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INLEIDING 

Het is niet gebruikelijk aan de inhoud van het Economisch-Historisch 
Jaarboek een inleiding vooraf te doen gaan. Dat thans, naar het zich laat 
aanzien slechts voor eenmaal, van deze traditie wordt afgeweken, houdt ver
band met enkele veranderingen, die in de opzet van het Jaarboek worden, en 
zo dit uitvoerbaar blijkt, zullen worden aangebracht. 

Zij betreffen de volgende punten: 

1. Het Jaarboek zal voortaan jaarlijks verschijnen. Het zal duidelijk zijn, 
dat daartoe een voortdurende medewerking uit de kring der Vereniging 
noodzakelijk is. Verheugend is in dit verband de toezegging van de do
centen in de economische en sociale geschiedenis, dat zij het nodige zullen 
doen om voldoende kopij te verschaffen. Mede gezien het feit, dat de be
langstelling voor de genoemde onderdelen van de geschiedenis aan het 
toenemen is, is de verwachting gerechtvaardigd, dat anderen in dit op
zicht eveneens niet zullen achterblijven. Met vereende krachten optredend 
moet dejaarlijkse verschijning van het Jaarboek mogelijk worden geacht. 
Uiteraard zal het bestuur ervoor zorg dragen, dat ter verwezenlijking van 
deze doelstelling de benodigde financien aanwezig zijn. 

2. De naam "Economisch-Historisch Jaarboek" is vervangen door: 
"Economisch- en Sociaal- Historisch Jaarboek". De ondertitel is, in ver
band daarmee, komen te vervallen. De bedoeling van deze naamsveran
dering is in de eerste plaats om expressis verbis weer te geven, dat de in
houd van het Jaarboek ruimer is dan de vroegere titel deed vermoeden. 
Daarenboven kan beter rekening worden gehouden met de ontwikkeling 
van de beoefening der sociale geschiedenis - moeilijk te scheiden van die 
der economische geschiedenis -, welke in volle opkomst is. 

3. Getracht zal worden, de verspreiding van het Jaarboek uit te breiden door 
een goedkopere uitgave in een eenvoudiger band op de markt te brengen. 
Hierover kan echter nog niets definitiefs worden medegedeeld. 

4. Het Jaarboek heeft tot dusver een tweeslachtig karakter gehad, doordat 
het zowel fungeerde voor de publikatie van - reeds eerder in het Jaar
verslag verschenen - gegevens betreffende de Vereniging, als voor de 
publikatie van de wetenschappelijke bijdragen van de verschillende 
auteurs, die erin werden opgenomen. 
Aan deze situatie is een einde gemaakt door het Jaarboek in beginsel uit
sluitend te reserveren voor de publikatie van wetenschappelijke bijdragen. 
Het krijgt daardoor, in overeenstemming met de toekomstige opzet, in 
beginsel het karakter van een economisch- en sociaal-historisch periodiek. 
Uiteraard dient tot uitdrukking te blijven komen, dat het Jaarboek door 
de Vereniging "Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief" 
wordt uitgegeven. Daarom ook treedt de Commissie voor de Publicatien 
van de Vereniging als verantwoordelijke commissie van redaktie op. 
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Het zal duidelijk zijn, dat door deze wijzigingen meer armslag wordt ver
kregen bij de verwerving en de keuze van de in het Jaarboek op te nemen 
bijdragen. Zij sluiten ook aan bij de ontwikkeling van de econornische ge
schiedenis - op zekere afstand gevolgd door die der sociale geschiedenis -
welke meer en meer een internationaal karakter krijgt en onder invloed 
daarvan komt. Het werd wenselijk geacht, in verband daarmee, de bakens te 
verzetten, teneinde aan het mogelijke gevaar te ontkomen, dat de inhoud 
van het Jaarboek buiten de stroom van de ontwikkeling zou geraken. Dat 
deze veranderde opzet meer kans van slagen heeft, naarmate ieder daartoe 
zijn - zeer gewaardeerde en gaarne aanvaarde - medewerking verleent, 
behoeft uiteraard geen betoog. 

De Direkteur-Secretaris 

Dr. J. H. VAN STUIJVENBERG 
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VAN AALMOES NAAR WERKVERSCHAFFING 

Nieuwe ideeen over bestrijding van het pauperisme te 's-Hertogenbosch bij 
de overgang van de 18e naar de 1ge eeuw 

door 

Dr. H. F. J. M. VAN DEN EERENBEEMT 

De bedelarij had in de tweede helft van de achttiende eeuw in ons land een 
grote omvang aangenomen. Hoewel ook vroeger dit maatschappelijk ver
schijnsel niet onbekend was, had deze levenswijze zich in die tijd ontwikke1d 
tot een waar sociaal euvel, dat een blijvend karakter vertoonde. Een van de 
oorzaken, die hiertoe had geleid, was het gedeeitelijk opdrogen van de tra
ditionele bronnen van bestaan zonder dat daar voldoende nieuwe tegenover 
stonden. Aangezien van een sociaal-economische welvaartspolitiek toen vrij
wei geen sprake was, dacht men er niet aan dit probleem tot een oplossing te 
brengen door het creeren van nieuwe werkgelegenheid. Omdat men de eco
nomische achtergrond en de sociale facetten van dit maatschappelijk feno
meen niet zag, bleef men steken in een politionele benadering, welke tot doel 
had de meer welgestelde burgers te beschermen tegen de overlast van deze 
aan de periferie van de maatschappij levende mensen. Juist door de beperkte 
visie om bedelarij en vagebonderij aileen maar te zien als iets strijdigs met de 
publieke orde en als een gevaar voor de openbare rust en veiligheid, waren 
de talrijke en veelal strenge politionele maatregelen niet in staat deze plaag 
met een meer dan momenteel succes te bestrijden. 

Om een afdoende oplossing van de hier besproken sociale kwestie te bren
gen was niet alleen een sociaal-economische aanpak nodig maar ook een 
pedagogische. Deze laatste benaderingswijze gold zowel voor de helpenden 
als voor de geholpenen. De eerste categorie moest tot het inzicht komen dat 
de onpraktische liefdadigheid, die geen onderscheid maakte tussen werk
willige en arbeidsschuwe armen, tussen armoede door gebrek aan werk en 
die tengevolge van luiheid, de zedeJijke eerbied voor de arbeid ondergraven 
had. Juist het geven zonder enige kritische zin aan ieder die vroeg, had velen 
uit de volksklasse de ervaring geschonken, dat bedelen een gemakkelijker 
manier was om aan de kost te komen dan harde dagelijkse arbeid. Door de 
grote charitatieve gezindheid van de gezeten burgerij viel het ook klaplopers 
niet moeilijk te leven van de publieke milddadigheid. Deze toestand, waar
door luiheid en nietsnutterij werden bevorderd, werkte demoraliserend en 
kweekte op den duur een groep minvermogenden, welke uit indolente en 
vaak ook fysiek ongezonde mensen bestond. Het zal duidelijk zijn dat die 
paupers, welke niet zelf in hun eigen levensonderhoud voorzagen maar ten 
omechte van de liefdadigheid van anderen profiteerden, een grote last voor 
de samenleving vormden. 

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 
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In de loop van de achttiende eeuw werd er te 's-Hertogenbosch zeer weinig 
gedaan om de toenemende indolentie onder een groot deel van de behoeftige 
volksklasse te bestrijden. Juist de overvloedige bedeling, welke reeds eeuwen
lang plaats vond, had vele gezonde werkkrachten tot luiheid gebracht en zo 
een genera tie van lediggangers gekweekt. Deze paupers, die niet zelf in hun 
eigen behoeften voorzagen en vaak ten onrechte parasiteerden op de mild
dadigheid van anderen, onttrokken zich ook op andere wijze aan hun maat
schappelijke plichten en vormden daardoor een grote materiele en morele 
last voor de samenleving. Vooral in een vestingstad als 's-Hertogenbosch, 
- waar de omsluitende wallen geen mogelijkheid tot uitbreiding boden en 
de stad zodoende een statisch karakter gaven, waar de hoge waterstand in 
de winter een belemmering betekende voor sommige bedrijven en waar de 
functie van vesting verscheidene ondernemingen afschrikte om zich hier te 
vestigen -, had de nijverheid weinig kans tot expansie en zodat het teveel 
aan potentiele werkkrachten hierin niet kon worden opgenomen. Daaren
boven waren de meeste onmaatschappelijken niet tot enige gedisciplineerde 
en fabriekmatige arbeid in staat. Een belangrijk deel van de Bossche werk
lieden bestond uit zgn. losse arbeiders, die geen vast beroep en werk hadden. 
Omdat de Bossche nijverheid grotendeels aihankelijk was van de bloei van 
de handel, had deze een tamelijk sterk fiuctuerend karakter. De minste be
lemmering van de vrije handelsbeweging had hier zijn terugslag en het waren 
juist de losse arbeidskrachten, die bij zulk een stagnatie in het economisch 
leven het eerst de dupe waren en zonder werk geraakten. Zodoende werden 
zij dan gedwongen een beroep te doen op de armenfondsen voor steun in 
hun levensonderhoud. Naast de verkeerde mentaliteit onder de lagere volks
klasse om zich voor haar levensonderhoud op de steun van anderen te ver
laten, was het ook de structuur van het stedelijk economisch leven, welke 
hier het bestaan van velen maar zeer labiel maakte. 

De armenzorg te 's-Hertogenbosch bestond op het eind der achttiende 
eeuw nog geheel uit bedeling. Een inrichting, waar armlastige en werkeloze 
personen aan de arbeid gezet konden worden, kende men niet. Aangezien 
men hier vanouds de beschikking had over rijke armenfondsen, werd aan 
ieder, die er om vroeg, ondersteuning gegeven. Naar de oorzaak van de ar
moede van degenen, die hun hand ophielden, werd geen onderzoek inge
steld. Dit systeem, dat ook vanuit pedagogisch oogpunt een funeste invloed 
had op de morele waardering voor de arbeid, werkte het aantai nietsdoeners 
natuurlijk in de hand, zodat de charitatieve instellingen steeds zwaarder be
last werden. Toen door de ongunstige tijdsomstandigheden, waarin ons land 
geraakt was en ten gevolge waarvan de handel en de daarmee verbonden 
takken van nijverheid zich in hun ontplooiing belemmerd zagen, de armoede 
algemener en nijpender werd, schoten ook in deze stad de gewone inkomsten 
van de armenfondsen tekort. Doordat de algemene welvaart afnam en de 
klasse van de rijken niet meer in staat was voldoende op te brengen om de 
stijgende armoede behoorlijk te lenigen, begonnen stemmen op te gaan om 
verandering te brengen in het oude systeem van armenzorg. Het eerste ge
luid, dat getuigt van een nieuwe visie op deze materie, vernemen wij om-
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streeks 1785. In een geschreven stuk, getiteld "Aanmerkingen van eenen 
Borger van's Bosch", geeft A. J. Vereyck een aantal beschouwingen over 
de wijze, waarop naar zijn mening de toenemende armoede onder de volks
klasse bestreden of voorkomen kon worden 1). De patriottisch gezinde Ver
eyck, die in het dagelijkse leven zouthandelaar was, had veel belangstelling 
voor de lotsverbetering van de behoeftige mens. Hij was o.a. griffier van het 
regentencollege van het Roomsch Arm- en Weeshuis 2). Het reeds vermelde 
manuscript, dat een omvang heeft van 36 pagina's en kennelijk bedoeld is 
geweest voor intern gebruik, somt enige maatregelen op "om den nood
leyden de te hulp te koomen en de behoeftigheid te stuyten". Hoewel 's-Her
togenbosch in vergelijking met andere steden van dezelfde grootte zeer vele 
gast-, gods- en weeshuizen telde, die talrijke onvermogende mensen door 
hun hulpverlening konden opvangen, was de armoede hier toch een nijpend 
probleem geworden. Vereyck beweert zelfs, dat 's-Hertogenbosch de ge
meente met relatief het grootste aantal behoeftigen in die tijd was: "Indien 
er eene stad zij, waar de allergrootste en dringendste armoede plaats hebbe, 
mag en moet ik aan onse stad den treurigen voorrang geeven". Deze situatie 
was niet aileen een gevolg van het feit, dat in verhouding tot de totale be
volking er in deze stad niet voldoende werkgelegenheid was om de gehele 
arbeidende klasse een behoorlijk bestaan te verschaffen, maar was ook een 
gevolg van de omstandigheid, dat juist "de rijkelijke uytdeelingen" van de 
diverse armenfondsen vele onvermogende lieden van buiten de stad naar 
's-Hertogenbosch hadden gelokt. Hoewel de stedelijke magistraat in 1775 
een ordonnantie had uitgevaardigd "tot weeringe van de daagelijks aan
groeyende vreemde armen en bedelaars", had dit weinig effect gehad. De 
stroom van deze lieden naar 's-Hertogenbosch bleef aanhouden. Ongestoord 
bedelden zij aan de kerkdeuren, op de hoeken van de straat, bij de ingang 
van de logementen, aan de haven, enz. Zij waren daarbij gewoon "den voor
bijgaanders zeer lastig te vallen". Het schooien om een aalmoes kwam het 
meest voor bij de stadspoorten, met name de Hinthamer- en de Vughter
poort, waar "een zwerm beedelaars den voorbijgaanden telkens ornringt". 
Het tafereel, dat Vereyck hiervan schildert, is beslist niet verheffend: "geen 
buytenman of boerin kan de stad uytkoomen of moet van zijn karig daggeld 
nog den leediggangers eene zoort van tiende geeven, alsof zij anders niet 
genoeg moeten missen van hun in het zweet gewonnen brood; geen wandelaar 
kan voorbij gaan of ziet zig aangevallen, niet door een of twee, maar door 
een of twee dozijnen van die nutteloose en lastige eysschers". De reiziger 
werd gehinderd door "de meenigte aalmoesvraagers, die zijn rijtuyg als in
sluyten". 

1) R. A. Noord-Brabant, In bruikleen gegeven handschriften van het Provinciaal 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Nieuwe Catalogus 
der Oorkonden en Handschriften samengesteld door A. F. o. van Sasse van Ysselt, 
Ie supplement (1915), no. 258d : Armbestuur 's-Hertogenbosch I8e-Ige eeuw (be
stemd om te worden ingevoegd in een collectie De Mele-Gast). 

2) 's-Hertogenbossche Comptoir en Schrijf Almanach voor het jaar 1787 (,s-Her
togenbosch 1787), biz. 100 en A. R. M. Mommers, Brabant van generaliteitsland 
tot gewest, dl. I (Utrecht 1953), biz. 37. 
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AIs hoofdoorzaak, dat ondanks de royale ondersteuningen er nog "zoo 
veele ellendige noodleydenden gevonden worden", ziet Vereyck zeer terecht 
de foutieve wijze waarop de bedeling verschaft werd. Hij constateert, dat 
"men veele om aalmoessen ziet vraagen aileen omdat zij van jongs af tot het 
vraagen zijn aangebragt en geenszins om eenig lighaams- of gemoedsgebrek, 
dat hen tot het winnen van hun bestaan zoude onbekwaam maaken". Het 
was een totaal verkeerde situatie, dat "het beedelen een al te gemakkelijk 
ambagt is om het teegens een eerlijk bestaan te willen verwisselen". Daarom 
moesten er naar zijn mening op korte termijn middelen gevonden worden 
om een einde te maken aan het voorkomen van een "verschrikkelijk getal 
leediggangers en beedelaars, die in den bloey hunner jaaren nog niet onder
vonden hebben wat werken is, die van hunne kindsheid af op de armen van 
hunne werkschuwende moeders het beedelen geleerd hebben". AIleen door 
middel van gedwongen werkverschaffing zou aan deze in sociaal-economisch 
opzicht zo verderfelijke toestand een eind gemaakt kunnen worden. Daarom 
wilde Vereyck een of meerdere werkhuizen oprichten "waar de leedigheid 
een eerlijke tijdkorting en teffens een eerlijk bestaan zoude kunnen vinden". 
Wanneer zij, die tot werken capabel waren, hierin niet opgenomen wensten 
te worden dan moesten zij de stad verlaten. Kortom : werken of vertrekken. 
Op deze manier zou menig bedelaar, die nu de burgers tot last en de echte 
armen tot nadeel strekte, herschapen worden in een goed werkman en nuttig 
lid der samenleving, die voor zichzelf en de zijnen de kost kon verdienen. 

De financiele middelen om het geopperde plan te verwezenlijken meende 
Vereyck te kunnen verkrijgen door "eenen modiquen tax" in te voeren. Dit 
was een soort armenbelasting, die echter op basis van vrijwilligheid zou 
moeten worden opgebracht. Het op deze manier bijeengebrachte geld moest 
dienen om de opbouw van een werkinrichting te financieren. Aangezien te
gelijk met het tot stand brengen van een dergelijk instituut bedelarij ver
boden zou worden, kon de burgerij het geld, dat zij anders aan aalmoezen 
besteedde, nu zonder bezwaar aIs contributie opbrengen. Men zou dan zelfs 
minder behoeven te geven dan wat men vroeger aan bedelaars kwijt was en 
bovendien "van den last af zijn van aIle oogenblikken door de beedelstem 
geplaagd te worden", terwijI het geld daarenboven "met meerder vrugt" 
gegeven werd. AIleen door "het erigeeren van een generaale werkplaats" 
kon de stad worden "bevrijd van den onbeschrijfeIijken overlast der talloose 
beedelaars". Behalve door "vrijwilIige contributies" van de burgerij moesten 
de nodige financien bij elkaar komen door een lening van f 150.000 aan te 
gaan. Dit kapitaal diende om een groot nieuw gebouw te kunnen zetten en 
de vereiste apparatuur aan te schaffen. 

De werkzaamheden, die Vereyck in de te creeren inrichting wilde laten 
verrichten, zouden allereerst bestaan in het spinnen van garens. Dat juist 
deze bezigheid als startpunt werd gekozen, is te verklaren uit het feit "dat 
de fabriqueurs in gaarens of gaarentwijnders deeser stad klaagen dat zij 
geene gaarens genoeg konnen gesponnen krijgen". In die bedrijfstak bestond 
dus een vraag naar arbeidskrachten. Vereyck stelt zelfs er niet aan te twijfelen, 
dat de gezamenlijke Bossche garentwijnders weI 2000 personen aan het spin-
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nen zouden kunnen zetten. Hier had men niet aIleen "eene handteering die 
den burger noodzakelijk was" maar die ook gemakkelijk aangeleerd kon 
worden en hierdoor uitstekend geschikt was om daarin mensen op te lei den, 
welke alleen maar tot eenvoudige arbeid in staat waren. Naast het spinnen 
en twijnen van garen kon men zich verder toeleggen op wol- en katoen
spinnen, op het breien van kousen, enz. om "zodoende de straaten leedig te 
maaken van beedelaars en het werkhuis te vullen met nuttige werklieden". 
In het werkhuis zou voor ondernemers uit de stad in commissie gearbeid 
worden. Op het loon, dat deze fabrikeurs per pond gesponnen garen gaven 
en dat om het verstrekken van opdrachten aantrekkelijk te maken natuurlijk 
lager moest zijn dan in de vrije arbeidssector, zou door de directie van de 
werkinrichting een toes lag gegeven moeten worden. Door deze "toegift bij 
wijze van aelmoes" zou de industrie in de feller wordende concurrentiestrijd 
tegen het goedkope buitenlandse produkt, dat de Nederlandse afzetmarkt 
overstroomde, haar positie kunnen verbeteren door te profiteren van het 
lage loonniveau in het werkhuis. Van de andere kant zouden door het be
staan van dit instituut ook de armenfondsen in hun financiele zorgen ver
licht worden, omdat velen, die vroeger geheel van de bedeling leefden, nu 
voor een deel zelf in hun levensonderhoud konden voorzien en zodoende 
nog maar een beperkte ondersteuning nodig hadden. Daarenboven zou de 
toeslag van een tot vier of meer stuivers op het stukloon voor een pond ge
sponnen garen voor het werkvolk "een spoorslag zijn om naarstig te werken". 
Een andere vorm van aanmoediging welke hij wilde toepassen, bestond hier
in, dat degenen, die in de loop van het jaar het meeste gesponnen en dus het 
hardst gewerkt hadden, een gratificatie zouden ontvangen. 

Vereyck wilde de door hem voorgestelde inrichting in twee afdelingen 
splitsen. Een daarvan zou een "tugthuis" zijn, waar zij, die wegens wangedrag 
en misdrijven opgesloten waren, gedwongen werden zonder loon te werken. 
De tweede afdeling, die geheellos stond van de eerste, zou bestaan in een 
"werkhuis", waar ieder, die arm en in staat tot werken was, zich op straffe 
van anders de stad uitgezet te worden moest vervoegen om tegen beloning de 
hem opgedragen arbeid te verrichten. 

Het bestuur over het werkhuis wenste de schrijver van de "Aanmerkingen" 
te zien opgedragen aan enkele bekwame zakenlieden, die deskundig waren 
op het gebied van die soorten van nijverheid, waarmee men dacht aan te 
vangen. Hij hoedde er zich voor de veel voorkomende fout te maken van 
filantropische maar in industrieel opzicht onbekwame personen met de lei
ding van zulk een werkinrichting te willen belasten 1). 

Uit het verloop der gebeurtenissen bIijkt, dat de beschouwingen van Ver
eyck niet in daden omgezet zijn. Toch is zijn uitvoerig betoog voor ons van 
belang om een indruk te krijgen van de nieuwe ideeen, die hier en daar leef
den en die een voorbode waren van wat later werkelijkheid zou worden. 
Door deze en andere geschriften zijn langzamerhand in ons land de geesten 
gerijpt om door een doelbewust welvaartsstreven en door opvoedende maat-

1) Vgl. biz. 3 noot 1. 
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regelen te komen tot een bestrijding van de grauwe volksarmoede en van aIle 
daarmee verbonden sociale euvelen. 

Geleidelijk begon in 's-Hertogenbosch het besef door te dringen, dat niet 
bedeling van behoeftigen en zeker niet wanneer dat zonder serieus voor
onderzoek gebeurde, een afdoende oplossing kon brengen voor een juiste 
bestrijding van de armoede. Meer resuItaat beloofde het verschaffen van 
werk aan de valide armen. Dit dacht men te kunnen bereiken door het op
richten van werkhuizen of van zgn. armenfabrieken. Ben sociaal gezondere 
oplossing was echter het scheppen van meer werkgelegenheid over te laten 
aan de industrielen zelf. De overheid had bier niet direct een eigen taak maar 
kon zich beter beperken tot het bevorderen van het ontstaan van een gunstig 
industrieel k1imaat. Onder de ondernemers waren er verscheidene, die het 
belang, dat de gemeenschap bij voldoende werkgelegenheid voor de volks
k1asse had, duidelijk inzagen. Dit blijkt o.a. uit een rekest, dat de Bossche 
lintfabrikeur F. A. Mosmans in 1797 tot de municipaliteit van de stad richtte. 
Hierin vroeg bij het plaatselijk bestuur de beperkende gildebepalingen op te 
heffen, die hem onder meer verboden de personeelsbezetting van zijn bedrijf 
uit te brei den boven het vastgestelde en bijzonder lage maximum. Hierdoor 
zou bij in staat gesteld worden zijn onderneming te vergroten. Mosmans 
voerde in zijn verzoekschrift het argument aan, dat uitbreiding van de Bossche 
lintnijverheid een goede mogelijkheid bood om ook "den minvermogenden 
burger door dezen tak van bestaan zijn kostwinninge te bezorgen" 1). In 
hetzelfdejaar werd bij de aanvrage van enkele ingezetenen van 's-Hertogen
bosch om vergunning tot het oprichten van een brandewijnstokerij als eerste 
argument voor de betekenis van dit nieuwe bedrijf aangehaald, dat daarin 
verscheidene lieden "aan een ordentlijke kostwinning of bestaan geholpen 
zouden kunnen worden" 2). Het verkondigen van de opvatting, dat een groei
ende industrie aan talrijke armen werk zou kunnen verschaffen, was een tot 
dan toe nog weinig in 's-Hertogenbosch gehoord geluid. 

Aangezien de volksklasse lichamelijk en geestelijk op een laag peil stond 
en door het ontbreken van vakkennis aIleen maar tot ongekwalificeerde ar
beid in staat was, ligt het voor de hand, dat men bij het streven naar ver
betering in deze toestand primair aan de jeugd dacht. Door onderricht, waar
van men onder invloed van de ideeen der Verlichting een grote en gunstige 
invloed verwachtte, wilde men het jeugdige deel van de volksklasse tot arbeid
zaarnheid en kennis opvoeden. Men hoopte biermee een grotere zelfstandig
heid in het verdienen van het eigen levensonderhoud te stimuleren en verder 
de verheffing van de onderste laag der bevolking te bevorderen. Het paste 
derhalve geheel in de geest van die tijd, dat op het eind van de achttiende 
eeuw te 's-Hertogenbosch een gedrukte brochure het licht zag onder de titeI 
van "Schets tot het formeeren van een Plan om de arme kinderen een bestaan 

1) G. A. 's-Hertogenbosch, Brieven en Rapporten aan de MunicipaIiteit 1797, 
21 juni (inv. A 324, fo!. 419). 

2) R. A. Noord-Brabant, Ingekomen stukken bij de Representanten van het volk 
van Bataafs Brabant 1797, 21 maart (Archief Gewestelijke Besturen, portef. 74). 
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te bezorgen, de bedelarije te minderen, en hen tot bekwaame en nuttige leden 
der Maatschappye te vormen" . In dit geschrift uit het jaar 1797 wordt alIer
eerst het voorstel gedaan om een telling te houden van aIle kinderen, tussen 
de acht en zestien jaren oud, van ouders die door de armenfondsen gealimen
teerd werden. Nadat hiervan een lijst was opgesteld, diende er een berekening 
gemaakt te worden van wat elk per dag zou kunnen verdienen met wol 
spinnen en kousen breien. Na verloop van tijd kon men eventueel beginnen 
met het vervaardigen van vloertapijten en met het weven van grove lakenen, 
linnens, enz. voor eigen gebruik door de armen. Op een "werkschool" moes
ten volgens het plan de kinderen in het een en ander onderwezen worden. 
Men wenste zich echter niet te beperken tot die groep van kinderen, welke 
nog geen vak kenden, maar wilde daarenboven beoordelen of de kinderen, 
die reeds voor een ambacht in de leer waren, daarin mettertijd een bestaan 
zouden kunnen vinden. Daarom mocht in het vervolg een kind van onder
steunde ouders geen ambacht meer leren zonder toestemming van de directie 
van de werkschool 1). Hierdoor zou een rationele spreiding komen over die 
beroepen, waar de grootste behoefte aan werkkrachten bestond. Zodoende 
kon vermeden worden, dat er in een bepaalde tak van bedrijf een overaanbod 
van personeel kwam, terwijl men elders misschien met gebrek daaraan kamp
teo Door deze beperking in de vrije beroepskeuze kon bovendien worden 
tegengegaan, dat kinderen van behoeftigen daar gingen werken, waar zij als 
jeugdige arbeidskracht vroeg en relatief veel verdienden, maar waar geen 
mogelijkheid bestond om later als volwassene een redelijk bestaan te heb
ben I). 

Evenals de vroegere plannen is ook het hiervoor geschetste geen werkelijk
heid geworden. De traditie en de van ouds bestaande toestanden waren in 
's-Hertogenbosch te vast ingeworteld om zich op korte termijn te laten ver
anderen. Toch is het opvalIend, dat de idee om door middel van werkinrich
tingen de armoede te bestrijden in de geesten leefde. Reeds in 1798 werd het 
tot stand brengen van een werkhuis weer aan de orde gesteld. In een adres 
d.d. 17 januari 1798 vroegen J. Palier, G. Sterk e.a., allen bestuursleden van 
de resp. armenfondsen, aan de municipaliteit autorisatie tot het oprichten 
van een werkhuis S). De adressanten vingen hun verzoekschrift, ondertekend 
door 22 Bossche burgers, aan met de volgende constatering: "Dat deeze stad 
steeds was en nog is belast met een groot getal onvermoogende en behoeftige 
persoonen, tot welkers onderhoud de meenigvuldige ondersteuningen der 
Armenfondsen niet genoegzaam zijn, en dus veele derzelve, - sommige door 
mangel aan werk, andere uit luyheid -, door beedelen hun levensonderhoud 
bekoomen" '). Ook te 's-Hertogenbosch begon men blijkbaar onderscheid 

1) Deze directie van de werkschool zou bestaan uit een of twee leden van elk be
stuur der resp. armenfondsen in 's-Hertogenbosch. 

2) R. A. Noord-Brabant, Handschriften Prov. Genootschap, t.a.p. 
S) G. A. 's-Hertogenbosch, Resolutien en Notulen van de Municipaliteit 1798, 

17 januari (A 171, foI. 41-44). 
') G. A. 's-Hertogenbosch, t.a.p., fol41. 



8 VAN AALMOES NAAR WERKVERSCHAFFING 

te maken tussen de werkwillige werkloze en de nietsnutter. Men deed nu 
het voorstel "omme door het beraamen van middelen tot het erigeeren van 
een Werkhuis het weeren der Bedelarijen te effectueeren" 1). Men was niet 
meer tevreden met zich tot een passieve houding te beperken door slechts 
politioneel tegen de veelvuldige bedelarij op te treden, maar men wilde nu 
gaan werken aan een positieve en afdoende oplossing van dit maatschappelijk 
euvel. De rekwestranten ste1den zich voor de tot stand brenging van een werk
inrichting te bereiken zonder een beroep behoeven te doen op de geldelijke 
hulp van de bestaande armenfondsen. Zij dachten de financiele basis voor 
een belangrijk deel te kunnen vinden in een bepaald bed rag aan vaste bij
dragen, opgebracht door de ingezetenen van de stad. 

Naast een adres aan de Bossche municipaliteit werd door dezelfde per
sonen ook een rekest gezonden naar de Representanten van Bataafs Bra
bant 2). Hierin stond het verzoek om octrooi voor de oprichting van een 
werkhuis en tevens de vraag, of het oude Commandeurshuis in de Hint
hamerstraat, dat aIleen nog maar gebruikt werd als magazijn voor de Franse 
troepen, afgestaan kon worden ten behoeve van de huisvesting van deze 
instelling. In dit schrijven aan het gewestelijk bestuur komt eveneens het 
reeds eerder beluisterde thema voor "dat door de groote meenigte van arme 
en 'behoeftige persoonen, welke zig binnen deeze stad bevinden, niettegen
staande zoo veele liefdaadige gestichten en fondsen ter haarer ondersteuning, 
het getal der bedelaars zoo groot is, dat dezelve met geheele schaaren de 
straaten vervullen". Er moest derhalve dringend iets gedaan worden "tot 
weering van die bedelaryen die zoo schandelijk alhier boven andere steeden 
plaats heeft". Hoewel de adressanten toegaven, dat vroeger reeds meerdere 
malen plannen waren beraamd om aan deze toestand een einde te maken, 
waren die echter nooit tot uitvoering gekomen. Door het oprichten van een 
werkhuis hoopten zij "de bedelarye te weeren, de behoeftigen werk te ver
schaffen en dezelve alzoo tot nuttige Ieeden van de Maatschappye te maaken". 
Bovendien meenden zij, dat een werkinrichting door het doen vervaardigen 
van inlands fabrikaat het algemeen belang zou dienen. Deze opvatting prelu
deert op wat de agent van Nationale Oeconomie, J. Goldberg, in 1800 met 
klem in een schrijven aan het departementaal bestuur van de DommeI naar 
voren bracht, nl. dat een krachtige en uitgebreide inlandse nijverheid nood
zakelijk was voor een gezonde volkswelvaart 3). Om de hevige buitenlandse, 
met name Engelse, concurrentie tegen te gaan en een herstel of opbouw 
van de inheemse nijverheid te stimuleren werd niet aIleen de import van 
buitenlandse industrieprodukten door allerlei beperkende bepalingen afge-

1) t.a.p., fol. 42. 
2) Dit rekest hebben wij niet kunnen vinden in het rijksarchief Noord-Brabant. 

WeI troffen wij een kopie van dit stuk aan in het archief van de Godshuizen te 
's-Hertogenbosch onder de titeI: Beschouwingen over de oprichting te 's-Hertogen
bosch van een werkhuis ter voorkoming van armoede (inv. Blok Hinthamereinde 
no.107b ) . 

3) R. A. Noord-Brabant, Ingekomen stukken bij het Departementaal bestuur 
van de Dommel1800, 23 juli no. 4: is gevoegd bij 4 augustus no. 10 (Archief Ge
we stelijke Besturen, porter. 238). 
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remd, maar tevens de eigen industrie door diverse opbouwende maatregelen 
actief bevorderd. Het stimuleren van de fabricage van inlandse waren was 
een zaak van algemeen welzijn geworden zowel om de na 1795 sterk afge
nomen handelsactiviteit voor het nationaal economisch leven te compen
seren als om meer werkgeiegenheid te scheppen voor het toenemend aantal 
mensen zonder voldoende middelen van bestaan. 

Bij het adres van Palier, Sterk e.a. was een "Kort ontwerp tot het oprich
ten van een Werkhuis binnen 's-Hertogenbosch" gevoegd ' ). Dit plan ving 
aan met een uiteenzetting te geven over de omvangrijke bedelarij binnen de 
stad, over het mislukken van de vroeger genomen maatregelen om dit kwaad 
te bestrijden, en over het doel en de opzet van het ontwerp. In het door de 
adressanten opgesteld concept werd terecht gesteid, dat de oprichting van 
een "algemeen Werkhuis" voor de behoeftigen niet aileen gezien moest wor
den als een middel om de bedelarij te doen ophouden maar ook als een mo
gelijkheid om de armen arbeid te verschaffen en hen daardoor in de gelegen
heid te stellen zelfhun onderhoud te verdienen. 

Men had het plan om in dit werkhuis te gaan "exerceeren twee het meeste 
en prompste debiet belovende Fabricquen, namentlijk een Tapijtweverije en 
een Kousenweverije". De opzet was, dat in de tapijtweverij vooriopig circa 
80 mensen en in de kousenmakerij ongeveer 150 personen werk zouden vin
den tegen een daggeld evenredig aan hun bekwaamheid. Voor een werkhuis 
had men nodig een gebouw, voorzien van ruime vertrekken en gelegen bij 
stromend water (om te spoeien, wassen, enz.). Hiertoe was aan de Represen
tanten van het volk van Bataafs Brabant, het toenmalige gewestelijke bestuur, 
ten gebruike gevraagd het huis en erf van "het geweezen Commandement, 
als bijna het eenigste daartoe geschikt locaal binnen deeze stad". 

Voor het tot stand brengen van de werkinrichting zouden er naar raming 
in het eerste jaar de volgende bedragen nodig zjjn: 

Voor de tapijtmakerij 
aankoop van gereedschap 
aankoop van grondstoffen 
daggelden, circa I 100 in de week bedragend, zullen per 
jaar opeisen 
tractement voor de directeur 
tractement voor de boekhouder 

Voor de kousenmakerij 
aankoop van gereedschap 
aankoop van wol 
arbeidslonen 

totaal 

tractement voor de opzichter over de spinnerij 
tractement voor de opzichter over de weverij 

totaal 

I 890,-
6000,-

5200,-
1000,-
200,-

I 13290,-

I 3135,-
6419,90 

" 16636,10 
300,-
300,-

I 26791,-

') G. A. 's-Hertogenbosch, Diverse stukken 1798, 17 januari (voorlopige in
ventaris van mr. J . Smit, no. 8024, band E). 
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Zoals uit voorgaande kostenopgave blijkt, zouden vier functionarissen 
"tot de directie der Pabricquen" worden aangesteld, nl. een persoon die 
algemeen directeur van de inrichting en tevens opzichter in de tapijtmakerij 
zou zijn; een opzichter, die moest toezien op het spinnen en verven der wol, 
en een die de fabricage der kousen als zodanig zou leiden; tenslotte een boek
houder die de administratie verzorgde. 

De middelen om dit alles te kunnen financieren dacht men bij elkaar te 
krijgen door aan de huizen van de ingezetenen der stad "Uitnodigings Bil
letten" te laten bezorgen met het verzoek hierop voor een som gelds in te 
tekenen als bijdrage voor het op te rich ten werkhuis. Voor het jaar 1798 zou 
een bedrag ineens gevraagd worden om met dat geld te kunnen starten, in 
1799 zou een wekelijkse collecte georganiseerd worden om met de opbrengst 
daarvan het te verwachten tekort op de exploitatierekening te kunnen dek
ken. Indien na de intekenbiljetten terugontvangen te hebben bleek, dat het 
totaalbedrag niet voldoende was om te kunnen starten, zou een lening moe
ten worden aangegaan. 

Het doen van een beroep op de burgerij werd door de adressanten gemoti
veerd met de opmerking, dat met zulk een inrichting het algemeen belang 
werd gediend. Het doel was immers de armen werk te verschaffen en de in
gezetenen te bevrijden van de overIast der vele bedelaars. Vooral degenen, 
die niet wilden werken en misbruik maakten van de liefdadigheidszin van 
vele mensen, zouden in deze inrichting tewerkgesteId worden. Naast het 
geld voor de oprichting van een werkhuis had men echter ook enkele fondsen 
nodig tot instandhouding van deze ondememing. Men verwachtte immers, 
dat het werkhuis pas na enkele jaren voldoende zou renderen om zichzelf te 
bedruipen. 

Geschat werd, dat de twee "fabricquen", waarmee men wilde starten, aan 
een particuliere ondememer, die voor eigen rekening werkte, een jaarlijkse 
winst zouden opleveren van circa 10%. Bij het werkhuis echter, waarin enkele 
bekwame lei ding gevende krachten nodig waren, moesten de salarissen van 
deze lieden nog van die winstmarge worden afgetrokken. Juist deze vaste 
salarisposten namen een in verhouding grote plaats in op het meestal maar 
bescheiden budget van de werkinrichtingen. Deze zware belasting aan de top 
maakte het moeilijk een dergelijke ondememing in perioden van tegenslag 
en weinig orders gaande te houden. Een particuliere ondememer kon daaren
tegen zo nodig tijdelijk met een geringer inkomen genoegen nemen, terwijl 
zijn eigenbelang hem tot langer en harder werken, tot een goede verzorging 
en afwerking van zijn produkten, verstandige inkoop van grondstoffen, con
currerende prijzen en tot een goed personeelsbeleid bracht. Dit verklaart dan 
ook, dat ondememers die bijv. kousen maakten, goede zaken deden, terwijI 
de armenfabrieken hetzelfde produkt niet aan de man konden brengen of zo 
duur werkten, dat de verkoopprijs zeIfs de gemaakte kosten nog niet dekte. 

Het "opperbestuur over huis en fabricquen" zou samengesteld worden uit 
18 Ieden, allen inwoners van de stad, van wie er 9 besturende en 9 toeziende 
regenten zouden zijn. Van dit bestuur moest de ene helft Rooms zijn en de 
andere Gereformeerd. 
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Het ontwerp eindigde met de volgende alinea, welke een scherpe ontleding 
geeft, waartoe de blinde milddadigheid in 's-Hertogenbosch geleid had: 
"Niemand, die geen vreemdeling alhier is, zal ontkennen hoe nuttig en nood
zakelijk het oprichten van een algemeen Werkhuis ter deezer plaatse is, ten 
einde eens eenmaal die geheele schaaren, - meestal luye lediggangers, die 
dagelijks de straaten en open bare plaatsen vervullen, de huizen der meer
vermogenden als 't waare bestormen, en de wandelaar en rijsiger vervolgen 
tot buiten de poorten deezer stad: om alzoo in de ontferming hunner mede
menschen een bestaan te vinden -, hierdoor op eene meer aan hunne be
stemming beantwoordende wijze en tot nut van hen en het algemeen een 
bestaan te doen vinden" 1). 

Het grootse plan, dat in het "Kort ontwerp" was ontwikkeld, is echter 
niet tot verwezenlijking gekomen. Uit de "Tabel van de Werkhuizen in het 
Departement de Dommel", op verzoek van de agent van Nationale Oeco
nomie, J. Goldberg, door het gewestelijk bestuur in 1801 voor hem op
gesteld, blijkt, dat er te 's-Hertogenbosch geen werkinrichting hestond 2). 
De oorzaken van deze mislukking worden nergens in de archiefstukken ge
noemd. Waarschijnlijk zijn enkele van de redenen, dat er geen geschikt ge
bouw voor het werkhuis te krijgen was en moeilijkheden om deze onder
neming te financieren. 

Reeds kort na de hiervoor vermelde poging werd een andere ondemomen 
om door middel van werkverschaffing de toenemende volksarmoede tegen te 
gaan. Op 1 februari 1801 werd er door enkeIe "mensenvrienden" 3) een 
kousenfabriek opgericht. Hierin vonden aanvankeIijk vele vrouwen en meis
jes werk. Deze semi-filantropische inrichting is een zuiver particuliere onder
neming geweest van enige menslievende burgers. Van stadswege werd voor 
dit werk geen subsidie verleend. Door gebrek aan voldoende beIangstelling 
van de zijde van de burgerij, die door geld en bestellingen dit werk had 
moeten steunen, werd deze werkinrichting in 1808 opgeheven 4). 

Zoals uit de voorafgaande bladzijden bIijkt, werden vooral in de laatste 
jaren van de achttiende eeuw herhaaldelijk pogingen ondemomen om door 
werkverschaffing te komen tot een oplossing van het probleem van het steeds 
maar toenemend pauperis me. In een rekwest d.d. 26 november 1800 van 
een zestal blokmeesters aan de municipaliteit van 's-Hertogenbosch, waarin 
deze een schets geven van de erbarmelijke toestanden onder de volksklasse, 
wordt opgemerkt, dat "de armoede thans feller dan ooit met scherpe tanden 
bijt" en "dat het gebrek bij den armen binnen deze stad bijna nimmer tot 

1) G. A. 's-Hertogenbosch, Diverse stukken 1798, 17 januari (voorl. invent. Smit 
no. 8024, band E). 

2) A. R. A. 's-Gravenhage, Collectie Goldberg no. 50: Tabellen der statistische 
opgaven betrekkelijk de Industrie, Handel en Werkhuizen in het Departement van 
de Dommel, 1801-1802. 

3) Deze "mensenvrienden" waren J. Ribbius, N. van Grinsven, J. Linsen, H. van 
Dieren, H. A. van Ertrijk, S. Nissen en P. van Santen: zie C. R. Hermans, Bijdragen 
tot de geschiedenis, oudheden, letteren, statistiek en beeldende kunsten der provin
cie Noord-Braband, dl. I (,s-Hertogenbosch 1845), bIz. 126. 

4) Hermans, a.w., hfdst. Levensberigt van J . Linsen, bIz. 126. 
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zoo deplorabeIen en hoogen jammerstaat is gestegen" 1). Als de hoofdoor
zaak hiervan wordt opgegeven de werkloosheid van de handwerksman. Daar
naast speelde bij het als probleem ervaren van de armoede ook een rol, dat 
de gegoede burgerij minder geld besteedde aan het geven van aalmoezen. 
Dit als gevolg van "de algemeene schaarsheid aan contanten, de vermagering 
van den rijken en de schraalheid van den middenstand". In genoemd schrij
ven wordt dienaangaande verder betoogd, dat als gevolg van de algemene 
achteruitgang in het stedelijk economisch leven "de milddadigheid inkrimpt, 
bij anderen de handen sluit, de nijverheid ledig gaat en de nijpende armoede 
helaas zig allerwegen meer en meer vertoont" '). Naast het gebrek aan vol
doende werk en de afname der milddadigheid speelde ook de sterke stijging 
van het prijspeil der eerste levensbehoeften bij de toename van de armoede 
een grote rol. Zo was de prijs van een mud rogge op 1 januari 1798, '99 en 
1800 opgelopen van 1 12,75 tot 1 15,20 en 126,89 3); eind november 1800 
kostte de rogge zelfs 1 37 a 1 38 per mud 4). De prijs van een zesponds rogge
brood steeg van 10,26 op 7 maart 1799 tot 10,39 op 2 januari 1800 en tot 
10,51 op 20 november van datzelfde jaar 6). Van de duurte der levensmidde
len was vooral de gewone man het slachtoffer. Immers doordat zijn ver
diensten in verhouding tot de prijsstijgingen van de voomaamste levens
middelen niet of maar weinig stegen, werd het reele loon, dat toch al ka
rig was, nog minder. Om te voorkomen, dat door deze ontwikkeling de 
volksklasse in verzet zou komen en de rust verstoren, besloot de Bossche 
overheid in november 1800 van stadswege een hoeveelheid van 300 zakken 
rogge aan te kopen en daarvan zespondsbroden te laten bakken. Dit rogge
brood zou tegen de gereduceerde prijs van 10,40 beschikbaar gesteld worden 
aan de minvermogende werkman, die minder dan 15 stuivers per dag ver
diende 6). 

Niet alleen op het eind der achttiende eeuw maar ook in het eerste decen
nium na 1800 bezon men zich in 's-Hertogenbosch over de wijze, waarop 
aan de armen onderstand gegeven zou moeten worden. Omstreeks 1807 zette 
L. Gast, blokmeester van het Hinthamereinde, zijn gedachten over deze ma
terie op papier. Het door hem opgestelde rapport gaf hij de titel van "Aan
merkingen nopens den tegenswoordigen toestand der arme fondsen binnen 

1) G. A. 's-Hertogenbosch, Brieven en Rapporten aan de Municipaliteit 1800, 
26 november (inv. A 327) . 

• ) Idem. 
3) G. A. 's-Hertogenbosch, Register van de prijzen der Granen zoo als zij op de 

markt te 's-Hertogenbosch zijn verkocht, 3 april 1784-30 oktober 1806 (inv. C 66). 
4) G. A. 's-Hertogenbosch, Brieven en Rapporten aan de Municipaliteit 1800, 

26 november (inv. A 327). 
6) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse 

tijd; bijdrage tot de kennis van de sociaai-economische structuur (Nijmegen 1955), 
biz. 255. 

6) R. A. van Zuyien, Stadsrekeningen van 's-Hertogenbosch, dl. III: 1701-1800 
Cs-Hertogenbosch 1876), biz. 2025 en 2034-35. 
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's-Hertogenbosch" 1). Hij had daarvoor eerst bestudeerd "een zeer deftig 
en beredeneerd Plan" van de "meedoogende borger" A. J. Vereyck. Zoals 
in het voorafgaande is uiteengezet, propageerde deze de oprichting van een 
werkhuis "alwaar den leediggaande beedelaar door zijnen arbeyd den kost 
konde winnen". Hierdoor hoopte Vereyck een van de meest verfoeilijke 
uitingen van het pauperisme, nl. de bedelarij, te kunnen tegengaan. Van dit 
plan uit omstreeks 1785 was echter niets gekomen. Niet meer succes was 
wegge1egd voor het denkbeeld, dat in 1797 gelanceerd werd, om via am
bachtsonderwijs aan de kinderen der behoeftigen in verloop van tijd de bede
larij, "die zoo vervoeyelijke en voor de maatschappij zoo schaadelijke kost
winning," uit te roeien. Ook de plannen uit het jaar 1798 van de bestuurders 
der charitatieve instellingen, om door middel van een werkinrichting "de 
meenigvuldige bedelarijen te stuiten en omme daardoor de arme fondsen die 
booven haar vermoogen geld moeten uitgeeven eenig soulaas toe te brengen", 
waren op niets uitgelopen. 

De drie hier besproken plannen waren zoals gezegd niet tot uitvoering ge
komen. Omstreeks 1807 deed L. Gast een nieuwe poging om tot een her
vorming van de armenzorg te geraken. Deze kwam met een aantal voorstellen 
"tot soulaas der noodleydende ingezetenen en armefondsen". Volgens een 
door hem verstrekte opgave werden rond Kerstmis 1806 niet minder dan 
3604 personen bedeeld. Van dit hoge aantal hebben wij een nadere specifi
catie aangetroffen in een "Staat der Armen Fondsen binnen de stad 's-Her
togenbosch", welke staat in de loop van het jaar 1807 is opgemaakt 2). 
Blijkens een telling, op 22 december 1806 gehouden, waren de 3604 armen 
als voIgt over de negen blokken van de stad verdeeld: het blok van de Markt 
620, van de Orthenstraat 310, van de Vismarkt 397, van de Hinthamerstraat 
474, van het Hinthamereinde 822, van de Verwerstraat 197, van de Wevers
plaats 259, van de Vughterstraat 180 en van de Vughterdijk 345. Uit deze 
opgave blijkt, dat het blok van de Markt en dat van het Hinthamereinde 
de meeste behoeftigen telden. In de taIrijke gangen en stegen achter de 
huizen aan de grote markt en aan deze straat woonden vele onvermogende 
werklieden in slecht gebouwde huisjes of in vervallen burgerwoningen. Uit 
de genoemde cijfers is iets af te lei den aangaande de lokale spreiding van de 
armoede in de stad; over de demografische samenstelling van de opgegeven 
aantallen armen hebben wij vrijwel geen gegevens kunnen vinden. Ons is 
aIleen bekend uit een "Adittie van den Armen Lijst van den Blok van den 
Vugterendijk, opgenomen den 26-28 October 1808" 3), dat het aantal onder
steunden in het blok van de Vughterdijk uit 211 volwassenen en 134 kin
deren bestond. Betreffende hetzelfde blok hebben wij meer uitvoerige in-

1) R. A. Noord-Brabant, Handschriften Provo Genootschap, no. 258d. Hoewel 
de auteur van het 57 pagina's tellend manuscript "Aanmerkingen . .. " nergens 
wordt genoemd, moeten blijkens het handschrift en de context deze gedachten op 
papier zijn gezet door blokmeester L. Gast. Behalve ongesigneerd is het stuk ook on
gedateerd. Uit de in de tekst vermelde gegevens en uit de samenhang is op te 
maken, dat dit geschrift omstreeks 1807 moet zijn opgesteld. 

2) R. A. Noord-Brabant, Handschriften Provo Genootschap, no. 258d. 
3) R. A. Noord-Brabant, t.a.p. 
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lichtingen over de toestand in oktober 1808. Onder de 360 bedeelden waren 
98 gezinnen. Tot het aantal personen, dat ondersteuning ontving, behoorden 
85 kinderen van beneden de tienjaren oud, 28 gebrekkigen en 71 mensen van 
wie stond aangetekend dat zij "van geen bed voorsien" waren. Volgens de 
auteur S. van de Graaff werden in 1806 te 's-Hertogenbosch 250 bejaarden 
en kinderen door de Tafel van de H. Geest "besteld" en genoten 850 gezins
hoofden en alleenstaande personen alimentatie 1). Trekt men van het totaal 
aantal armen van 3604 de 250 uitbestede behoeftigen af en rekent men op 
een zeker getal alleenstaanden, dan waren het voor een belangrijk deel de 
grote gezinnen uit de onvermogende volksklasse, die onderstand behoefden. 
De armoede nam in de jaren na de opgave uit december 1806 door het ge
deeltelijk stilliggen van het econornisch leven nog grotere afmetingen aan. 
Injuli 1810 bleek op een bevolking van ± 13500 zielen het aantal armen tot 
4166 te zijn opgelopen 2). 

Op deze grote massa behoeftigen, die geholpen wilde worden, waren de 
armenfondsen niet berekend, zodat hun financiele middelen weldra te kort 
schoten. Dit verklaart, dat de plannen voor een verbeterde armenzorg in 
belangrijke mate door het motief werden ingegeven, de zorg voor de behoef
tigen efficienter op te zetten en daardoor goedkoper te maken. Alleen dan 
zouden de fondsen in staat zijn hun taak naar behoren te vervullen. Dit ele
ment moest dus weI een grote invloed hebben op de opzet der plannen, tot 
een meer rationele vorm van sociale zorg te komen. De materiele drijfveer 
om de snelle stijging van de financiele kosten der armenzorg af te remmen 
was in ons land nog sterker dan de doorwerking van de nieuwe ideeen uit 
de tijd van de Verlichting. 

Terecht haalde blokrneester Gast in verband met het hiervoor behandelde 
het gezegde aan van de reeds meermalen genoemde Vereyck: "Het is niet 
zoo beswaarlijk goed te doen als het goede wei te doen". Naar zijn mening 
school de fout vooral in de bestaande methode van bedeling. In plaats van 
de onvermogenden arbeid te verschaffen werden deze integendeel door de 
toegepast wordende wijze van ongecontroleerde uitdeling "in hunnen werk
schuwenden staat gesterkt". De kinderen van ouders uit deze klasse van 
nietsnutters "worden meede tot geen nuttig ambagt of bestaan opgebragt". 
Zij kregen geen onderwijs en hadden daardoor niet de kans zich uit het maat
schappelijk afgezakte milieu, waarin zij geboren waren, op te heffen en zich 
tot nuttige leden der samenieving te ontwikkelen. Hoewel de groep werk
schuwende lieden groot was, waren er daamaast ook vele behoeftigen, die 
hun tijd in niets doen doorbrachten, niet omdat zij niet wilden arbeiden maar 
omdat er geen werk voor hen was. Deze noodlijdenden zouden direct ge
holpen zijn, wanneer er meer werkgelegenheid geschapen werd. Gebrek aan 
voldoende arbeidsplaatsen in de nijverheid en in de met de handel verbonden 

1) S. van de Graaff, Historisch-Statistische Beschrijving van het Koninkrijk 
Holland, dl. I Departement Braband, lestuk (Amsterdam 1807) biz. 293. 

2) G. A. 's-Hertogenbosch, Verbaal der handelingen van de Maire 1810, 20 juli 
no. 2 (het gemeentearchief is slechts tot 1800 geYnventariseerd, zodat van de tijd 
daama geen archiefnummers kunnen opgegeven worden). 



VAN AALMOES NAAR WERKVERSCHAFFING 15 

takken van bedrijvigheid was voor een groot deel de hoofdoorzaak van de 
armoede. Vandaar dat Gast de vinger op de zere plek legde, toen hij op
merkte dat de tot dan toe gevolgde werkwijzen "meer strekken om de be
hoefte te versagten dan om derselven oorsaak weg te neemen" 1). Men le
nigde de armoede zoveel mogelijk zonder er echter naar te streven haar in 
de wortel te bestrijden. 

Aan "dit groot inconvenient van de tegenswoordige imigting" der armen
zorg wilde Gast nu een einde maken. Daartoe kwam hij met enkele voor
steIlen, bedoeld als "een fundament waarop men een beeter, voordeeliger en 
nuttiger armbestuur konde imigten". Zijn eerste voorstel hield in om te 
komen tot een centraliseren van het financieel beheer van het godshuis van 
de H. Geest, van de negen armenblokken en van de Lieve Vrouwebroeder
schap in een bestuur. Aan dit algemeen armbestuur wilde hij de naam geven 
van "Aelmoesseniers Raad". 

Vervolgens stelde blokmeester Gast voor, uitgaande van een totaal van 
3604 behoeftigen, de stad te verdelen in twaalf wijken, die elk 300 armen 
zouden tellen. In iedere wijk moest dan een huis worden gehuurd, waarin 
onder toezicht van deskundige armen een "Brij- en Spinschool" opgericht 
kon worden. Breien en spinnen was gemakkelijk te leren, zodat men aan het 
onderricht geen te hoge eisen behoefde te stellen. De lei ding van zulk een 
"school" zou berusten bij een behoeftige, die de titel kreeg van armenknecht 
en een matig tractement ontving. De naam school is wellicht misleidend. In 
feite werden onder deze benaming werkimichtingen verstaan voor aIle armen, 
jong en oud. Na afioop van het werk en van het technisch onderricht zouden 
de kinderen nog onderwijs krijgen in lezen, schrijven en rekenen. De grond
stoffen als wol en vIas, die voor de te verrichten werkzaamheden vereist 
waren, moesten verstrekt worden door het algemeen armbestuur. Naar schat
ting was voor de aankoop hiervan om te beginnen f 1200 nodig. De overige 
gelden voor de bedrijfsfinanciering van de werkscholen zouden bijeenge
bracht moeten worden door bijdragen van de burgerij. Gast stelde voor 
"met fabriqueurs contracten aan te gaan ten eynde aan den behoeftigen werk 
te besorgen". Daardoor kon men van de afzet der gesponnen garens en ge
breide kousen verzekerd zijn. De armen, die voor deze imichtingen werkten, 
moesten een redelijk daggeld of stukloon ontvangen. Wat echter hier onder 
redelijk loon werd verstaan, was toch nog een geringe beloning van de ar
beidsprestatie. Immers aIleen wanneer de loonkosten lager waren dan op de 
vrije arbeidsmarkt, zouden de fabrikeurs de voorkeur er aan geven het te 
verrichten werk aan dergelijke instituten uit te besteden. 

In het door hem opgestelde rapport, berekende genoemde blokmeester 
van het Hinthamereinde, dat van de 3604 bedeeld wordende Bossche inge
zetenen er 1600 af zouden vallen, wanneer aan een aantal vrouwen en kin
deren werk werd verschaft, zodat het gezinshoofd door dit gezamenlijk in
komen zelfstandig in het levensonderhoud van zijn gezin kon voorzien. Er 

1) R. A. Noord-Brabant, t.a.p.: "Aanmerkingen nopens den tegenswoordigen 
toestand der arme fondsen binnen 's-Hertogenbosch". 
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waren immers nogal wat mensen, die van de plaatselijke armenfondsen een 
toeslag ontvingen op hun wekelijkse verdiensten, welke niet voldoende waren 
om daarvan ook vrouw en kinderen te onderhouden. Van de 2000 overigen 
konden er naar zijn mening nog 600 personen bij werkverschaffing hun eigen 
brood verdienen. Er bleven daarna 1400 mensen over, die door de armen
fondsen ondersteund moesten worden. Volgens het door hem ontvouwde 
plan kon het aantal behoeftigen, dat onderstand ontving, dus meer dan ge
halveerd worden. 

Aan zijn voorstellen koppelde Gast tevens een reorganisatieplan vast be
treffende de zorg voor de minvermogende bejaarden. De gasthuizen in 's
Hertogenbosch, die aan 271 mensen plaats boden maar nu nog slechts 96 
personen herbergden, zouden veel efficienter werken, als deze gecentrali
seerd werden. Het H. Geesthuis in de Hinthamerstraat yond hij het meest 
geschikte pand voor een algemeen Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Voor 
een algemene werkinrichting was dit gebouw niet nodig, aangezien Gast de 
werkverschaffingjuist over de wijken wilde decentraliseren. Vit een centrali
satie van de bejaardenzorg volgde direct al deze belangrijke financiele be
sparing, dat in plaats van een aparte rentmeester voor elk gasthuis afzonder
lijk, die voor zijn boekhouden jaarlijks een vergoeding van f 25, f 30 en f 50 
en meer genoot, nu een administratie met een rentmeester zou komen. Verder 
zouden de door centralisatie vrijkomende panden der gasthuizen, welke over 
de gehele stad verspreid lagen, uitstekend geschikt zijn om daarin de werk
scholen onder te brengen. 

Blokmeester Gast zag in de oprichting van werkinrichtingen een doel
treffend middel om "den luyen leedigganger de gemeenelijke verschooning 
te ontneemen van geen werk te konnen bekoomen". Naar zijn opvatting zou 
arbeidsdwang een gunstige invloed hebben op het zedelijk peil der paupers. 
Dienaangaande schrijft hij: "Hoe veele huisen treft men bij 't rondgaan bij 
de behoeftigen aan, waarin men 1, 2, 3 ja zelfs tot 5 onegte kinderen vind; 
en waaraan is zulks veeltijds toe te schrijven als alleen aan die vervoeyelijke 
en schandelijke leedigheid". Door het bestaan van werkhuizen, waar de 
paupers verplicht werden te komen, kon er daarenboven voor gezorgd wor
den "dat een ieder der behoeftigen in zijne geloofsbelijdenisse wierd onder
weesen en gewaakt de pligten van den godsdienst te onderhouden". Hij 
besloot zijn beschouwingen met de opmerking, dat van een armenzorg, naar 
de door hem geopperde denkbeelden ingericht, gunstige resultaten verwacht 
mochten worden 1). 

Kort na het opstellen van het in de voorafgaande bladzijden besproken 
manuscript maakte L. Gast wederom een ontwerp voor een verbeterde me
thode van armenzorg. Dit "Concept-Reglement voor het armbestuur binnen 
de stad 's-Hertogenbosch", dat hoewel ongedateerd volgens de context om
streeks 1808 moet zijn ontworpen, pleit voor de reeds eerder door Gast 
gepropageerde denkbeelden, nl. centralisatie in de sociale zorg door op-

1) Idem. 



VAN AALMOES NAAR WERKVERSCHAFFING 17 

richting van een algemeen armbestuur, het creeren van werkhuizen, het aan
gaan van contracten met fabrikeurs om de behoeftigen werk te kunnen ver
schaffen, enz. 1). De taak van het algemeen armbestuur zag hij primair als 
"de bedelarij te weeren en den leediggang onder de behoeftige classe van 
ingezetenen teegen te gaan". Dit college moest zorgen, dat aan ieder die in 
staat tot werken was ook arbeid werd verschaft, dat de arbeidzame behoeftige 
die van zijn verdiensten niet rond kon komen werd ondersteund, dat oude 
en gebrekkige lieden onderhouden en de kinderen der armen onderwezen 
werden. Daar een doeltreffende sociale verheffing van de pauperklasse, wilde 
zij succes hebben, bij de jeugd moest beginnen, wenste Gast dat de kinderen 
tot deugd en goede zeden opgeleid en vroegtijdig aan de arbeid gewend zou
den worden. Ais nieuw element in zijn beschouwingen trad de opvatting naar 
voren, dat met overiegging van de begroting, bestaande uit "eenen berede
neerden staat der inkomsten en behoeften", aan de stedelijke overheid sub
sidie gevraagd moest worden, omdat de armenfondsen niet meer voldoende 
eigen inkomsten hadden om hun taak naar behoren te vervullen. 

Blokmeester Gast beperkte zich niet tot algemene opmerkingen, maar ging 
in zijn concept dieper in op de verdere uitwerking van zijn denkbeelden. 
Hoewel hij centralisatie van de armenzorg voorstond, wilde hij het algemeen 
armbestuur toch slechts zien als een leidend toporgaan, waaronder een uit
gebreid apparaat van functionarissen werkzaam zou zijn. Voor iedere wijk 
van de stad moest volgens hem een "armvoogd" aangesteld worden. Deze 
zou zijn wijk in drie afdelingen splitsen. Aan het hoofd van elke afdeling 
kwam dan een "armverzorger" te staan. Iedere armverzorger werd belast 
met de supervisie over 20 a 25 arme huisgezinnen. Hun taak was de behoeften 
na te gaan van de armen in hun afdeling, onderzoek te doen naar de oorzaak 
van de armoede en naar de rnidde1en hoe deze weggenomen kon worden. Zij 
behoorden daartoe de aan hun zorg toevertrouwde gezinnen wekelijks te 
bezoeken. Van hen werd verwacht, dat zij een waakzaam oog hielden op het 
zedelijk gedrag van de onder hun toezicht staande behoeftigen, toezagen of 
in de huisgezinnen spaarzaamheid en matigheid, zindelijkheid en orde, ar
beidzaamheid en vlijt heersten, en verder dat zij controleerden of van het 
toebedeelde een goed gebruik werd gemaakt. Elke week moesten zij van 
hun bevindingen verslag doen aan de armvoogd van de wijk. Van deze ont
vingen zij de gelden en goederen ten behoeve van de ondersteuning der ar
men in hun afdeling. 

Na de bespreking van de plannen voor een organisatievorm, die een meer 
doeltreffende en persoonlijke benaderingswijze van de mens in nood beoogde, 
ging Gast over tot het noemen van maatregelen, welke volgens hem de leeg
loperij konden tegengaan. Allereerst moest er een absoluut verbod van bede
larij komen. Vreemde bedelaars zouden de stad uitgezet en bedelende in
woners in een tucht- of werkhuis opgesloten worden. Niet aIleen het vragen 
maar eveneens het geven van aalmoezen moest strafbaar worden gesteld. 
Ook zijn leven in niets doen doorbrengen en zijn bestaan vinden op kosten 

1) R. A. Noord-Brabant, Handschriften Provo Genootschap, no 258d. 

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 2 
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van de armenfondsen moest voortaan onmogelijk zijn. Aan personen, die 
geen werk hadden en capabel waren met arbeiden hun kost te verdienen, 
diende werk te worden verschaft. Indien zo iemand een yak verstond, zou hij 
de nodige gereedschappen ontvangen en door bemiddeling van het armbe
stuur werk bezorgd krijgen. Wanneer dat echter niet mogelijk was of als de 
man geen ambacht kende, dan zou tot plaatsing in een werkhuis worden 
overgegaan. Daartoe moesten enkele werkinrichtingen tot stand komen, 
waarin zodanige arbeid verricht werd, welke vlug en gemakkelijk was aan 
te leren. Met ondernemers, die een bedrijf had den waarvoor geen langdurige 
vakopleiding werd vereist, zouden overeenkomsten kunnen worden aange
gaan. In de gebouwen, waarover deze bij zulk een contract de beschikking 
kregen, konden zij zelfstandig en voor eigen rekening hun bedrijf uitoefenen. 
Zij moesten zich alleen verbinden aIle personen als arbeidskracht aan te 
nemen, die het armbestuur hun stuurde. Ongehuwde personen en gehuwden 
zonder kleine kinderen, die in het werkhuis aan de arbeid gezet waren, zouden 
daar ook de kost hebben en eveneens van deze inrichting kleding ontvangen. 
De beloning bestond dus uit voeding en kleding. Deed men echter meer dan 
de opgelegde taak, dan ontving men daarvoor een bepaald loon. Voor ge
huwde personen met kleine kinderen werd een aparte regeling getroffen. 
Deze mochten de opgedragen arbeid aan huis verrichten. Zij moesten da
gelijks een vaste hoeveelheid werk verzetten, waarvoor zij loon in de vorm 
van geld en kleding kregen. Voor overwerk werd extra betaald. Ook lieden 
wier omstandigheden het niet toelieten naar het werkhuis te komen zoals 
mensen, die een gedeelte van de dag andere arbeid te doen hadden of die hun 
huishouding onmogelijk in de steek konden laten, zouden thuiswerk krijgen 
om hierdoor de gelegenheid te hebben naast hun andere bezigbeden nog wat 
bij te verdienen. Op die manier konden deze mensen zelfstandig in hun le
vensonderhoud voorzien en behoefden zodoende geen aanspraak te maken 
op ondersteuning door sociale instellingen. 

Aangezien het vooral de grote gezinnen waren, die niet van het inkomen 
van de kostwinner konden rondkomen, had Gast de volgende oplossing om 
in deze situatie verbetering te brengen. Hij opperde het denkbeeld, dat men 
"om de armen beter in staat te stellen hunnen kost te verdienen" zou trachten 
"die huishoudingen welke te zeer met klijne kinderen bezwaard zijn, welke 
door het opzigt hetwelk zij noodig hebben den ouderen te veel tijd wegneemen 
en hun dus in het verrigten van hun werk binderlijk zijn, daarvan te ont
lasten". Te dien einde moesten op kosten van het armbestuur bewaarscholen 
worden opgericht voor kleuters "welke oppassing nodig hebben en nog niets 
konnen leeren van het abc". De leiding over deze bewaarplaatsen, welke elk 
25 a 30 kinderen konden opnemen, zou opgedragen worden aan onvermo
gende personen, die niet tot werken in staat waren en derhalve toch ten laste 
van de armenfondsen kwamen. Op deze wijze zouden de ouders tijdelijk ont
last zijn van de zorg voor hun kleine kinderen, die voor hen een blok aan het 
been waren bij het verrichten van langdurige arbeid, welke weer no dig was 
om aan voldoende geldelijke verdiensten te kunnen komen. Was de hiervoor 
gaande regeling bedoeld voor kleuters, ook de oudere kinderen der armen 
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betrok Gast in zijn complex van te nemen maatregelen. Degenen van hen, 
die in staat waren onderricht te volgen in lezen, spinnen, breien, enz., moesten 
een voorbereidende cursus volgen om geschikt gemaakt te worden voor de 
arbeid in werkinrichtingen. Kinderen, die reeds in werkhuizen en fabrieken 
of bij bazen arbeidden, zouden na afioop van hun werk in de stadsarmen
school onderwezen worden in lezen en schrijven. 

Zij die al hun krachten aanwendden om hun levensonderhoud zelf te ver
dienen maar die door een lichamelijk of geestelijk gebrek, door ziekte, ouder
dom of een zware huishouding met veel kleine kinderen niet bij machte 
waren geheel voor zichzelf en de hunnen te zorgen, moesten "uit het arm
fonds met toelaagen ondersteund worden". Deze ondersteuning kon ge
schieden in geld, met levensmiddelen, kleding, brandstoffen en, wanneer de 
financiele middelen van het armbestuur het toelieten, met bedden, matrassen, 
dekens, enz. Onder levensmiddelen verstond Gast met name brood en "oeco
nomische soepen". Met dit laatste werden bedoeld, zoals te lezen is in de 
notulen van Commission des hospices te 's-Hertogenbosch uit dejaren 1811-
12, "les soupes economiques a la Rumford". Genoemde commissie, waarin 
ten tijde van de inlijving van ons land bij het Franse keizerrijk van Napoleon 
aile plaatselijke liefdadige instellingen waren gecentraliseerd, was een groot 
voorstander van "la distribution aux pauvres de ces soupes economiques, qui 
reussissent encore l'avantage de leur donner une nourriture saine et abon
dante" 1). In 1810 werd opgegeven, dat in de wintertijd gedurende een half 
jaar aan Bossche armen wekelijks 2200 porties van deze zgn. Rumfordse 
soep werden uitgedeeld 2). Dit was een dikke soep, welke goedkoop te be
reiden maar toch ook zeer voedzaam was. In het recept daarvan waren op 
wetenschappelijke wijze vele hoofdbestanddelen van wat de mens aan voedsel 
nodig heeft, bijeengebracht '). Deze soep werd bereid uit aardappelen, erw
ten, gort, brood, azijn en water 4). De naam was ontleend aan graaf Von 
Rumford, de op het eind der achttiende eeuw in Beieren verblijvende en 
wegens zijn grote verdiensten in de Duitse adelstand verheven Amerikaan 
Benjamin Thompson 6). Deze filantroop wilde de onderste bevolkingslaag 
der samenleving leren om ondanks een zeer beperkt inkomen toch een mens
waardig bestaan te hebben. Dit dacht hij te bereiken door de armen bij te 
brengen, hoe zij met de beschikbare middelen het meeste resultaat konden 
bereiken. Van dit streven naar het optimale rendement van de wekelijkse 

1) Archief van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch, Registre des deliberations de 
Ia Commission des Hospices de Bois-Ie-Due, 29 november 1811 en 16 juni 1812. 

2) G. A. 's-Hertogenbosch, Verbaal der handelingen van de Maire 1810,4 sep
tember no. 1: "Memoire sur l'organisation du systeme des secours des Hospices et 
autres Etablissements de bienfaisance, qui existent dans la ville de Bois-Ie-Duc". 

8) Proeven door Benjamin Thompson, grave van Rumford, ter oprichting van 
Armeninrichtingen en beschrijving van die, welke te Munchen door hem zijn opge
richt, z.pl. 1807. 

4) L. J. Rogier, Leke-gedachten en -invallen over de Caritas (Amsterdam 1959), 
bIz. 10. 

6) E. Larsen, An American in Europe; the life of Benjamin Thompson, New
York 1953. 
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verdiensten en naar een zo efficient mogelijk geleide huishouding was Von 
Rumford de grote promotor. De "Rumfordse economie", zoals G. K. van 
Hogendorp dat streven noemde 1), richtte zich vooral op "de drie hoofd
behoeften van den gemeenen man", nl. voedsel, kleding en brandstof. In de 
eerste sector zag Von Rumford een grote verbetering, wanneer hij de behoef
tigen kon brengen tot het eten van het goedkope en gezonde voedsel, dat de 
door hem samengestelde soep was. In ons land werd de betekenis hiervan 
ingezien, zoals o.a. blijkt uit een missive van de agent van Nationale Oeco
nomie, J. Goldberg, aan het Bossche gemeentebestuur. In dit schrijven noem
de deze de Rumfordse soep een krachtig hulpmiddel bij de bestrijding van 
de nood onder de behoeftige laag der maatschappij vooraI nu de primaire 
levensmiddelen zo sterk in prijs gestegen waren 2). Ook de door de stedelijke 
overheid in 1808 benoemde commissie, die belast was met het maken van 
een ontwerp voor een verbeterd en algemeen armbestuur, was doordrongen 
van het belang "dat men de behoeftige lieden aan een gezond en goedkoop 
voedsel zoekt te gewennen", waarbij zij met name de Rumfordse soep op 
het oog had 3). 

Om te voorkomen dat de armen de uitgedeeIde goederen aIs Ievensmid
delen en kleren, de aan hen toevertrouwde gereedschappen en grondstoifen 
of voor de werkinrichting vervaardigde produkten eventueel aan derden ver
koch ten, werden hierop zowel voor de verkoper als de koper straffen gesteld. 
De verkoper zou gestraft worden met intrekking van de ondersteuning, 
met detinering op water en brood in het tucht- of werkhuis en met open
bare lijfstraf. De koper zou een zware geldboete opgelegd krijgen, gevangen 
gezet of aan den lijve gestraft worden. 

Om het ontworpen plan aangaande een gereorganiseerde armenzorg uit te 
kunnen voeren was veel geld no dig. Dit dacht Gast als voigt bijeen te krijgen. 
De financiele basis zou gevormd worden door het fonds van de Tafel van de 
H. Geest en dat van het voormalig Groot Begijnhof. Verder moesten de 
middelen bijeenkomen door algehele overdracht en zo niet dan door mede
werking van de fondsen der negen armenblokken, door financiele hulp van 
de diaconieen en van de "pieuse gestigten" zoals de gasthuizen voor oude 
mannen en vrouwen, weeshuizen, enz. Behalve op de hiervoor geschetste 
manier wilde Gast geld inzamelen door onder de burgerij met een actie te 
starten, welke de ingezetenen van 's-Hertogenbosch zou moeten opwekken 
in te tekenen op een lijst, waarbij men zich verbond elke week, per maand of 
jaarlijks een bijdrage te geven aan het algemeen armbestuur ter dekking van 
de onkosten, die voortvloeiden uit de opbouw van een armenzorg nieuwe 
stijl. Nog een andere mogelijkheid om aan financien te komen was het hou
den van wekelijkse straatcollecten en het plaatsen van armbussen in de loge
menten en herbergen. Origineel was zijn idee om een soort vermakelijkheids-

1) G. K. van Hogendorp, Missive over het Armenwezen (Amsterdam 1805), biz. 
30-31. 

2) G. A. 's-Hertogenbosch, Resolutien en Notulen van de Municipaliteit 1801, 
7 januari. 

3) G. A. 's-Hertogenbosch, Brieven en Rapporten 1808, 21 oktober no. 4. 
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belasting in te voeren ten behoeve van liefdadige doeleinden. Bij openbare 
vermakelijkheden als bals, concerten, comedies en publieke vertoningen 
moest iedere bezoeker van de voorstelling boven de prijs van het toegangs
biljet "iets in evenreedigheid van het entreegeld geeven". Deze verplichte 
toeslag zou dus in verhouding tot de duurte der plaatsen worden geheven 1). 

In 's-Hertogenbosch was de armoede groter dan op het omliggende platte
land. Deze stad, die wat haar bloei betreft op de handel en een daarmee ver
bonden nijverheid steunde, was meer kwetsbaar voor de economische en 
sociale gevolgen van de ooriogsperiode sinds 1794 dan de agrarisch gestruc
tureerde omgeving. Wat ten tijde van het koninkrijk Holland hier voor de 
behoeftigen gedaan werd, kan men vernemen uit een missive van het ge
meentebestuur aan de landdrost van Brabant d.d. 8 juli 1807 2). In dit scbrij
yen werd o.a. medegedeeld, dat de officiele armenzorg niet uitging van de 
diverse kerkgenootschappen maar van de Tafel van de H. Geest, veelal gods
huis van de H. Geest en ook vaak Geefhuis genoemd, en van de armen
fondsen in de blokken van de stad. De ondersteuning werd verleend zonder 
onderscheid te maken tot welke godsdienst de bedeelden behoorden. De 
onderstand bestond gewoonlijk uit brood en geld. De uitdeling hiervan had 
voor een aantal armen iedere week plaats, voor de meesten echter bij tijd en 
wijle 3). In hetzelfde schrijven werd aan de landdrost opgegeven, dat er in 
's-Hertogenbosch geen publiek werkhuis noch een andere instelling tot ver
schaffing van arbeid aan de armen bestond. Het belang van een werkhuis 
werd door het stadsbestuur weI ingezien. Er waren reeds verscheidene po
gingen gedaan om tot oprichting van een dergelijk instituut te komen. Dat 
dit niet was gelukt, werd geweten aan de geringe medewerking van de armen
fondsen in de verschillende stadswijken, waarover de stedelijke overheid geen 
zeggingschap had. Het stadsbestuur was van mening, dat talrijke bedeelden 
bij werkverschaffing in hun onderhoud zouden kunnen voorzien f). 

In 1808 was, naar het Bossche stadsbestuur constateerde, de armoede nog 
groter dan in de voorafgaande jaren. Om de gevolgen hiervan zoveel moge1ijk 
te beperken, besloot de stedelijke overheid zich nu actief met de armenzorg 
te gaan bezig houden. Door het toenemen van de armoede en het verminde
ren van de inkomsten konden de bestaande sociale instellingen, die allen op 
eigen gelegenheid werkten, haar taak niet meer naar behoren vervullen. Er 
werd een commissie benoemd, die met het ontwerpen van een "Plan tot een 
verbeterd en algemeen Armbestuur" werd belast. Deze commissie, bestaande 
uit de heren M. van den Heuvel, J. Margraff, J. Sassen, A. Schouten, G. 
Verheyen, J. Vermeulen en H. de Wijs, deed in oktober 1808 de burgemeester 
een rapport toekomen. Hierin gaf zij als haar zienswijze te kennen, dat er 

1) R . A. Noord-Brabant, t .a.p. 
2) G. A. 's-Hertogenbosch, Resolutien van het Gemeentebestuur 1807, 8 juli 

no. 9. 
3) Idem. 
') G. A. 's-Hertogenbosch, Resolutien van het Gemeentebestuur 1807, 8 juli no. 

9. 
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dringend een algemeen armbestuur tot stand moest komen. Dit zou zodanig 
opgezet moeten zijn, dat het zowel de financiele middelen als de mogelijk
heden had "om de bedelarij te weren, iedereen gelegenheid tot werken te 
geven, de jeugd tot de zedelijkheid op te lei den, de noodlijdenden te onder
steunen, ouden en zwakken te onderhouden". De nieuwe werkwijze moest 
echter "op de minst kostbare wijze en met de meeste spaarzaamheid" inge
voerd worden. Ook beval de commissie aan er op te letten, dat de behoefti
gen die onderstand ontvingen, beter voedsel en kleding en ook een meer 
menswaardige huisvesting kregen dan tot nu toe het geval was geweest. In 
dit verband werd geadviseerd "inrigtingen te maaken om zoogenaamde oeco
nomische soepen uit te deelen" 1). De commissie stond een positief gerichte 
armenzorg voor, die door werkverschaffing, voorlichting en een verstandige 
bedeling het toenemend pauperisme zou bestrijden. Zoals reeds is opgemerkt, 
noopten het stijgend aantal behoeftigen en het groeiend onvermogen van de 
armenfondsen om in de nood afdoende te voorzien de armbesturen hun 
ondersteuning meer verantwoord te doen geschieden, wilden zij met weinig 
middelen nog een behoorIijk effect bereiken. Juist het gebrek aan geld heeft 
er toe geleid, dat men moest terugkomen op een methode van bedeling, 
waarbij geen schifting gemaakt werd noch controle uitgeoefend, zodat de 
armoede hierdoor eerder bevorderd dan bestreden werd. Het streven naar 
nieuwe vormen van armenzorg, omdat de oude niet meer voldeden, uitte 
zich o.a. hierin, dat de stedelijke overheid zich meer met de armenzorg wilde 
bemoeien en nu subsidair ging optreden in een zaak, welke vroeger geheel aan 
het particulier initiatiefwas toevertrouwd geweest. 

Ook van de voorstellen van de commissie uit het jaar 1808 is weinig te
recht gekomen. Pas in de Franse tijd werd onder pressie van de bezettende 
macht de reorganisatie en met name de centralisatie van de armenzorg een 
feit. De denkbeelden, die in de decennia voor en na 1800 naar voren werden 
gebracht, zijn grotendeels tengevolge van het lijdelijk verzet, dat het nieuwe 
bij vele sterk aan traditie gehechte mensen opriep, niet gerealiseerd. Of schoon 
het bij plannen is gebleven, zijn deze toch weI kenmerkend voor de situatie, 
dat de eisen van de totaal veranderde omstandigheden ook in 's-Hertogen
bosch hun invloed deden gelden. 

Tijdens de periode van de inlijving bij het Napoleontische keizerrijk, welke 
tijd in 1810 aanbrak en voor 's-Hertogenbosch tot begin 1814 duurde, was de 
armoede onder de volksklasse een nijpend probleem. Door de ontwrichting 
van de handel, die voor deze stad de hoofdpijler van het economisch-structu
reel geheel was, maakte de plaatselijke nijverheid, welke in belangrijke mate 
op de handel was gebaseerd en derhalve in haar bestaan en bloei hiervan 
grotendeels afhankelijk was, moeilijkejaren door. Daarbij kwam nog dat de 
Bossche industrie in een ongunstige positie verkeerde, omdat zij vaak niet 
kon concurreren tegen de elders vervaardigde produkten, die gewoonlijk 
goedkoper waren. De reden hiervan was o.a., dat in deze stad de levens-

1) G. A. 's-Hertogenbosch, Brieven en Rapporten 1808,21 oktober no. 4. 
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middelen in het algemeen duurder, de bedrijfslasten en de belastingen zwaar
der en de arbeidslonen hoger waren dan op het platteland en in het buiten
land 1). De teruggang in het bedrijfsleven had vooral een funeste invloed op 
de bestaanszekerheid van de volksklasse, die juist voornamelijk als arbeids
kracht in de nijverheidssector haar levensonderhoud moest verdienen. 

In 's-Hertogenbosch, dat hoofdplaats was van het Departement des Bou
ches du Rhin welke nieuwe administratieve indeling een gevolg was van de 
inlijving 2), heerste bij de aanvang van het Franse bewind beslist geen wel
vaart. Een beeld van de weinig florissante toestand kunnen wij vormen uit 
wat de maire van de stad in een brief van 8 november 1810 aan de prefect 
van het departement mededeelde. In dit schrijven gaf hij een opsomrning 
van de oorzaken der algemene armoede: "Je ne tacherai pas, Monsieur Ie 
Prefet, de vous en faire un tableau. Au milieu de nous vous aurez pu vous 
convaincre, que la prosperite ne fI!gne pas dans cette cite. Les sources de 
l'existence de la plus grande partie des habitants sont taris; Ie commerce, 
cette artere vifiante du bien public est entierement aneanti; les fabriques et 
manufactures sont languissantes; les metiers sont dans l'inaction; les fortunes 
des grands sont detruites par la reduction des Rentes sur la Hollande; I'arti
san et l'ouvrier manquent Ie travail et ne trouvent point des moyens de sub
sistance, auquels ils puissent recourir" 3). 

De grote volksarmoede, die hoofdzakelijk het gevolg was van de hiervoor 
genoemde factoren, werkte het bedelen in de hand. Dit ondanks het keizerlijk 
decreet van 5 juli 1808, waarbij Napoleon in geheel zijn imperium bedelarij 
verboden had. Bij hetzelfde besluit had deze de oprichting van zgn. "depots 
de mendicite" gelast '). Dit decreet schreefvoor, dat in elk departement van 
het Franse rijk zulk een depot tot stand moest komen, waarin de opgepakte 
bedelaars konden worden vastgezet en gedwongen "a travailler pour gagner 
leur subsistance" 5). Na de inlijving gold dat bevel ook voor het vroegere 
Brabant. In november 1810 informeerde de prefect van het departement bij 
de maire van 's-Hertogenbosch, of er in deze stad een geschikte ruimte was 
om een dergelijk depot te vestigen 6). In het jaar 1813 bleek echter te 's-Her
togenbosch nog steeds niet zulk een inrichting te bestaan. In een brief van 
18 april 1813 berichtte de prefect aan de minister van Binnenlandse Zaken 
te Parijs, dat er in het door hem bestuurde gebied nog altijd een "depot de 
mendicite" moest worden opgericht. De kosten, die daaraan verbonden 
waren, raamde hij op 205.649 francs of weI ruim 100.000 gulden 7). De in-

1) A. R. A. 's-Gravenhage, Collectie Goldberg no. 192: Memorie over de 
Fabrieken en Trafieken in bet Voormalig Koningrijk Holland, oogstmaand 1810. 

2) J. C. Ramaer, De Fransche tijd (1795-1815), in Geschiedkundige atlas van 
Nederland, tekst bij kaart XV ('s-Gravenhage 1926), biz. 78. 

3) G. A. 's-Hertogenbosch, Verbaal der bandelingen van den Maire 1810, 
8 november no. 3 . 

• ) J. C. W. Ie Jeune, Geschiedkundige nasporingen omtrent den toestand der 
Armen en de Bede\arij (,s-Gravenhage 1816), biz. 117. 

6) La grande encyclopedie, dl XIV (parijs), trefwoord: depots de mendicite. 
6) G. A. 's-Hertogenbosch, Ingekomen stukken 1810, 2 november no. 1. 
7) Archives Nationales Paris, Administration generale, P ": Comptabilite 
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richting, waar de leeglopers aan het werk zouden worden gezet, was voor 
de bestrijding van de bedelarij in geheel het departement bedoeld. Vandaar 
dat aIle gemeenten financiele medewerking moesten verlenen. Zo was op de 
begroting van de gemeente Tilburg voor het jaar 1813 een bedrag van 1000 
francs uitgetrokken als bijdrage in de oprichtingskosten. Hieruit blijkt, dat 
men toen, zij het dan laat, ernst begon te maken met het uitvoeren van het 
voorschrift van de keizer. In deze Tilburgse gemeentebegroting werd dien
aangaande opgemerkt: "Ie depot departementale de mendicite n'est pas en
core etabli. Les projets pour cet etablissement sont sous les yeux du gouverne
ment" 1). 

Hoewel er dus plannen bestonden om de bedelarij te bestrijden, werd 
hiervan in de praktijk maar zeer weinig gerealiseerd. Het falen van diverse 
maatregelen is mede te verklaren uit de omstandigheid, dat een krachtig 
politieapparaat in 's-Hertogenbosch ontbrak. In 1811 waren er op een in
wonertal van bijna 14000 zielen slechts vijf politiefunctionarissen, nl. een 
commissaris en vier agenten '). Voor het weren der bedelarij en het effectief 
uitoefenen van arbeidsdwang was dit aantal verre van toereikend. WeI vond 
in deze tijd een grote verbetering plaats door de bundeling van de vele in
stan ties, die zich met charitatief werk bezig hielden, in twee organen. In 1811 
werd een "commission des hospices" ingesteld, terwijl in 1812 een "bureau 
central de bienfaisance" in werking trad 8). Onder de eerste instantie vielen 
aIle gasthuizen voor bejaarden, het Groot-Ziekengasthuis, het krankzinnigen
gesticht Reinier van Arkel, het Katholiek en Protestant Weeshuis 4). De 
tweede instelling had tot taak zich bezig te houden met de rechtstreekse 
armenzorg, met name de bedeling. Onder dit centraal orgaan van directe 
sociale zorg ressorteerde een aantal "bureaux auxiliaires", die de vroegere 
armenblokken vervingen "). De activiteiten, welke voorheen door de Tafel 
van de H. Geest en door de blokmeesters ten behoeve der armen werden 
ontplooid, waren nu de taak van dit bureau van weldadigheid. 

De adrninistratieve reorganisatie van de sociale zorg in de Napoleontische 
tijd heeft weI door de hierin besloten centralisatie een meer doelmatig be
heer van de armenfondsen en een meer direct en kritisch volgend contact 
met de paupers mogelijk gemaakt, maar is er niet in geslaagd de vroegere 
pogingen tot werkverschaffing tot realisatie te brengen. Ondanks de opbouw 
van een meer efficiente armenzorg bleven bedelarij en leegloperij bestaan. Al 
de pogingen de arbeidsschuwheid te bestrijden waren tot dan op een rnis-

communale, serie departementale, Bouches du Rhin 1810-1813, no. 1. Een Franse 
franc had toentertijd een waarde vanfO,49,2 (Van den Eerenbeemt, a.w., bIz. 216 
noot 55). 

1) Archives Nationales Paris, t.a.p., no. 2. 
2) G. A. 's-Hertogenbosch, Notulen van de Conseil Municipal 1811, 22juli. 
8) H. J. van Rooy, Korte Schets van de geschiedenis van het Oude Mannen- en 

Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's-Hertogenbosch Cs-Hertogenbosch 1939), 
bIz. 20-22, 34-35. 

4) a.w., bIz. 27-28. 
") Archief van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch, Circulaires van het Bureau 

central de Bienfaisance 1812, 30 april no. 6. 
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lukking uitgelopen. Toch was het al een winstpunt, dat dit probleem nu 
gezien werd. Er zouden nog heel wat jaren verstrijken, voordat de traditio
nele armenzorg, ook nadat deze geseculariseerd en gecentraliseerd was, zou 
wijken voor de praktijk van een constructief sociaal ophetTend welvaarts- en 
welzijnsbeleid. 

Van de hooggestemde verwachtingen der Verlichting, in welke visie het 
fenomeen pauperisme niet in de maatschappij thuis hoorde en verder de 
redelijke mens in staat moest zijn de armoede in zijn wereld uit te bannen, 
was op kort zicht niet veel gerealiseerd. Men had gedacht met behulp van de 
wetenschap welke naar de opvatting in die tijd een praktisch doel diende te 
hebben, de paupers op te hetTen uit hun staat van apathie, morele verwilde
ring, verstandelijke afstomping en ongezond leven, om hen te maken tot 
zedelijk levende en nuttige burgers der samenleving. De middelen om de ge
koesterde verwachtingen te realiseren waren in de verlichte visie werkver
schaffing en onderwijs 1). Het streven via onderwijs, opvoeding en verplich
ting tot werk de pauperklasse naar een hoger maatschappelijk niveau op te 
trekken, was al een hele sprong vooruit vergeleken met de traditionele filan
tropie van de aalmoes en de stelselloze liefdadigheid van een vaak zelfge
noegzame burgerij die haar gaven in de bodemloze put der armenellende 
stortte. 

Meerdere projecten zijn ondernomen de vele nietsdoende behoeftigen aan 
het werk te zetten om ze hierdoor op te voeden tot een arbeidzaam bestaan 
en tevens de maatschappij daardoor te ontlasten van een grote groep onnutte, 
indolente en veel geld kostende burgers. Het hoofdmotief tot deze activiteit 
was aanvankelijk eng financieel gericht, nl. de geldelijke zorgen van de in
stanties, die de werk- en werkelozen ondersteunden, te verlichten door de 
bedeelden voortaan zelf door arbeid geheel of voor een belangrijk deel in 
hun levensonderhoud te laten voorzien. Betrof het voorgaande de hulpver
lenende instellingen, ten aanzien van degenen die van de bedeling leefden, 
ging men de stelregel propageren, dat hetgene dat iemand zelfverdienen kan, 
hem nimmer als aalmoes geschonken mag worden. Men verzette zich er 
tegen, dat dergelijke mensen steun om niet zouden ontvangen. 

Pas na het economisch-financieel aspect kwam het pedagogisch element. 
Vooral in de Bataafse tijd trad het motiefvan opvoeding tot werkzaamheid 
en van bestrijding der indolentie uitgesproken naar voren. Het streven werd 
steeds duidelijker de arbeidsschuwheid om te buigen naar een zich nuttig 
maken voor de maatschappij in een werkzaam bestaan. De pedagogische 
gerichtheid in dit maatschappelijk denken had een uitgesproken utilistisch 
karakter. Telkens stoot men weer op deze nuttigheidsfactor die een bepalend 
element was in de zich veranderende benaderingswijze van de arme. Aile 
mensen behoorden nuttige burgers van de maatschappij te zijn en konden 

1) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, De arme en het maatschappelijk welzijn in 
historisch perspectief (Tilburg 1961), bIz. 34; idem, Jeugd en arbeid in Nederland in 
de visie der Verlichting, in Spiegel Historiael, jrg V (1970), bIz. 202-209. 
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zich derhalve niet aan de plicht tot arbeid onttrekken. Bovendien zo was de 
mening, zouden zij in arbeid hun geluk vinden. 

De projecten voor werkverschaffing wilden arbeid verstrekken aan valide 
krachten. De opzet was vee1al drieledig, nl. kunstmatige werkgelegenheid 
voor werklozen, gedwongen tewerkstelling voor hen die ten onrechte op de 
liefdadigheid parasiteerden, en kinderen van armen gewennen aan arbeid
zaamheid en opvoeden door middel van algemeen vormend en praktisch 
gericht onderwijs 1). 

Van deze wonderlijke combinatie van filantropie en economie, op insti
gatie van het particulier initiatief of in somrnige gevallen door de overheid 
of door beide tot stand gebracht, geloofde men, dat hierdoor uitkomst ge
bracht zou worden in de verkeerde wijze van benaderen der paupermassa. 
Van de schone illusies, welke men van de maatschappelijke uitwerking van 
dergelijke werkinstituten koesterde, is echter in de praktijk niet veel uitge
komen. Hoewel van het doen werken een gunstige pedagogische invloed kon 
uitgaan, was het toch een hele opgave luie, bedelende en vagebonderende 
Iieden door middel van gedwongen tewerkstelling arbeidsgeschikt en arbeids
willig te maken. Immers doordat de armen met het verrichten van een dag
taak en het verdienen van loon financieel vaak niet meer gebaat waren dan 
met bedeling, deed dit gering of geen verschil in beloning tussen betaalde 
arbeidzaamheid en bedeelde luiheid niet weinigen natuurlijk liever van de 
bede1ing leven. Toch was werkverschaffing, zowel voor hen die werkloos 
waren als voor hen die armoede te wijten hadden aan een gebrek aan arbeids
lust, een meer constructieve benadering in de bestrijding van de op onrust
barende wijze toenemende volksarmoede dan liefdadigheid, die slechts een 
pijnstillend middel was en uiteindelijk het vraagstuk van de al dan niet vrij
willige improduktiviteit van een deel der bevoIking niet kon oplossen. 

1) H. W. Methorst, Werkinrichtingen voor Behoeftigen (Utrecht 1895), bIz. 250. 
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Inleiding 

In het kader van een onderzoek naar de ontwikkeling van het Nederlandse 
nationale inkomen ve6r 1900 is dit de tweede bijdrage van het Instituut voor 
Actuariaat en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam. Dit deel
onderzoek is geheel binnen de lijnen van het totale onderzoek verricht. De 
hiervoor geldende richtIijnen zijn daarbij zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. 

Deze bijdrage bestaat uit een inleidende paragraaf, waarin de plaats van 
de provinciale- en gemeentelijke financien in samenhang met de rijksfinan
cien wordt besproken. Zij wordt gevolgd door twee delen, die een overzicht 
geven van de beide hier besproken sectoren van de overheidsfinancien. Rier
na voigt het belangrijkste gedeelte, dat het verzamelde cijfermateriaal weer
geeft. Ret bestaat uit de tabeIIen 1-4. Enige afgeleide cijferverzamelingen zijn 
in de daarop volgende tabeIIen opgenomen. 

Methodiek 

Voor de financien van de provincien zijn direkt gegevens beschikbaar uit 
de rekeningen opgenomen in de "Verslagen van de toestand der provincie 
uitgebracht door de Gedeputeerde Staten aan de Staten". De indeling in 
economische categorieen als die gebruikt bij de Rijksoverheid, was dan ook 
zonder meer mogelijk. Enige moeilijkheden, die ontstonden doordat be
paalde provincien in de peri ode 1880-1890 de zeer sumiere indeling volgden, 
die door de Staten Generaal als minimum specificatie voorgeschreven, kon
den worden ondervangen door cijfers te gebruiken die gepubliceerd zijn in 
de "Statistiek der Rijksinkomsten". (Zie literatuurlijst). 

Evenals in het artikel over de financien van de Rijksoverheid werden de 
gevonden cijfers om tot een representatief beeld te komen als voigt gecom
bineerd. 

Ret representatieve cijfer voor een basisjaar is berekend door een gemid
deide van hetjaar ervoor, hetjaar zelf en hetjaar er na. 

1) Ook dit onderzoek is evenals het voorafgaande (zie Economisch-Historisch 
laarboek XXXII, 1969 biz. 206-234) mogelijk gemaakt door een subsidie van 
Z.W.O. waarvoor de auteurs gaarne hun dank uitspreken. Ook voor de arbeid van 
de begeleidingscommissie zij naar het geciteerde artikel verwezen. 
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Bij de gemeentefinancien is dezelfde methodiek gebruikt. In de beginfase 
doet zich hier echter een moeilijkheid voor. Eerst vanaf het basisjaar 1880 
is de bovengenoemde constructie namelijk mogelijk. Het cijfer van 1870 be
staat uit een gemiddelde van de cijfers van 1869 en 1870. V66r 1869 zijn 
slechts de cijfers over 1865 beschikbaar. Verder zijn voor 1849 veel minder 
gedetailleerde gegevens bekend. 
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Met behulp hiervan zijn de algemene totalen van de inkomsten en uit
gaven van de tussenliggende jaren grafisch geinterpoleerd. 

Deze cijfers zijn vermeld in de tabellen 5 en 6, zij geven een overzicht van 
grootte en verhouding van de sectoren onderling. De gegevens zijn direkt 
ontleend aan de gepubliceerde rekeningen, die verplicht gesteld waren vol
gens een voorgeschreven indeling. In het onderdeel "verantwoording van de 
cijfers" wordt hier nader op ingegaan. 

Provinciale- en Gemeentefinancien 

De financien van gemeenten, provincien en Rijk verschillen onderling 
sterk, zowel in niveau als in ontwikkeling. In de bovenstaande grafiek A is 
de ontwikkeling der inkomsten in absolute bedragen weergegeven. 

Grafiek B laat zien hoe de aandelen van deze bedragen in het totaal der 
inkomsten zich in de loop der jaren hebben gewijzigd. Voor de cijfers, waarop 
deze grafieken zijn gebaseerd, wordt verwezen naar tabel5. 

Vit grafiek A blijkt duidelijk, dat de gemeentelijke financien zeer sterk zijn 
gegroeid - ze zijn bijna tot het viervoudige gestegen - gevolgd door de 
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provinciale financien, waarvan de omvang is verdrievoudigd en de rijksfinan
cien, die zijn verdubbeld gedurende de beschouwde periode. 

Vit grafiek B zien we dat het aandeel van de provinciale financien nagenoeg 
constant is zodat de vergroting van het aandeel van de gemeente financien in 
het geheel ten koste is gegaan van de rijksfinancien. 

De relatieve belangrijkheid van de gemeente financien t.o.v. de provincia Ie 
financien, die ook heden ten dage nog steeds geldt, heeft tot gevolg dat we in 
de hierna volgende beschouwing meer aandacht aan de eerste categorie ge
schonken wordt. 

De financien van de waterschappen als vierde overheidssector zijn in beide 
studies buiten beschouwing gelaten. In de provincie verslagen vinden we 
hiervan wei enkele gegevens - vooral in de latere jaren - deze zijn echter 
onvolledig en niet gelijkvormig. Een samenvattend overzicht ontbreekt, en 
was ook niet zonder onevenredig veel tijd en moeite tot stand te brengen. De 
aard van het statistisch grondmateriaalliet niet toe de cijfers van de pro
vincien en gemeenten op dezelfde wijze te detailleren als dit in het eerste 
artikel voor het Rijk is gedaan. De consolidatie is dan ook slechts voor een 
beperkt aantal totaa1cijfers mogelijk. De meest globale indeling is daarbij 
bepalend voor de graad van detail, die in het algemeen bereikbaar is. 

De categorieen waarvoor deze consolidatie zonder veel moeilijkheden ver
loopt, zijn de totalen van de uitgaven voor onderwijs, voor rente en afiossin
gen en voor belastingopbrengsten. De tabellen 12, 13 en 14 geven hiervan de 
uitkomsten weer. 

Het blijkt duidelijk dat bij de uitgaven voor onderwijs het aandeel van de 
gemeenten sterk is teruggelopen ten koste van de Rijksuitgaven. In 1870 was 
de verdeling tussen Rijk en gemeenten voor de desbetreffende uitgaven resp. 
21,3% en 77,8% (in dat jaar bedroegen de Provinciale uitgaven voor onder
wijs nog 0,9% van het totaal), in 1910 resp. 46,6% en 53,4%. 

Een dergelijke verschuiving doet zich in omgekeerde richting voor bij de 
uitgaven voor rente en afiossingen. Het aandeel van gemeenten wordt hier 
steeds groter; evenals dat van de provincien. Aileen is deze laatste categorie 
in vergelijking tot de beide overige van geringe omvang. In 1870 bedroeg in 
het totaal van deze uitgaven het percentage van het Rijk 84,2, van de Pro
vincien 2,0 en van de Gemeenten 13,8; de desbetreffende percentages be
liepen in 1910 resp. 54,3, 3,3 en 42,4. De geconsolideerde belastingopbreng
sten zijn vermeld in tabel 14. In verhouding tot de totale inkomsten ver
minderd met de kapitaal overdrachten blijkt dat de belasting opbrengst in 
het tweede gedeeJte van de periode relatiefterugioopt. Van 1870 met 69,1% 
en 1880 met 76,6% daalt het percentage in 1910 tot 67,3%. Deze ontwikke
ling is mede een gevolg van grotere inkomsten uit bedrijven en bezittingen. 

GEMEENTEFINANCIEN 

In de jaren na 1795, de tijd van "Bataafsche Republiek" en "Koninkrijk 
Holland", werd op staatkundig en financieel terrein gebroken met het fede
ralistische stelsel, dat de opbouw van de "Republiek der Zeven Verenigde 
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Nederlanden" had gekenmerkt. Ret unitarische centralisme nam de plaats 
van het federalisme in, zij het slechts tijdelijk. Kenmerkend is, dat uit deze 
periode de "Instructie voor de gemeentebesturen der Bataafsche Republiek" 
van 9 juli 1800 dateert, de eerste Nederlandse "gemeentewet". 

Op financieel gebied werd de centralistische gedachte uitgewerkt door 
Gogel, die in het door hem ontworpen belastingstelsel trachtte te voorkomen, 
dat de gemeentelijke belasting die van de centrale overheid zou hinderen. 
Daarom zocht Gogel de oplossing van de tegenstelling tussen centrale en 
lagere overheid in bet scheppen van een gemeentelijk belastinggebied, dat 
voornamelijk zou bestaan uit opcenten op de Rijksbelastingen. De voordelen 
van een dergelijk systeem liggen voor de hand: een eenvoudige inningspro
cedure en belang van de gemeenten bij de Rijksbelastingen. 

Hoewel na de stichting van het "Koninkrijk der Nededanden" het uni
tarisch beginsel minder hoog in aanzien stond dan tijdens de Bataafsche en 
Franse perioden, heeft men toch niet aIle vanuit dit beginsel tot stand ge
brachte veranderingen ongedaan willen maken. De Grondwetten van 1814 
en 1815 continueerden in grote lijnen de Franse regelingen en zo bleven de 
opcenten op de grondbelasting en de "personeele en mobiliere belasting" de 
eerste aangewezen inkomensbron voor de gemeenten. In tweede instantie 
kwamen in aanmerking de gemeentelijke accijnzen, de opcenten op andere 
dan de zojuist genoemde rijksbelastingen, en de gemeentelijke directe be
lastingen. Ook in de wet van 12 juli 1821 bleef de nadruk op deze volgorde 
der belastingcategorieen gebandhaafd. De accijnzen namen dus een over
heersende positie in. 

Als voornaamste bezwaren daartegen werden gevoeld: de kostbare in
vordering, de druk op de uitgaven voor eerste levensbehoeften, de belem
mering van de "intercommunale" handel en van de vrije concurrentie. 

In 1848, het jaar van de "liberale revolutie" van Thorbecke, werd een 
grondig begin gemaakt met wijzigingen in de positie van de gemeenten. De 
gedachten, vervat in de grondwet van 1848, zouden hun uitwerking krijgen 
in de Gemeentewet van 1851, die ten grondslag heeft gelegen aan aIle rege
lingen ten aanzien van de gemeenten sinds dat jaar. De wetgever sprak zich 
uit voor grotere zelfstandigheid van de gemeenten ten opzichte van het Rijk 
en de Provincie en gaf hun daarom het recht als autonome eenheden ver
ordeningen en reglementen voor de eigen huishouding vast te stellen. On
willig terug te keren naar een ongebreideld federalisme als dat van v66r 1795, 
stelde hij echter weI vast, dat dergelijke verordeningen en reglementen nooit 
met de rijkswetten of het algemeen belang in strijd zouden mogen zijn. 
Bovendien waren de gemeenten steeds verplicht mee te werken aan de uit
voering van wetten, maatregelen van bestuur en provinciale verordeningen. 
Ook op financieel gebied werd deze visie, die het midden houdt tussen een 
federale en een centrale bestuursvorm en die tot op heden de staatkundige 
plaats van de Nederlandse gemeenten heeft bepaald, uitgewerkt. Ook hier 
een compromis tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid. De grondwet be
paalde, dat begrotingen van inkomsten en uitgaven evenals andere beschik
kingen over eigendommen van de gemeente, door de gemeenteraad mochten 
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worden genomen, maar aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten onder
worpen waren. Verder zou het opmaken der begrotingen en het vaststellen 
der rekeningen door de wet worden geregeld. Het invoeren, afschaffen of 
wijzigen van plaatselijke belastingen vereiste koninklijke goedkeuring. De 
wet zou met betrekking tot deze belastingen algemene regelen geven, terwijl 
nimmer sprake zou mogen zijn van belemmering van doorvoer, uitvoer naar 
of invoer uit andere gemeenten. Een klein, maar niet onbelangrijk detail van 
de grondwet van 1848 is, dat bij deze wet eindelijk het oude onderscheid 
steden en plattelandsgemeenten kwam te vervallen. 

De beginselen van de liberale grondwet werden verwerkt in de Gemeente
wet van 29 juni 1851, die de veranderde positie van de gemeenten verdui
delijkte en nader afbakende. 

In de Tweede Afdeeling, Titel IV van de wet, "Van de begroting van in
komsten en uitgaven der gemeente en de daartoe betrekkelijke rekening en 
verantwoording", werden algemene voorschriften ten aanzien van de be
grotingsprocedure en de indeling der begroting gegeven. Ook de door de 
wet geeiste goedkeuring door Gedeputeerde Staten werd hier geregeld. 

Verder bevatte Titel IV regelingen voor de rekening en verantwoording, 
die eveneens van goedkeuring door Gedeputeerde Staten afhankelijk werden 
gemaakt. Vanwege het belang voor de indeling van de cijfers, elders in dit 
artikel, is art. 205 van de gemeentewet, regelende de begroting der uitgaven, 
hieronder integraal afgedrukt: 

Art. 205. Op de begrooting der uitgaven, (die aile uitgaven der gemeente, van 
welken aard ook, vermeldt) worden gebragt: 
a. de jaarwedden van den burgemeester, de wethouders, den secretaris, den ont

vanger, den commissaris van politie en de overige plaatselijke ambtenaren en 
bedienden; 

b. het presentiegeld der Ieden van den Raad; 
c. de kosten van licht, brand en bureaubehoeften, benoodigd voor het gemeente

bestuur; 
d. de kosten der stukken, die ten behoeve der gemeente geschreven of gedrukt 

worden; 
e. de kosten van het onderhouden, schoonhouden en meubelen van het gebouw 

of vertrek, voor de vergadering van den Raad en van burgemeester en wet
houders, mitsgaders voor de secretarie der gemeente bestemd; 

f. de huur van dat gebouw of vertrek, waar het geen gemeente-eigendom is; 
g. de kosten van het aanleggen en bijhouden der registers van den burgerlijken 

stand; 
h. die van het aanleggen en bijhouden van de dubbelen der leggers en plans van het 

kadaster; 
i. die van het aanleggen en bijhouden der bevolkingsregisters; 
k. die van het aanieggen en bijhouden der kiezerslijsten en van het uitoefenen der 

kiesverrigting, zoo, dat eike gemeente de kosten drage der verrigtingen, waar
voor haar bestuur heeft te zorgen ; 

1. die van de zorg voor de plaatselijke wegen, straten, pleinen, vaarten, bruggen en 
andere plaatseIijke werken, in den omvang van art. 179 h aangeduid ; 

m. die van het aanieggen en onderhouden der algemeene begraafplaatsen; 
n. die der brandweer; 
o. die van het onderhoud der gemeente-eigendommen en de wegens die eigen

dommen verschuldigde lasten; 
p. die der kamers van koophandel en fabrijken; 
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q. die der plaatselijke gezondheids-politie; 
r. de renten en afiossingen van de door de gemeente aangegane geldleeningen; 
s. alle opeischbare schulden der gemeente; 
t. de kosten der door de gemeente gevoerde gedingen; 
u. de kosten van abonnement op het Staatsblad en op het Provinciaal Blad der 

provincie; 
v. de in art. 122 bedoelde kosten; 
w. een post voor onvoorzien:: uitgaven; 
x. aile uitgaven, door bijzondere wetten aan de gemeente opgelegd. 

In Titel VI van de Tweede Afdeeling, geheten "Van de plaatselijke belas
tingen" werd een aantai bepaiingen opgenomen ten aanzien van het invoeren, 
wijzigen of afschaffen van gemeenteiijke belastingen (van goedkeuring door 
de Kroon afhankelijk gesteld) en van de ontoelaatbaarheid van belastingen, 
die de doorvoer, de uitvoer naar en de invoer uit andere gemeenten belem
meren. 

Volgens Treub was dit laatste, het paal en perk stellen aan het "telkens 
aangroeiend bedrag der plaatselijke accijnzen", een der voornaamste doel
einden van de wet in 185!. 

Art. 240 van de wet bevat een opsomming van gemeentelijke beiastingen, 
die tot dekking van de plaatseiijke uitgaven mochten worden geheven: 

Art. 240. Tot dekking der piaatselijke uitgave kunnen worden geheven: 
opcenten op de hoofdsom der grondbelasting; 
opcenten op de hoofdsom der personeie beiasting; 
opcenten op de hoofdsom van andere daarvoor vatbare Rijks-beiastingen, 
direct naar het vermogen of inkomen geheven, met uitzondering van het 
patentregt; 
hoofdelijke omslagen of andere piaatselijke directe belastingen; 
belastingen op voorwerpen van verbruik; 
eene belasting op de honden; 
eene belasting op tooneeivertooningen en andere openbare vermakelijk
heden; 
de regten, loonen en andere gelden, bedoeld in art. 238 
Deze iaatste zinsnede verwijst naar: "Voor plaatselijke belastingen worden 

gehouden, ..... , de in naam der gemeente gevorderde weg-, straat-, brug-, 
kaai-, haven-, kraan-, sluis-, dok-, boom-, en veergelden, wik-, weeg-, meet-, 
en keurloonen, gelden voor banken of staanpiaatsen in hallen, op markten 
en dergelijke open bare plaatsen, begrafenisregten en andere gelden voor het 
gebruik of genot van open bare gemeentewerken, bezittingen of inrigtingen 
en dat van door of van wege het gemeentebestuur verstrekte diensten". Deze 
"retributies" werden eerst in de gemeentewet van 1851 door de wetgever los
gekoppeld van de bijbehorende ambten en biijkens art. 238 met belastingen 
gelijkgesteld. 

De voorkeur, al bij Gogel waargenomen, voor gemeentelijke opcenten 
boven andere gemeentelijke belastingen (als accijnzen), is door de wet op
nieuw beleden. Bepaald werd, dat de gemeenten eerst een maximum aan 
opcenten moesten heffen, voor zij over konden gaan tot het heffen van ac
cijnzen en hoofdelijke omslagen. 
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De wetgever was bevreesd voor de hoogte der hoofdelijke omslagen (di
recte belastingen naar het inkomen volgens het Benthamse-stelsel, bestaande 
uit een belastingvrije voet gevolgd door een marginaal proportioneel tarief), 
speciaal in de grote steden. 

"Beperking der omslagen is noodzakelijk van wege de willekeur, aan deze 
soort van belasting verbonden; een willekeur, die bij een gering bedrag min
der schaadt." (Mem. v. antw., 1851). De grote reserve ten aanzien van ge
meentelijke accijnzen kwam tot uiting in enkele passages van de wet, waarin 
werd bepaald dat de plaatselijke verbruiksbelastingen zoveel mogelijk als op
centen op de Rijksaccijns geheven moesten worden (art. 267), en eerst dan, 
als de door de opcenten gevormde inkomensbron was uitgeput (art. 246). 

In de periode 1851-1865 nam de drukkende last van de plaatselijke be
lastingen op "voorwerpen van verbruik" verder toe. De eerste fase van ont
wikkeling hebben wij al geconstateerd in de beschouwing van de periode 
v66r 1848. 

De bezwaren tegen de plaatselijke accijnzen werden na 1851 zeker niet 
minder gehoord, ook al omdat de uitbreiding van de gemeenteIijke taken het 
de gemeenten onmogelijk maakte met de inkomsten uit opcenten op Rijks
belastingen uit te komen. Bovendien werd bij de verdere ontplooiing van de 
industrie het bestaan van een "gemeentelijk gebied" steeds meer onaanvaard
baar geacht. 

Het besef, dat een der voomaamste doeleinden van de hervorming van 
1851, het wegnemen of verijdelen van handelsbelemmeringen, niet was ge
haald, dwong de regering tot maatregelen tegen de gemeentelijke accijnzen. 
Haar wat gereserveerde houding ten opzicht van de gemeentelijke directe 
belastingen moest zij laten varen. 

De steeds vaker gehoorde mening, dat met de gemeentelijke accijns korte 
metten moest worden gemaakt ten gunste van een uitbreiding van de plaat
selijke directe belastingen, heeft in 1865 geleid tot een wet, waarbij aIle plaat
selijke accijnzen, behoudens enkele uitzonderingen, werden afgeschaft en aan 
de gemeenten, ter aanvulling van hun hierdoor sterk geslonken inkomsten, 
viervijfde van de opbrengst (hoofdsom plus rijks-opcenten) van de personele 
belasting werd gegarandeerd. 

Bovendien werden de maximale opcenten op de grondbelasting verhoogd, 
hetgeen eveneens tot vermeerdering van de gemeentelijke inkomsten leidde. 
Het verbod om grondslagen van de personele belasting te gebruiken voor 
plaatselijke directe belastingen bleef gehandhaafd. 

Al werd het de gemeenten mogeIijk gemaakt, van de afschaffing der ac
cijnzen geen schade te ondervinden, een uitbreiding van het gemeentelijk 
belastinggebied was in het wetsontwerp niet voorzien, integendeel. 

Volgens Treub is er dan ook sprake van een inbreuk op de zelfstandigheid 
van de gemeenten en op het recht van initiatief van de gemeentebesturen. 
Het feit, dat een andere instantie dan de meest belanghebbende voor de 
inning van de personele belasting (een Rijksbelasting) moest zorgdragen, 
wordt ook door hem als een groot bezwaar ervaren. Treub stelde daarom 
voor, de grondslagen van de personele belasting te splitsen in een gedeeIte, 

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 3 
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dat de basis zou vormen voor een rijksbelasting en een gedeeite, dat aan een 
gemeenteJijke belasting ten grondslag zou Jiggen. 

Na de wet van 1865 vormden de volgende componenten de gemeentelijke 
heffingen (in volgorde van geadviseerde geschiktheid): 
a. viervijfde deel van de opbrengst der personele belasting; 
b. opcenten grondbelasting; 
c. opcenten personele belasting ; 
d. hoofdeJijke omslagen; 
e. andere heffingen. 

Bij vele auteurs over de 1ge eeuwse verhouding tussen Rijk en gemeenten 
en over de destijds bestaande regeling van gemeentelijke financiele situatie 
blijkt, dat de "gemeente-nood" voor een groot deel is veroorzaakt door het 
afschuiven van taken door de centrale overheid naar de gemeentelijke over
heden. De onderstaande wetten zijn ongetwijfeld van invloed geweest op de 
hoogte der gemeenteJijke uitgaven. 

1. De wet tot regeJing van het armwezen (1854). De wetgever bepaaJde, 
dat de zorg voor armlastige gemeentenaren een taak voor de gemeente was, 
voor zover de particuliere liefdadigheid tekort schoot. In de praktijk be
tekende dit een niet geringe lastenverzwaring voor de gemeenten. De wet 
werd in 1870 gewijzigd, maar drukte na deze wijziging niet minder op de 
gemeenten. 

2. In de lager-onderwijswet (1857) werd het lager onderwijs tot een ge
meentetaak verklaard en werd de gemeente opgedragen voor scholenbouw, 
salariering van het personeel en leermiddelen te zorgen. Indien de bij deze 
gelegenheid voorgeschreven schoolgeldheffing de genoemde uitgaven Diet zou 
dekken en de gemeentelijke middelen Diet toereikend zouden zijn het verschil 
te financieren, was het de gemeenten mogelijk een beroep te doen op rijks
subsidies. Deze wet werd gevolgd door (3) de wet op het middelbaar onder
wijs, die gemeenten met meer dan 10.000 inwoners verpJichtte tot het op
richten van minimaal een Hoger Burger-School voor eigen rekening. Ver
schillende auteurs, o.a. Roovers, hebben over de willekeurige verdeling der 
rijks-h. b.s.-en hun ontstemming laten horen. In 1878 werd de lager-onderwijs
wet gewijzigd, in die zin, dat enerzijds de rijks-eisen ten aanzien van school
lokalen ed. aanzienlijk werden verzwaard, maar anderzijds een rijksvergoe
ding van 30% van aIle kosten werd gegarandeerd. 

In de eerstejaren na 1865 was er sprake van algemene teveredenheid over 
de werking van de afschaffing der accijnzen. Na verloop van enkele jaren 
echter bleek, dat in de financiele situatie van de gemeenten geen wezenlijke 
verbetering was gekomen en dat de "gemeente-nood" zelfs was gestegen, 
welIicht onder invloed van de boven beschreven medebewind-wetten. 

De gemeenten, die in 1865 hun belangrijke inkomstenbron, de accijnzen, 
hadden zien opdrogen, zagen zich genoodzaakt veelvuldig hun toevlucht te 
zoeken bij de hoofdeJijke ornslagen. Was v66r 1865 de heffing van accijns een 
belemmering voor vrij economisch verkeer, nu werd de vrije vestiging in een 
gemeente naar keuze gehinderd door de verschillen in druk van de inkomens-
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belasting. Arme gemeenten moesten hoge omslagen hefi'en, wat leidde tot 
belastingvlucht, wat leidde tot hogere omslagen, etc. Een kleine bijdrage tot 
de verbetering van de gemeentelijke financiele situatie werd gevormd door 
een in 1881 uitgevaardigde wet, waarbij een plaatselijke belasting in de 
vorm van het vergunningsrecht voor de kleinhandel in sterke drank in het 
leven werd geroepen. 

Twee nobele maar onder ling strijdige doelstellingen: de beteugeling van 
het drankmisbruik en de vermeerdering van de gemeentelijke belastingop
brengsten werden hier gecombineerd. Een oplossing van de gemeentelijke 
problemen kwam echter door deze maatregeien niet noemenswaard dichter
bij. De nu algemene ontevredenheid had de indiening van een wetsontwerp 
tot gevolg, dat na aanvaarding als de fixatiewet van 1885 bekenheid heeft 
verworven. De wetgever verving het bedrag van ! der personele belasting 
door een vaste uitkering ter grootte van de over de jaren 1882 tIm 1885 
gemiddeld genoten uitkering van wege de wet van 1865. Dit had tot onaan
genaam gevolg voor de gemeenten, dat het te verwachten belastingaccres aan 
het Rijk zou toevallen. 

Bovendien bepaalde de wet, dat v66r 1896 een herziening van de gemeente
lijke financiele situatie moest plaatsvinden. Het besef, dat met de fixatie wet 
niets was opgelost, was vrij algemeen. Ook na ~ 885 bleef het klachten regenen 
over de miserabele situatie van de gemeenten en over de onaanvaardbare ver
schillen in belastingdruk. Meermalen trachtte de regering door buitengewone 
rijkssubsidies de moeilijkheden te verzachten, maar van meer dan aIleen maar 
lapmiddelen was er geen sprake. 

In 1890 ondernam de regering-Mackay een poging het gemeentelijk be
lastinggebied uit te brei den en de opcenten-regeling te verruimen. Voor het 
ontwerp (van Godin de Beaufort) echter wet had kunnen worden, was de 
regering afgetreden en opgevolgd door het kabinet Tak van Poortvliet. Onder 
deze regering werd op 18 juni 1892 de zogenaamde noodwet aangenomen, 
die voorzag in een aanzienlijke verhoging van de gewone subsidies en van de 
onderwijssubsidies aan de gemeenten. 

De bij het aannemen van de fixatie-wet voor het eerst uitgesproken rege
ringsbelofte om binnen afzienbare tijd voor een definitieve oplossing voor de 
"gemeente-nood" te zorgen, was in 1892 herhaald. De benaming "noodwet" 
geeft het uitermate tijdelijk karakter van de toen vastgestelde regeling on
dubbelzinnig weer. 

In 189710ste minister Sprenger van Eyk de belofte van zijn voorganger in, 
door dat het ontwerp voor een "Wet tot regeling van de financiele verhou
ding tusschen Rijk en Gemeenten" door de Staten-Generaal werd aange
nomen: de" wet Sprenger van Eyk". 

Deze wet beoogde oplossing van twee verschillende problemen: regeling 
van de rijksuitkeringen aan de gemeenten en wijzigingen van het gemeente
lijk belastinggebied, zoals dat in het kader van de gemeentewet was afge
bakend. 

Bij de uitkering van gelden door het rijk aan de gemeenten werd nu voor 
het eerst systematisch rekening gehouden met de taken, die aan de gemeente 
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waren opgedragen. Als eerste (omstreden) grondslag voor deze globale uit
kering werd het inwonertal gehanteerd. De tweede werd gevormd door de 
uitkeringen, waarop de gemeenten rechten had den verworven om het verlies 
aan inkomsten te compenseren tengevolge van de afschaffing van de gemeen
teIijke accijnsheffing: de uitkeringen op grond van fixatiewet, noodwet, 1.0. 
wetten en de hoofdelijke omslagen, opcenten op de personele belasting en 
resterende directe belastingen; alles gemeten over 1896. 

De medebewind-uitgaven werden met behulp van de huurwaarde van de 
in de gemeente aanwezige woningen opmeuw gewaardeerd en vervolgens op 
de tweede groep gelden in mindering gebracht. De langs deze weg verkregen 
geldsom werd aan de gemeenten uitgekeerd, waarbij de uitkering vanwege de 
fixatie-wet als minimum was gegarandeerd. Dit gedeeJte van de wet-Sprenger 
van Eyk bevat als meuw element de regeling van doeluitkeringen en globale 
uitkeringen. 

In het tweede gedeeJte van de wet, betreffende het eigen belastinggebied der 
gemeenten, werd bepaald, dat de gemeenten het recht verkregen belasting te 
hefTen wegens a) gebouwde eigendommen - aan de open bare weg belen
dend - en b) gebouwde eigendommen - in bepaalde delen der gemeente. 
Hiermee werd beoogd, ingezetenen, die een aanwijsbaar belang bezaten bij 
sommige gemeentelijke uitgaven, hierin te laten bijdragen. 

Verder werd door de wetgever de gemeentewet aan de ontwikkeling van de 
gemeentebedrijven aangepast; "rechten en loonen" mochten met tot een 
hoger bedrag worden geheven, dan tot dekking van de uitgaven voor de 
dienst of het bedrijf in casu nodig was, indien het gebruik daarvan bij de wet 
was voorgeschreven. De stelling, dat de overheid geen winst diende te be
halen uit activiteiten van publiekrechtelijke aard, die nog in de gemeentwet 
van 1851 tot uiting kwam,liet men in 1897 vallen. 

Ondanks aIle kritiek (aantasting van de gemeentelijke zelfstandigheid door 
het subsidie-karakter van de wet, niet voldoende centralisatie van de kosten 
van onderwijs, politie en armenzorg) werd de wet in praktisch opzicht een 
succes: de geldstroom van centrale overheid naar de gemeentelijke lagere 
overheid nam in met onaanzienlijke mate toe. 

De wijze van vaststelling van de uitkering, met behulp van de cijfers over 
hetjaar 1896 hield echter de kiem van meuwe moeilijkheden in zich, doordat 
bij de toenemende urbanisatie het verband tussen de uitkeringen en de ermee 
te bestrijden noden steeds losser werd. De wet van Sprenger van Eyk deelt 
vermoedelijk het lot van aIle wetten op het gebied van de gemeentefinan
cien: de "gemeente-nood" blijft bestaan. 

De leerplichtwet van 1901 heeft vanzelfsprekend geleid tot een aanzienlijke 
stijging van de uitgaven voor lager onderwijs. De hierdoor ontstane situatie 
leidde in 1905 tot een wijziging van het onderwijs-subsidiestelsel, die echter 
geen wezenlijke verbetering inhield. Immers, de verhoogde subsidies werden 
op de uitkeringen op grond van de wet van 1897 in mindering gebracht. Na 
1900 werd de wens tot een meer progressieve gemeentelijke inkomsten belas
ting steeds veelvuldiger gehoord. Ook werd de regering gevoeliger voor de 
gedachte, dat een proportionele heffing (slechts gecorrigeerd voor een aan 
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het stelsel van Bentham ontleende belastingvrije voet} tot een onrechtvaardige 
verdeling van de lasten leidt. 

In 1903 werd een "staatscommissie voor de gemeente-financien" ingesteld, 
die zich aanvankelijk baseerde op de meest recente gemeente-cijfers, doch bij 
het bewerken ervan reeds ontdekte, dat ze door andere ontwikkelingen te 
snel werden achterhaald, om er nog enige concIusie aan te kunnen verbinden. 
Na het verlaten van deze moeizame weg kwam de commissie niet verder dan 
het geven van een aantal aanbevelingen voor verruiming van het gemeentelijk 
belastinggebied. Alhoewel ontevreden met de bestaande situatie, wisten de 
leden geen alternatief te construeren. 

Inning en betaling der gemeentelijke belastingen en de comptabiliteit 

In het bovenstaande is reeds verwezen naar de wetteIijke bepalingen, die 
begroting en rekeningen afhankelijk maakten van goedkeuring door Gede
puteerde Staten en invoering, wijziging of afschaffing van plaatselijke belas
tingen aan het oordeel van de Kroon onderwierpen. Enkele artikelen van de 
gemeentewet die van belang zijn, toen de gemeentebedrijven aan gewicht 
wonnen volgen hier : 

art. 113: "De ontvanger is belast met de invordering van a11e de inkomsten en 
ontvangsten der gemeente en zorgt, dat die behoorlijk geschiede". 

art. 115: "Hij doet van de door hem voor de gemeente gedane ontvangsten en 
uitgaven jaarlijks rekening aan Burgemeester en Wethouders. De rekening 
wordt ingerigt overeenkomstig met de, te dien aanzien, door Gedeputeerde 
Staten, onder Onze goedkeuring, te geven voorschriften". 

art. 204: "De begrooting der inkomsten vermeldt aIle ontvangsten der gemeente 
van welken aard ook, en, zooveel mogelijk, het bedrag, waarop elke post 
in het bijzonder wordt geraamd". 

art. 205: "Op de begrooting der uitgaven, die a11e uitgaven der gemeente, van wel
ken aard ook, vermeldt, worden gebragt: etc." 

Vit deze artikelen blijkt, dat de ontvanger werd beschouwd als kassier van 
de gemeente, die verplicht was aIle geldstromen, waarbij de gemeente be
trokken was, in zijn rekeningen op te nemen. De vraag was nu, of de weer
gegeven wetsartikelen hem opdroegen ook aIle inkomsten van de gemeente
bedrijven in de gemeenterekeningen te vermelden, Of dat zij hem toestonden 
met de gesaldeerde bedrijfsresuItaten of met de totalen van inkomsten en 
uitgaven te volstaan. 

In "Het Nederlansche Gemeenterecht" beleed Oppenheim de mening, dat 
de wet een afzonderlijk beheer der bedrijven niet verbood en het genoemde 
aIternatief voor allesomvattende rekeningen toeliet, mits de bedrijfsresul
taten regelmatig in de gemeenterekeningen tot uiting kwamen en van fonds
vorming geen sprake was. In de gemeenterekeningen van rond de eeuwwisse
ling en later worden de totalen van inkomsten en uitgaven der gemeente
bedrijven vermeld. Om deze cijfers met die der vorige decennia vergeIijkbaar 
te maken, was een grondige herindeling der gegevens noodzakelijk. 
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Samenstellende komponenten van de inkomsten, tabel3 

Saldi van batige en nadelige slaten 

Onder het hoofd "batige" resp. "nadelige sloten van vorige dienstjaren" 
worden in de provinciale verslagen inkomsten resp. uitgaven verstaan die van 
betrekking zijn op vroegere jaren, maar eerst in het verslagjaar zijn gereali
seerd. Gedurende de onderhavige periode hebben de batige de nadelige sloten 
numeriek in de schaduw gesteld. 

Aangezien de aard van de sloten niet te achterhalen is, zijn beide posten 
gesaldeerd, zodat in de presentatie aIleen aan de inkomstenzijde van "sIoten" 
sprakeis. 

Ter toelichting: behalve in het laatste drietaljaren (1909 tim 1911) hebben 
de nadelige sloten nooit meer danj184.000,- bedragen. 

Inkamsten uit bezittingen 

Deze categorie herbergt een aantaI gemeentelijke inkomsten van uiteen
lopende economische aard. 
a) huren, pachten, renten, tienden, "opbrengst van den houthak", cijnsen, 

"jachtregten", "opbrengst van regenwaterbakken" etc. Er is hier sprake 
van inkomsten met een gemengd privaat- en publiekrechtelijk karakter. 

b) "opbrengst wegen, vaarten, sluizen en andere werken, buiten de gemeente, 
welke voor rekening van gemeente worden onderhouden". Deze inkom
sten dragen een meer pubIiekrechteIijk karakter. 

c) winsten (batige saldi) uit ondememingen van "nijverheid", die door de 
gemeente werden geexploiteerd of waarin door de gemeente financieel 
werd deelgenomen. Deze bedragen zijn uiteraard van privaatrechtelijke 
aard. 
In het begin van het beschouwde tijdvak is de numerieke invloed van groep 

a) vrij groot. Speciaal in de grotere gemeenten (steden) neemt gedurende de 
beschouwde peri ode het gewicht van de gemeentebedrijven sterk toe. De in
kornsten van deze groep (c) bedragen in 1910/10,4 miljoen. 

Terwijl in de meeste verslagen de boven vermelde indeling in drie catego
rieen terug te vinden is, blijken enkele provincies hiervan aanzienlijk te 
zijn afgeweken. Zo vermeldt het verslag van Limburg de tweede categorie 
onder het hoofd "heffingen". Ook in Noord-Rolland heeft men de grens met 
de retributies niet scherp afgebakend. 

Directe belastingen 

In deze groep zijn de volgende categorieen tesamen genomen: 
a. de hoofdelijke omslagen (die weer onder te verdelen zijn in gewone hoof

delijke ornslagen, omslagen voor bepaalde doeleinden en opbrengsten van 
afgekochte belastingen in natura) en een belasting naar het inkomen, die 
beide aan een aantal eisen in de gemeentewet waren onderworpen. Ret 
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percentage moest voor aile inkomens hetzelfde zijn, terwijl een belasting
vrij minimum diende te bestaan, dat de noodzakelijke behoeften vrij liet. 

b. vergunningsrecht (ingesteld in 1881) 
c. belasting wegens gebouwde eigendommen (in 1897 ingevoerd ter ver

ruiming van het eigen belastinggebied van de gemeenten) 
d. "belasting op de honden" 
e. "belasting op toneelvertooningen en andere vermakelijkheden" 

Volstaan wordt hier met de opmerking, dat tegen de omvang van de eerste 
categorie die der overige vier in het niet verdwijnt. Voor een beter inzicht in 
de gemeentelijke directe (en indirecte) belastingen wordt naar de desbetref
fende grafiek verwezen. 

Indirecte belastingen 

De belangrijke positie van de "belastingen op voorwerpen van verbruik", 
die in 1865 nog bestond, is in de daarop volgende jaren geheel verdwenen. 
Na de principiele beslissing, de accijnsheffing aan de gemeenten te ontnemen, 
is het numerieke gewicht van de resterende indirecte belastingen te verwaar
lozen. 

Retributies 

Deze categorie van gemeentelijke heffingen staat in de provinciale ver
slagen vermeld onder de benamingen : 

"heffingen voor het gebruik van open bare werken en inrigtingen, bedoeld 
in art. 238 (art. 240) der gemeentewet" (Limburg), "regten, loonen en andere 
gelden" (Zeeland) oftemidden van andere inkomsten onder de titel: "inkom
sten uit gemeentelijke eigendommen en inrigtingen" (Noord-Rolland). Rier
toe worden gerekend: 
a. schoolgelden. Ret aandeel van de gelden, geheven voor deelname aan het 

lager onderwijs, is hierin steeds overheersend. Enkele voorbeelden hier
van: Limburg 1880: 82%, Noord-Rolland 1890: 61%, Overijssel 1889: 
63%, Drenthe 1868: 88%. 

b. "weg-, straat-, brug-, haven-, sluis-, en marktgelden, wik-, weeg-, meet-, 
en keurloonen, begrafenisrechten, secretarieleges", soms aangevuld met 
ander inkomsten zoals "inkomsten voor het luiden der kIokken" (Zee
land,1868). 

c. "politierechten en verdere inkomsten". Deze categorie, waarvan het re
tributiekarakter minder duidelijk is dan de vorige, omvat onder meer 
boeten en aanhalingen. 

Ret aandeel van de schoolgelden in de retributies is van de orde een derde, 
terwijl dat van de politierechten hooguit een tiende bedroeg. 

Opcenten op de personele en grondbelasting 

Ret aantal plaatselijke opcenten op directe belastingen, door het Rijk ge-
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heYen, is gedurende het tijdvak 1850-1910 enkele malen herzien. De gemeen
telijke opcenten werden door dit wettelijk vastgesteIde aantal naar boven 
begrensd. 

Het aantal toegestane opcenten op de grondbelasting varieerde al naar 
gelang er van gebouwde of van ongebouwde eigendommen sprake was. In de 
meeste gevallen is de opbrengst van de opcenten op de personele belasting 
groter dan die van de opcenten op de grondbelasting. 

t Deel van de opbrengst van de personele belasting 

Zoals in het historisch overzicht wordt vermeld, hebben de gemeenten in 
1865 de beschikking over t deel van de opbrengst (i.e. hoofdsom en Rijks
opcenten) van de personele belasting, die tot dat tijdstip geheel aan de lands
kas toeviel. Deze inkomensoverdracht van Rijk naar gemeenten geschiedde 
ter compensatie van de weggevallen gemeentelijke inkomsten uit accijnshef
fing. Na 1897 is deze inkomstencomponent (tijdelijk) niet meer terug te 
vinden. 

Subsidies van Rijk en provincie 

Subsidiering van gemeenten door de hogere overheden heeft gedurende 
het gehele tijdvak plaats gevonden. De redenen voor en de rechten tot onder
steuning hebben gevarieerd. De factoren, die de subsidie-verlening door de 
centrale overheid hebben bepaald, zijn reeds in het historisch overzicht ver
meld. 

Hier wordt volstaan met de nadruk te leggen op de omvang van de onder
wijsbijdragen voor de gemeenten en op de doeluitkeringen, die na 1897 meer 
systematisch een rol zijn gaan spelen. 

Ben onderscheid tussen subsidies, verkregen van de Rijks-overheid, en die, 
verkregen van de provinciale autoriteiten, wordt in een groot aantal provin
ciale verslagen niet gemaakt, zodat een dergelijk (nuttig) onderscheid ook in 
onze tabel niet is aan te brengen. 

Geldleningen 

Tot deze categorie worden bier aIleen leningen met middellange en lange 
looptijd gerekend. 

De perioden, waarvoor de gemeenten geldleningen aangingen, varieren 
sterk. 

Opmerkelijk is het feit, dat de gemeentewet geen bepalingen bevatte, die 
de gemeentelijke bevoegdheid tot het aangaan van leningen moesten inperken. 
Geldleningen werden in aIle gemeentelijke begrotingen en rekeningen tot de 
buitengewone inkomsten gerekend, waartoe ook toevallige baten behoorden. 
De gemeentelijke bevoegdheid tot belastingheffing daarentegen was in de wet 
nauwkeurig geregeld, zoals in het historisch overzicht is aangegeven. 
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Restitutie van uitgezette kapitalen 

Deze categorie omvat de afgeloste leningen, die op een vroeger tijdstip 
door de gemeenten aan bedrijven en insteIlingen waren verstrekt. Naar aIle 
waarschijnlijkheid betreft het hier aIleen bedrijven en insteIlingen, die onder 
de gemeente ressorteren of die gemeenschapstaken vervullen (ziekenhuizen). 

Opbrengst van verkoop van eigendom 

In de meeste jaarverslagen worden opbrengsten van deze aard in twee 
groepen onderverdeeld: 
a. opbrengst van verkoop van "rentegevende eigendommen" 
b. opbrengst van verkoop "voor de publieke dienst bestemde eigendommen". 

In een niet onaanzienlijk deel der jaarverslagen zijn beide categorieen ge
combineerd. 

Overige 

Onder deze titel is een grote verscheidenheid van inkomstencomponenten 
samengevoegd, o.a. : 
a. restitutien en verdere bijdragen (voor armwezen, onderwijs, politie, wegen, 

en andere openbare werken, lasten, militie, medische politie en kosten van 
bestuur). Deze zeer verscheiden post komt in vele provinciale verslagen 
ongesplitst voor. 

b. afkoop van aan de gemeente verschuldigde lasten. Voorbeelden: tienden, 
pachten, etc. 

c. giften en legaten van personen en insteIlingen. Deze categorie wordt in de 
provincia Ie verslagen met "overige subsidies" aangeduid. 

Samenstellende komponenten van de uitgaven, tabel4 

Bestuur der gemeente 

Onder de titel "algemene kosten van het bestuur der gemeente" vaIlen in 
de provinciale verslagen uitgaven van de volgende typen: 
a. jaarwedden, presentiegelden, "schrijfloonen" etc. Deze categorie bestaat 

uitsluitend uit beloningen van de factor arbeid. 
b.onderhoud of huur van gemeentehuis, meubilair, schrijfbehoeften, etc. 

Hier is sprake van uitgaven voor materialen en voor duurzame goederen. 
c. uitgaven voor verkiezingen, kadasters en bevolkingsregisters. Ook deze 

categorie uitgaven bevat geen uitgaven voor beloning van arbeid, omdat 
de lonen, van de ambtenaren, die bij deze taken betrokken waren, onder a. 
werden vermeld. 
Een steIlige uitspraak over het aandeel van lonen en salarissen in de kosten 

van bestuur is door de onvoIledigheid van onze gegevens (voorkomende in de 
provinciale verslagen) niet mogelijk. Vermoedelijk echter heeft deze loonsom 
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geschommeld tussen 70 en 85% van de kosten van bestuur, met een tendentie 
tot stijging in de latere jaren, vooral in de dicht bevolkte provincies. De ge
bruikte indeling is in een aantal provincies (Noord-Holland, Ge1derland, 
Noord-Brabant) geheel achterwege gelaten. 

Belastinguitgaven 

Onder deze wat cryptische benaming zijn de volgende uitgavensoorten 
opgenomen: 
a. het aandeel van de gemeente in de kwade (i.e. oninbare) posten van de 

personele belasting. Deze rijksbelasting werd gedurende een groot deel 
van ons tijdvak voornamelijk ten bate van de gemeenten geind. 

b. het "ontvangloon" van de gemeentelijke opcenten op directe belastingen 
van het Rijk (grondbelasting en personele belasting). 

c. het aandeel van de gemeente in de kwade posten van deze belastingen. 
d. kosten van vervolging. 
e. inningskosten van de gemeentelijke belastingen. 
f. restitutie van plaatselijke (gemeentelijke) belastingen. 

De opcenten werden door de belastingbeambten van het Rijk tegelijk met 
de hoofdsom en de rijksopcenten geind, waarvoor een bij de wet vastgeste1d 
percentage van de opbrengst in rekening werd gebracht. De salarissen van 
de gemeenteIijke ontvangers en hun personeel werden vermoedelijk geheel 
ten laste gebracht van de salarispost onder "kosten van bestuur". Uit de 
cijfers voor 1865 komt een zeer hoog bedrag aan belastinguitgaven te voor
schijn. Dit is grotendeels (1,3 miljoen) toe te schrijven aan restituties van 
plaatselijke belastingen. Ret Iigt voor de hand, dat restituties van indirecte 
belastingen (de gemeentelijke accijnzen) het leeuwendeel hiervan uitmaken. 

De stijging der belastinguitgaven in de latere decennia berust waarschijn
lijk op stijging in de perceptiekosten en kwade posten. 

Volksgezondheid 

In de verslagen komen onder de titeI "medische politie" een groep van 
uitgaven-posten, die overeenkomen met wat nu tot uitgaven voor volks
gezondheid zou worden gerekend: 
a. jaarwedden van keurmeesters etc., keuring van slachtvee 
b. keuring van levensmiddelen en drinkwater 
c. toezicht op de prostitutie 
d. "hygienisch toezicht op woningen". 

De Iaatste categorie komen eerst in de Iatere decennia van het tijdvak voor. 
De hoge uitgaven rond 1890 zijn voor ! toe te schrijven aan bestedingen door 
de provincie Noord-Holland. 

Openbare veiligheid 

Onder deze titel bevinden zich de uitgaven voor "gemeentepolicie" en die 
voor de schutterij en "nationale militie" gegroepeerd. 
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Hiertoe behoren uitgaven voor : 
a . algemene of veiligheidspolitie (waaronder de post "geheime kosten van 

politie") 
b. brandweer (jaarwedden en brandblusmiddelen) 
c. straatverlichting 
d. nationale militie: loting, transport, inspectie en inkwartiering 
e. schutterij. 

De nagestreefde scheiding van loonuitgaven en uitgaven voor goederen is 
ook in deze categorie niet mogelijk, aangezien zij in de provinciale verslagen 
niet voorkomt. 

Bovendien zijn in een aantal gewesten de uitgaven voor gemeentepolitie 
niet nader ingedeeld. 

Onderwijs, cultuur en recreatie 

De uitgaven voor onderwijs vormen verreweg de belangrijkste component 
van deze categorie van gemeentelijke uitgaven. 

In de provinciale verslagen wordt meestaI onderscheid gemaakt naar de 
schoolsoorten, waarvoor de uitgaven zijn verricht: lager onderwijs, middeI
baar onderwijs, hoger onderwijs en een aantal kleinere schooltypen. Tot deze 
laatste groep behoren zwem-, naai- en breischolen etc. Binnen iedere soort 
is er een indeling naar de aard van de uitgaven aan: 
a . jaarwedden en vergoedingen 
b. bouwen onderhoud van schoolgebouwen 
c. schrijfbehoeften etc. 

Uit de verslagen waarin deze indeling is gebruikt blijkt, dat het aandeel 
van de loonuitgaven in de totale kosten voor onderwijs i tot t heeft bedragen. 
In enkele gevallen is onder de jaarwedden ook een bedrag voor pensioenen 
opgenomen. 

Bij het beschouwen van het verloop van de onderwijsuitgaven zijn ook de 
cijfers van de rijkssubsidies van groot belang. Uitgaven voor "recreatie" be
perkten zich tot een gering bedrag voor open bare vermakeIijkheden, terwijI 
bij uitgaven voor "cultuur" meestal van subsidies voor bibliotheken en mu
sea sprake was. Uitgaven voor "kerkelijke zaken" zijn tot cultuuruitgaven 
gerekend. 

Armenzorg 

Langs een drietal verschillende wegen hebben de gemeenten zich financieel 
bekommerd om hun behoeftige ingezetenen; namelijk door : 
a. subsidies aan "instellingen van weldadigheid" 
b. ondersteuning van" bedelaars en landloopers" 
c. medische hulp (speciaal voor behoeftige krankzinnigen, blinden en doof

stommen). 
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Landbouw, nijverheid en handel 

Tot deze categorie, die in een aantal gewesten ongesplitst in het verslag is 
vermeld, behoren uitgaven voor: 
a. subsidies aan instellingen als maatschappijen van landbouw en kamers van 

koophandel 
b. toelagen aan veeartsen en "kosten van de gemeentelijke stierenhouderij" 

(Zeeland) 
c. het ijken van maten 
d. subsidies voor post- en telegraafkantoren 
e. jaarwedden van marktmeester 
f. subsidies voor ondememingen van open bare middelen van vervoer. 

Aile uitgaven van deze categorie hebben tot doel de economische bedrijvig
heid in de gemeente te stimuleren. De onder f. genoemde subsidies worden 
pas in de latere decennia van het relevante tijdvak belangrijk. Het betreft hier 
uitsluiterid subsidies voor particuliere ondememingen: uitgaven voor door 
de gemeente beheerde middelen van vervoer, zoals een aantal tramwegnetten, 
werden in de vers1agen vermeld onder "Inrichtingen van nijverheid". De 
hoogte der uitgaven rond 1890 is grotendeels het gevolg van Noord-Hol
landse uitgaven voor openbaar vervoer (ad 1,1 miljoen). 

Onderhoud van gemeente-eigendom, openbare werken en inrichtingen 

Onder deze titel zijn samengenomen uitgaven voor: 
a. algemene kosten van open bare werken, architecten, werklieden, opzich-

ters, kosten van eigen fabricage. 
b. huizen en Ianderijen ("naar het burgerIijk regt eigendom der gemeente") 
c. open bare gebouwen, klokken en uurwerken, klokkenisten en klokluiders. 
d. straten, wegen, bruggen, havens, sluizen, grachten, etc. 
e. begrafenisplaatsen, doodgravers. 
f. nadelige saldi van "inrichtingen van nijverheid" (gemeentebedrijven) 

De laatste categorie, in het begin van het tijdvak nog vrij onbelangrijk, 
werd toen waarschijnlijk geheel in de categorieen a tIm e begrepen. In de 
laatste twee decennia werden de totalen van inkomsten en uitgaven van de 
overheidsbedrijven in de gemeenteIijke rekeningen vermeld. Teneinde de 
cijfers van deze decennia met die van de vorige te kunnen vergelijken zijn de 
inkomsten en uitgaven van ieder type gemeentebedrijf gesaldeerd en de posi
tieve saldi onder "inkomsten uit bezittingen" opgenomen en de negatieve 
onder "onderhoud van gemeente-eigendom etc." vermeld. Rond 1900 be
droeg de som der positieve bedrijfsresultaten (w.o. gas- en waterIeiding
bedrijven) 2,85 miljoen gulden, de som der negatieve (w.o. tram en reini
ging) 4,53 miljoen gulden. 

Rond 1900 bedroegen de batige saldi ] 0,4 miljoen (w.o. gas-, waterIeiding
en trambedrijven) en de nadelige 4,2 miljoen (w.o. reiniging en slachthuis). 
Het aandeel van de open bare werken is in de laatste decennia zeer groot: 
15,8 miljoen rond 1900 en 21,8 miljoen rond 1910. 
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Uit de weergegeven indeling, die overigens niet door aIle provincies werd 
aangehouden, blijkt wederom, dat een onderscheid van de uitgaven naar hun 
economische geaardheid onmogelijk is. 

Rente en ajlossingen 

Het aandeel van de rente in deze categorie is steeds van dezelfde orde van 
grootte als dat van de afiossingen. AIleen in de jaren rond 1900 is bet bedrag 
der afiossingen belangrijk hoger. 

De looptijd van de hier beschouwde leningen is middellang of lang : kas
leningen worden hieronder niet geteld. AfIossingen van dit soort leningen 
bedroegen rond 1910 ruim 21,5 miljoen gulden. 

Tot rente en afiossingen van gemeenteschulden werd in een aantal gevallen 
ook het rente- en afiossingsbedrag gerekend, dat moest worden voldaan 
wegens verplichtingen, aangegaan voor inrichtingen van de gemeente. Ver
gelijking van deze categorie met de inkomstencategorie restitutie van uitge
zette kapitalen is daarom zinvol. 

Geldbeleggingen 

Tot de uitgavencategorie behoren: 
a. aankoop van rentegevend goed en plaatsing van gelden op bypotbeek 
b. afkoop van door de gemeente verschuldigde lasten. 

Ook deze categorie staat in relatie tot de inkomsten uit restitutie van uit
gezette kapitalen. 

Pensioenen 

Tot de "pensioenen" worden gerekend inkomensoverdrachten als pen
sioenen, lijfrenten, toelagen (voor weduwen) en wachtgelden. Deze categorie 
komt niet in aIle provinciale verslagen voor. 

De onderwijspensioenen werden geheel of gedeeItelijk bij "onderwijs" in
gedeeld. 

Overige 

De belangrijkste component van de groep diversen wordt gevormd door 
de gemeentelijke lasten, die voor 1900 als afzonderIijke categorie in de ver
slagen voorkomen. Tot deze lasten behoren: 
a. grond-, dijk-, en polderIasten (wegens gemeentelijke bezittingen) 
b. kosten van leningen, processen en open bare verkopingen. 

PROVINCIALE FlNANCIEN 

In 1813 na de onafhankelijkheid van het Koninkrijk moest men kiezen 
voor een nieuw systeem van verhoudingen tussen de overheden. De centra-
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lisatie van het Franse stelsel stond tegenover de vroegere souvereiniteit van 
de provincien. Ben gulden rniddenweg werd bewandeld doordat de Staat 
zich bezig zou houden met staatsbelangen en de lagere overheden autonoom 
zouden zijn betreffende hun specifieke belangen. De macht waarmee de Sta
ten bekIeed werd, bestond in "de beschikking en beslissing van alles, wat tot 
de gewone inwendige politiek en oeconornie behoort" (G.W. 1814, art. 88). 

De provincien had den geen eigen belastingen, maar mochten weI hun eigen 
begroting opstellen. Als deze was goedgekeurd door de Kroon werd het be
drag ten laste van de staatsbegroting gebracht. In de grondwet van 1815 werd 
hier een wijziging op aangebracht. In art. 150 werd een uitzondering gemaakt 
voor provinciale belastingheffing ten behoeve van de voorzieningen voor 
Verkeer en Waterstaat. 

Op 12 juli 1821 werd bepaald, dat er zes opcenten op hoofdsommen der 
belastingen op gebouwde en ongebouwde eigendommen en op het personeel 
geheven mochten ter bestrijding van uitgaven van provinciaal belang en tot 
dekking van somrnige uitgaven van algemeen belang. 

In 1848 kwam de eigen provinciale begroting tot stand en hoewel het daar
bij ingevoerde stelsel van een dubbele provinciale begroting in de uitvoering 
veel moeilijkheden met zich bracht, in vergelijking met het stelsel van 1815 
was dit een grote vooruitgang. De Provinciale Wet van 6 juli 1850 vermeldde 
de algehele lijnen waaraan de begroting moest voldoen. Deze wet vormt de 
grondslag van de gehele volgende periode, waardoor het wenselijk is hier 
ruime aandacht aan te besteden. 

Art. 103. De begrooting der kosten van het provinciaal bestuur, voor zooveel het 
rijksbestuur is, en die der enkel provinciale en huishoudelijke inkornsten en uitgaven, 
worden jaarlijks door Gedeputeerde Staten opgemaakt en aan elk lid der Staten 
gezonden, veertien dagen v66r het openen der gewone zomervergadering, die voor
afgaat aan het jaar waarvoor zij moeten dienen. 

De beide begrootingen worden, zoodra zij zijn opgezonden, algemeen verkrijg
baar gesteld. 

Art. 104. De Staten onde17oeken de beide begrootingen zonder uitstel, en doen de 
eers te het eers t af. 

Art. 105. Op de begrooting der kosten van het provinciaal bestuur, voor zooveel 
het rijksbestuur is, worden gebragt: 
de jaarwedden van Onzen commissaris, van de leden der Gedeputeerde Staten, van 
den griffier en van de ambtenaren en bedienden bij de provinciale griffie; 
de door hen en de leden der Staten te genieten vergoeding van reis- en verblijf
kosten; 
de kosten van licht, brand- en bureaubehoeften der provinciale griffie; 
de schrijfioonen aldaar betaald worden de ; 
de kosten van het onderhouden, schoonhouden en meubeleren der gebouwen, be
stemd voor de vergaderingen der Staten en Gedeputeerde Staten en voor de 
provinciale griffie; 
de voor die gebouwen, waar zij eigendom van bijzondere personen zijn, te betalen 
huur; 
de kosten van onderhoud van het gebouw, tot woning van Onzen commissaris be
stemd, waar het rijkseigendom is; 
de huur van dat gebouw, waar het geen rijkseigendom is, tenzij de Commissaris 
wone in het provinciaal gebouw, voor de vergaderingen der Staten en de provinciale 
griffie bestemd. 
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Art. 106. De in het vorig artikel bedoelde kosten, Ons door de Staten voorte
dragen, worden, zoover Wij die goedkeuren, door Ons op de begrooting der rijks
uitgaven gebragt. 

Van het door Ons te dien aanzien beslotene geschiedt kennisgeving aan de Staten. 
Art. 107. Op de begrooting der enkel provinciale en huishoudelijke uitgaven 

worden gebragt: 
de jaarwedden der niet op de provinciale griffie, in de dienst der provincie werkzame 
ambtenaren en bedienden; 
de door hen te genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten; 
de kosten van het aanleggen en onderhouden van provinciale wegen en werken; 
de kosten van het onderhoud der provinciale eigendommen en de wegens die 
eigendommen verschuldigde lasten ; 
de renten en afiossingen van de door de provincie aangegane geldleeningen; 
de kosten, vallende op de door de provincie te voeren gedingen ; 
de kosten van het provinciale blad en van andere ten behoeve der provincie gedrukte 
stukken; 
de kosten van verpleging der arme krankzinnigen; 
aile uitgaven, in het provinciaal belang noodig, of door bijzondere wetten aan de 
provincie opgelegd. 

Art. 108. De in het vorig artikel bedoelde begrooting wordt ingerigt overeen
komstig de door Ons, te dien aanzien, bij eenen algemeenen maatregel van inwendig 
bestuur, te geven voorschriften. 

Art. 109. Zij behoeft, om te werken, Onze goedkeuring. 
Art. 113. Af- en overschrijving op de posten der in art. 107 bedoelde begrooting 

kan niet geschieden, dan voor zooverre daartoe bij de begrooting zelve, of bij een 
afzonderlijk, door Ons goedgekeurd besluit der Staten, magtiging is verleend. 

Art. 114. Tot het bevelen der af- en overschrijvingen, waartoe bij de begrooting 
magtiging is verieend, behoeven Gedeputeerde Staten in elk geval Onze toestem
mingo 

Art. 115. De begrooting der provinciale inkomsten vermeldt aile de inkomsten 
der provincie, van welken aard ook. 

Zij wordt tegelijk met de begrooting der in art. 107 bedoelde uitgaven aan Onze 
goedkeuring onderworpen. 

Op haar zijn de artt. 108-110 van toepassing. 
Art. 116. De door de Staten voorgedragene plovinciale belastingen, waartegen 

bij Ons geene bedenking bestaat, worden bij een ontwerp van wet, hetwelk de 
enkel provinciale en huishoudelijke behoeften, tot welker dekking zij moe ten 
dienen, vermeldt, en de reglementaire voorschriften, naar welke zij zullen worden 
ingevorderd, aanhaait, zoo spoedig mogelijk, aan de bekrachtiging der wetgevende 
magt onderworpen. 

Zoo in de voorschriften, betreffende de invordering, wijziging wordt noodig ge
keurd en gebragt, wordt de belasting dienovereenkomstig niet geheven, dan na op 
nieuw door de wet bekrachtigd te zijn. 

Art. 117. Accijnsen mogen niet als provinciale belastingen worden voorgedragen. 
Voor het overige is de voordragt van provinciale belastingen onderworpen aan de 

regels en perken, door de wetten betreffende 's lands belastingen gesteld. 

Opcenten op de accijnzen werden ingevoerd in verschillende provincies. 
Deze waren in 1856 weer verdwenen als gevolg van de vele bezwaren tegen 
het hoge opdrijven van de opcenten; zij bleven daarna uitsluitend op grond
en persone1e belastingen. Ter illustratie enige tarieven en opbrengsten uit 
"Jaarcijfers over 1883" van het Statistisch Instituut. 
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Provincie Opcenten 
grondbelasting pers. belasting 

Gr 42 42 
Fr 47 24,5 
Dr 36 18 
Ze 32 24 
N-Br 22 19 
Lim 16 13 
Ov 10 10 
Gld 7-8 5,5 
N-H 7-8 3 
Z-H 7 4 
Utr 6 6 

Totaal: f 2.692.000,-, 
waarvan f 594.000,- op gebouwde eigendommen 

f 1.137.000,- op ongebouwde eigendommen 
f 961.000,- op personele belasting. 

I Totaal in 
f 1000,-

525 
597 
76 

292 
356 
105 
87 

131 
258 
194 
69 

Het kriterium, dat bij de dubbele begroting bij ieder punt bepalend was 
voor de keuze van de begroting waarop de bepaalde post moest worden op
gevoerd was: wat is zuiver Rijksbelang? Vandaar dat er berbaaldelijk wrij
vingen en conflicten ontstonden tussen bet Rijksbestuur en bet provinciaal 
gezag. 

De grondwet van 1887 wilde bier een einde aan maken en een zuiver enkel
voudige begroting van provinciale inkomsten en uitgaven instellen (art. 137). 
Met de provinciale begroting staat bet provinciale beIastingsteIseI nauw in 
verband. Ook hiervoor beeft de grondwet een stap in de ricbting van meer 
provinciale autonomie gezet. 

Tot 1887 bad iedere wijziging in de provinciale belasting een wettelijke be
kracbtiging nodig, maar hierin kwam een verandering door de provincies 
autonoom te maken beboudens goedkeuring van de Kroon. De grondwet 
vereist weI een algemene wet waarbij voor aIle provinciale belastingen aIge
mene regels gesteld worden zodat een algemene wettelijke regeling nu in de 
plaats trad van de regeling bij afzonderlijke wet. 

Grondwet 1848 
Art. 129, laatste lid: Provinciale belastingen tot dekking "dezer" (d.z. de enkel 

provinciale en huishoudelijke) uitgaven, door de Staten aan den Koning voorge
dragen, vereischen bekrachtiging door de wet. 

Art. 131, laatste lid: Zij (de Staten) zorgen dat de doorvoer, en de uitvoer naar 
en invoer uit andere provincien geene belemmering ondergaan. 
Grondwet 1887 

Art. 136. Elk besluit der Staten tot het invoeren, wijzigingen of afschaffen van 
eene provinciale belasting, behoeft de goedkeuring des Konings. 

De wet geeft algemeene regels ten aanzien van de provinciale belastingen. 
Deze belastingen mogen den doorvoer, den uitvoer naar en den invoer uit andere 

provincien niet belemmeren. 

De in bet tweede lid van de Grondwet genoemde wet beeft lang op zicb 
laten wachten en kwam eerst op 17 juni 1905 gereed. Hierin is een gebele 
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paragraaf opgenomen "Van de provinciale belastingen", bevattende de ar
tikelen 126 bis tot undices. Volgens dit artikel kunnen de Provinciale Staten 
de navolgende belastingen heffen ter dekking van hun uitgaven. 

Q. opcenten op de hoofdsom der grondbelasting; 
b. opcenten op de hoofdsom der personeele belasting; 
c. opcenten op de hoofdsom der vermogensbelasting en der belasting op bedrijfs

en andere inkomsten; 
d. ieges ter provinciaie griffie; 
e. tollen, weg-, brug-, dijk-, siuis-, schut-, kanaal-, kade-, haven-, steiger- en 

veergeiden en andere rechten en loonen voor het gebruik of genot van provinciaie 
werken, inrichtingen of eigendommen, of van door of van wege de provincie veT
strekte diensten. 

Hiermede is het provinciale belastinggebied afgebakend; andere belas
tingen mogen niet geheven worden. Er kan dus geen sprake meer zijn van 
provinciale inkomstenbelasting noch van een belasting op paarden en andere 
trekdieren als in Noord-Brabant, noch van een belasting op honden zoals in 
Limburg werd geheven. 

In de art. 1261er tot 126sexles worden de verdere beperkingen geregeld waar
aan deze belastingen worden onderworpen. Zo mogen de opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting niet meer dan 50 bedragen en voor de on
gebouwde eigendommen tot geen lager getal dan voor de gebouwde worden 
geheven, terwijl opcenten op de hoofdsom der personele belasting tot geen 
hoger bedrag mogen worden geheven dan dat der opcenten op de hoofdsom 
der grondbelasting voor de ongebouwde eigendommen in de provincie. 

De bepalingen der Provinciewet van 1905 betreffende de begroting hebben 
belangrijke wijzigingen ondergaan, dit vooral na het afschaffen van de dub
bele begroting in 1887. 

Provinciewet 1905 
Art. 103. De begrooting der provinciale inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks 

door Gedeputeerde Staten opgemaakt en aan elk lid der Staten gezonden, ten 
minste veertien dagen voor het openen der gewone zitting, waarin zij aan de orde 
zal worden gesteld. De begrooting wordt, zoodra zij is opgezonden, algemeen ver
krijgbaar gesteld. 

Hiermede is de begroting dus een zuiver huishoudelijke aangelegenheid 
geworden. 

De Provinciewet bepaalt verder welke kosten ten laste van het Rijk komen 
en dus niet op de provinciale begroting van uitgaven mogen voorkomen, en 
wei in art. 106. 

Q. de jaarwedde van den Commissaris; 
b. de door den Commissaris te genieten vergoeding voor reis- en verbijfkosten; 
c. de kosten van onderhoud van het gebouw tot zijne woning bestemd, waar het 

Rijkseigendom is, of de huur van dat gebouw, waar het geen Rijkseigendom is; 
d. de kosten van het onderhouden en meubileeren der gebouwen, bestemd voor 

de vergaderingen der Staten en Gedeputeerde Staten en voor de provinciale griffien, 
alsmede de voor die gebouwen, waar zij geen Rijkseigendom zijn, te betalen huur. 

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 4 
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De posten die weI op de provinciale begroting behoren en er moeten staan 
worden in art. 107 vermeld. 

Art. 107. 
a. de jaarwedden van de leden van Gedeputeerde Staten, van den griffier en van 

alle in dienst der provincie werkzame ambtenaren en bedienden; 
b. de door hen en door de leden der Staten te genieten vergoeding van reis- en 

verblijfkosten, alsmede het presentiegeld voor de leden der Staten; 
c. de kosten van verlichting, verwarming en schoonhouden der lokalen, be

noodigd voor het provinciaal bestuur; 
d. de schrijfloonen en drukkosten der stukken ten behoeve van het provinciaal 

bestuur en verdere bureaukosten; 
e. de kosten van het aanleggen en onderhouden van provinciale wegen en werken; 
f de kosten van het onderhoud der provinciale eigendommen, en de wegens die 

eigendommen verschuldigde lasten ; 
g. de renten en aflossingen van de door de provincie aangegane geldleeningen; 
h. alle opeischbare schulden der provincie; 
i. de kosten der door de provincie te voeren gedingen; 
j. aIle uitgaven, bij bijzondere wetten aan de provincie opgelegd; 
k. alle uitgaven, voortvloeiende uit de aan de Staten opgedragen uitvoering van 

wetten en algemeene maatregelen van bestuur, voor zooverre die uitgaven niet ten 
laste van anderen zijn gebracht; 

I. een post voor onvoorziene uitgaven. 

Krachtens het oude art. 107 - voor de herziening van 1905 - moesten op 
de begroting ook voorkomen "de kosten van verpleging der arme krank
zinnigen" . 

Teneinde in de inrichting der provinciale begrotingen zoveel mogelijk een
heid te krijgen en daardoor het overzicht te vergemakkelijken bepaalt de wet 
in art. 108 dat zij moeten worden "ingericht overeenkomstig de door Ons, te 
dien aanzien, bij eenen algemeenen maatregel van bestuur te geven voor
schriften" (K.B. 31 juli 1905). 

De provinciale autonomie is dus in 1905 veel groter geworden, nu is er 
vrijheid binnen de gestelde grenzen. Voor 1905 moet bij iedere belasting ver
meld worden welke enkeiprovinciale behoeften er uit gedekt moesten worden; 
hierdoor was de wetgever in staat te bepalen wat dan weI enkel provinciale 
behoeften waren en wat niet. 

Invordering der provinciale belastingen 

"De opcenten op de Rijks directe belastingen worden tegelijk met deze en 
op dezelfde wijze als de hoofdsom door's Rijks ambtenaren ingevorderd" 
(Provinciewet 1905, art. 126novies). 

De opcenten blijven een vordering van de provincie. De voor de provincie 
bestemde gelden worden ontvangen door de rijksbetaalmeesters, deze zijn de 
enige rekenplichtige provinciale ambtenaren. Deze comptabelen "doen van 
de door hen voor de provincie gedane ontvangsten en uitgaven rekening en 
verantwoording aan de Algemene Rekenkamer, overeenkomstig de regelen 
door de wet opgesteld" (art. 118). 
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Comptabiliteit van de provincien 

Gedeputeerde Staten maken over elk afgelopen dienstjaar de rekening op 
van de provinciale inkomsten en uitgaven en zen den deze met de nodige be
scheiden naar de Rekenkamer. Na goedkeuring door de Rekenkamer gaan 
deze stukken naar de Staten. Het onderzoek vindt hier op verschillende 
wijzen plaats en weI: 
onderzoek in afdelingen, 
onderzoek door daartoe benoemde commissie, 
ter visie legging door de leden. 

Het besluit van de Staten, houdende vaststelling van het bedrag der ont
vangsten en uitgaven, heeft een Koninklijke bekrachtiging no dig. 

Samenstellende komponenten van de inkomsten, tabell 

De opcenten op de hoofdsommen van de grondbelasting wegens gebouwde 
en ongebouwde eigendommen en op de hoofdsom van de personele belasting 
brengen verreweg het belangrijkste gedeelte - ongeveer 50% - van de totale 
inkomsten op. Van groot belang is hier de hoogte van de Rijksbelastingen 
daar deze de basis vormt voor de opcenten van de provincien. De ontwikke
ling hiervan is uitvoerig beschreven in "De financien van de Nederlandse 
Rijksoverheid in de periode 1850-1914". 

In het getal van de opcenten is echter een groot verschil zoals reeds bleek 
uit de hiervoor opgenomen tabel. Het ongebouwde is overal gelijk of zwaar
der belast dan het gebouwde, behalve in Gelderland en Noord-Holland. De 
opcenten op het personeel zijn overal lager dan die op de grondbelasting 
behalve in Groningen en Friesland. 

De vier buitengewone opcenten over 1898,1899 en 1900 geheven, dienden 
om de minderopbrengst over 1897 te dekken ten gevolge van de daling van 
de hoofdsom wegens de bepalingen van de wet van 1897. 

Baten en heffingen 

De totaal som van deze post is opgebouwd uit een grote verscheidenheid 
van heffingen van verkeerstollen. Vit het verloop van de opbrengst is dui
delijk waar te nemen dat door diverse maatregelen die het verkeer vrij maak
ten van tollen het aandeel van deze post in het totaal aanzienlijk is gedaald. 
Een andere komponent hiervan is de opbrengst van bepaalde gemeente
diensten. Het is uit het materiaal dat ter beschikking staat niet mogelijk een 
grotere detaillering aan te brengen, zodat er verder ook niet te bepalen is wat 
een belasting, een retributie of een bijdrage is. Ter illustratie volgen hier 
enige provinciale gegevens : 

Groningen heft bijna 35.000 gld tol op weggebruik en 85.000 gId op ka
naalgebruik, waarbij dan nog 4.000 gld komt van het gebruik van de havens. 

Friesland ontvangt 96.000 gld en Zuid-Holland ruim 56.500 gId, bijna uit
sluitend van kanaal- en bruggelden. 
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In Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant worden in 
1872 aIle tollen afgeschaft waarvoor aan de gemeenten vergoedingen worden 
betaald alsmede een vergoeding aan het Rijk voor opheffing van de tollen op 
' s Rijkswegen. Voor de eerste drie provincies is dit van niet veel betekenis, 
voor Noord-Brabant echter weI. In plaats van tolheffing kwam er een belas
ting op paarden en op als trekdieren gebruikte ezels, runderen en honden. 
Deze beIasting bracht in 1880 103.000 gld op. Na de invoering van de wet 
van 22juli 1899 waarbij de Staat ophield met het heffen van gelden voor ge
bruik van wegen, kanalen, enz. verdween ook de provinciale bijdrage die aan 
het Rijk uitgekeerd werd ter compensatie van het opheffen van de tollen. 

Volgens in 1897 in Overijssel gemaakte berekeningen bedroegen de per
ceptiekosten van de tollen op de provinciale wegen 18-!-% van de inkomsten. 
Uit tabel 7 blijkt het aandeel van deze inkomsten in het totaal in procenten 
resp. 11, 13, 11, 4, 5, 7 en 6 te bedragen. 

Buitengewone inkomsten 

SamensteIIende rekeningenposten zijn hier : bijdragen en subsidien, resti
tutien en bijdragen voor gezondheidszorg. 

Batigsaldo 

Deze post ontstaat uit saldering van inkomsten en uitgaven van de afge
sloten dienstjaren die op de nieuwe rekeningen opgevoerd worden. 

Kapitaaloverdrachten 

"Het financieel beheer in de verschiIIende provincien kan in het algemeen 
gezegd worden altijd goed gevoerd te zijn" aldus Geertsema. Wat sedert 1815 
en sedert 1850 geleend is en wat afgelost is bIijkt uit de volgende staat 
(Geertsema pag. 46, 47). 

Bedragder Bedrag der Restant Bedrag Bedragder 
geld- geld- schuld op dera!- rente 

leningen leningen 1 jan 1899 lossingen in 1899 
sedert 1815 sedert 1850 in! in 1899 in! 

in! in! in! 

Groningen 7.268.200 6.666.000 4.845.841 59.203 187.972,20 
Friesland 10.913.000 9.253.000 1.472.000 151.000 53.790 
Drenthe 1.296.800 570.800 27.000 22.056 
Overijssel 3.604.000 2.085.000 1.167.500 28.500 46.218,43 
Gelderland 940.000 563.000 21.000 19.472,50 
Utrecht 253.500 107.000 3.000 3.745 
Noord-Holland 2.454.000 1.979.000 1.125.000 64.000 31.790 
Zuid-Holland 4.647.000 2.641.000 152.000 92.358,46 
Zeeland 2.558.000 1.988.000 754.000 35.000 26.244,13 
Noord-Brabant 3.056.500 1.418.500 61.500 52.050 
Limburg 472.000 2.500 15.850 
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Aandeel van de leningen in procenten van het totale inkomen in de be
schouwdejaren is resp. 15, 19,28,39,28,16 en 21 (zie tabeI7). 

De overige posten zijn bij elkaar ongeveer 20% van het totale bedrag aan 
inkomsten. Verder zijn deze posten zo gedetailleerd mogelijk gehouden ter
wille van de duidelijkheid. 

Samenstellende komponenten van de uitgaven, tabel2 

Bruto investeringen totaal 

De post bruto investeringen is de belangrijkste komponent in het uitgave 
patroon. Uitgedrukt in procenten van de totale uitgaven is dit resp. 55, 67, 
65,39,29,47 en 27. Het gedeelte bestemd voor Verkeer en Waterstaat is het 
grootst metresp. 46, 60, 57, 30, 21, 32 en 17% van de totale uitgaven. 

De taak die de provincien zich ten aanzien van de verplichting voor Ver
keer en Waterstaat stelde werd op verschillende wijze opgevat. Het is be
langrijk hier duidelijk een verschil te maken tussen de aard van de werk
zaarnheden zoals de aanleg en verbetering van de verkeerswegen, de ver
keersmiddelen, spoor- en tramwegen, zeeweringen en rivierdijken. 

Wat de kunstwegen betreft werd de aanleg in de meeste provincien bevor
derd door het verstrekken van bijdragen aan gemeenten en waterschappen. 
AIleen Groningen, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg hebben zelfkunst
wegen aangelegd; meestal weer met bijdragen van de belanghebbenden. Bij 
K.B. van 17 december 1819 werden verschillende kanalen, havens, zeewerken 
met de werken en wegen die hierbij hoorden door het Rijk aan de provincien 
in beheer en onderhoud gegeven; voor dit onderhoud werd eenjaarlijkse bij
drage verstrekt. Bij K.B. van 27 juni 1876 zijn verschillende belangrijke wer
ken weer door het Rijk in beheer en onderhoud teruggenomen met name in 
Noord- en Zuid-Holland. 

Verder ontvingen verschillende stoomboot- en veerdiensten belangrijke 
bijdragen voor de instandhouding daarvan. 

Voor de aanleg van spoor- en tramwegen werden door de meeste provin
cien jaarlijkse subsidien en renteloze voorschotten verleend. Vooral in de 
laatste jaren van de vorige eeuw is het inzicht gegroeid in de grote betekenis 
van dit vervoer. 

Het onderhoud van de zeeweringen is aileen in Groningen rechtstreeks 
door de provincie uitgevoerd. Bij de andere provincien is het onderhoud in 
handen van het Rijk. De rivierdijken vallen buiten de provinciale bevoegd
heden en resorteren onder de polderbesturen en waterschappen. Ook de 
Zuiderzeedijken zijn in onderhoud bij de betrokken waterschappen en ge
meenten. 

Het bedrag van de bruto investeringen in gezondheidszorg steeg sterk; van 
100.000 gld in 1850 tot 1 miljoen gld in 1910. In aile provincien is het getal 
der behoeftige krankzinnigen steeds gestegen, werden de gestelde eisen aan 
verpleging steeds hoger en zijn de kosten van de verpleging aanzienlijk toe
genomen. 
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De bedragen voor de oprichting van nieuwe gestichten waren zo hoog, dat 
aileen de provincie Noord-Holland ertoe is overgegaan een gesticht op te 
richten. In 1900 bedroeg de Rijksbijdrage 40 gld per patient per jaar. Veel is 
echter door de provincien gedaan in de vorm van het verstrekken van sub
sidien en renteloze voorschotten aan gemeenten en insteIIingen. 

De uitgaven voor het onderwijs omvatten landbouw-, zeevaart-, ambacht-, 
industrie-, kook-, handwerks-, machine-, kunstnijverheid-, teken- en huis
houdscholen, kweekscholen voor onderwijzers en instituten voor doofstom
men en blinden. 

De post pensioenen en toelagen omvat mede het bedrag dat de provincien 
bijdroegen in de bezoldiging van veeartsen. In Noord-Brabant, Overijssel, 
Gelderland en Zeeland werden zij door de provincie aangesteld, doch werden 
ook toelagen gegeven aan de gemeente-veeartsen. 

De afgeloste leningen vertonen gedurende de jaren 1880 en 1890 een maxi
mum gedurende deze peri ode. Dit is in belangrijke mate veroorzaakt door 
een conversie die de provincie Groningen heeft uitgevoerd waarbij de gehele 
schuld in 1880 betrokken was. In 1881 werd b.v. totaal 5.205.000 gld geleend 
en in 1880381.000 gld. Deze operatie duurde tot 1890. 

De post Verrekeningen en Overboekingen waaronder die aan de lagere 
overheden vertoont gedurende het laatste jaar een zeer grote stijging t.o.v. 
het voorgaande jaar. Dit is het gevolg van de veel omvangrijker wordende 
doeluitkering i.h.b. die van onderwijs. Ben en ander is uitvoerig vermeld in 
het gedeeJte betreffende de gemeentefinancien. 

Verantwoording van de cijfers 

Uit de presentatie van de cijfers zou een misverstand kunnen rijzen t.a.v. 
de nauwkeurigheid van de verwerkte gegevens. Voor een juiste beoordeling 
zijn de volgende kanttekeningen uitermate relevant. 

1. De in de tabellen opgenomen cijfers geven zoals reeds opgemerkt, drie 
jaarIijkse gemiddelden weer waarbij als uitzonderingen in de sector gemeente 
financien de jaren 1849, 1865 en 1870 voorkomen. De cijfers voor 1849 en 
1865 zijnjaarcijfers terwijl dat voor 1870 wordt gevormd door het gemiddelde 
over 1869 en 1870. Het zijn dus fictieve rekening jaren waarop de cijfers be
trekking hebben. 

2. Bij de methode van verzamelen zijn afrondingen in f 1.000,- gemaakt 
waardoor een fout kan ontstaan in de kolom totalen. 

3. De cijfers, die hier voor provincien en gemeenten bijeen gebracht zijn, 
zijn gebaseerd op de door deze instellingen gepubliceerde gegevens. Ben on
derzoek naar hun betrouwbaarheid (speciaal wat de gevolgde indelingen be
treft) was niet mogeIijk. 
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4. De indelingen van de rekeningen verschillen van provincie tot pro
vincie. De door de Staten Generaal opgestelde indeling liet uiteenlopende 
interpretaties toe. Als toelichting op deze situatie een citaat uit het staat
kundig en staathuishoudkundig Jaarboekje van 1858. 

"De Provincie verslagen bevatten weder zeer uitvoerige opgaven, doch die 
bij aIle uitvoerigheid toch geene bouwstoffen voor een algemeen overzigt 
leveren". 

Ontmoedigend is ook de zinsnede uit het jaarboekje van 1872: 
"Jammer maar, dat het verslag van Noord-Rolland in zijne tabellen der 

gemeente rekeningen eene andere inrichting voIgt dan de andere verslagen. 
Ben optelling der verschillende kolommen is ons daarom minder wenselijk 
voorgekomen. Blijkens de laatste kolom, de eenige voor welker juistheid wij 
durven in te staan, sloten de rekeningen". 

Ben "optelling der verschillende kolommen" is door ons toch uitgevoerd 
in het besef dat de eventuele onnauwkeurigheid geen afbreuk behoeft te doen 
aan het algemene beeld van inkomsten en uitgaven. 

5. In vele verslagen, waaronder die van grote provincies als Noord-Rol
land, Gelderland en Noord-Brabant ontbreekt een onderverdeling in arbeids
kosten en kapitaalgoederen kosten, met name in de uitgaven categorieen 
"kosten van bestuur" en "onderwijs". 

De cijfermatige indeling uit dit artikel m.b.t. de gemeente financien geeft 
dan ook meer een indruk van de gemeentelijke uitgaven naar "onderwerp 
van staatszorg" (onderhoud van eigendommen, openbare werken) dan naar 
economische categorieen. 

6. Sinds 1852 waren de gemeenten verplicht de uitgaven en inkomsten 
van door de regering omschreven categorieen in hun verslag te vermelden. 
Na wijziging van het voorschrift in 1866 werd van hen verwacht "een jaar
lijkse opgave van het gehele bedrag der ontvangsten en uitgaven van de laat
ste door Gedeputeerde Staten afgesloten rekening" en bovendien een meer 
uitvoerige opgave - om de vijf jaar - naar een vastgesteld model, waarin 16 
afzonderlijke posten voor de ontvangsten en 19 voor de uitgaven werden 
onderscheiden. Na 1897 werd het de taak van de gemeenten een overzicht 
van de ontvangsten in 48 kolommen en een van de uitgaven in 42 kolommen 
op te stellen voor ieder dienstjaar. 

Ret bovenstaande geeft een verklaring, dat v66r 1865 een samenvattend 
overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Nederlandse gemeenten niet 
is te geven en dat het eerste jaar waarvoor dit weI mogelijk is, 1865 is, het 
door voorschriften in 1866 aangegeven startjaar. Ret eerste volledig volgens 
de hier beschreven methodiek bepaaldejaar, is dus 1870. 

7. Ret combineren van cijfers geeft moeilijkheden; niet aileen bij het 
samenvoegen van de drie overheidssectoren, maar ook bij de samenvoegingen 
van de categorieen in de verschillende decennia. 
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TABEL 1 

INKOMSTEN VAN DE PROVINCIiiN 1850---1910 (IN [1000,-) 

1850 1860 1870 

Lopende inkomsten 1.333 1.487 2.148 
w.o. van overheden 219 

van hetRijk 53 
van het Rijk, V. & w. 126 
van het Rijk, gezondheidszorg 
van de gemeenten 33 
van de gemeenten, gezondheidszorg 
van de polders 7 

w.o. uit direkte belastingen 708 715 1.010 
opcenten op grondbelasting 645 715 1.010 
belasting op gedestiIIeerd 33 

wijn 3 
runderen 27 

w.o. uit overige belastingen 625 772 919 
opcenten op personele belasting 407 448 546 
buitengewone opcenten op pers. bel. 
bedrijfsbelasting 
vermogensbelasting 
provinciale belasting 
baten en heffingen 218 324 373 

Inkomsten uit bedrijven 1 
dividenden 
drukwerk, provo blad. 1 

Buitengewone inkomsten 129 

Batigsaldo 201 220 243 

Kapitaal overdrachten 330 482 965 
verkopen 18 9 2 
geldleningen 312 473 963 
kasgeldleningen 
leningen voor V. & w. 
overige 

Niet gesplitst 179 268 8 

Totaal 
1

2.043 1 2.457 1 3.493 
1 
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1880 1890 1900 1910 

3.228 3.376 3.695 6.792 
249 229 178 1.464 

112 67 15 
125 115 73 777 

2 25 19 
10 9 28 27 

13 38 660 
5 

1.651 1.734 1.874 2.773 
1.651 1.734 1.874 2.773 

1.328 1.413 1.643 2.555 
893 980 1.017 1.759 

49 
43 
70 

155 104 188 
280 329 389 683 

2 67 8 5 
10 8 

2 57 5 

44 109 272 1.204 

294 285 246 628 

2.571 1.921 969 2.373 
10 10 2 41 

2.548 1.730 870 2.332 
181 86 

13 11 
440 451 280 174 

6.579 6.209 5.470 11.176 



salarissen en lonen 

goederen en diensten 

bruto investeringen totaal 
verkeer en waterstaat 
onderwijs 
gezondheidszorg 

inkomensoverdrachten totaal 
rente op overheidsschuld 
pensioenen en toelagen 
subsidies 
overige 

kapitaal overdrachten totaal 
afgeloste leningen 
omniet 
afgeloste kasgeldleningen 

overheidsbedrijven 

verrekeningen en 
overboekingen 

aan het Rijk 
aan lagere overheden 
overige 

diversen 

totaal 

TABEL 2 

UITGAVEN VAN DE PROVINCIEN 1850-1910 (IN f 1000,-) 

1850 1860- -]--1870- - ] 1880 ]- 1890 - 1900 1910 

88 134 119 153 220 271 1.152 

55 41 100 173 196 208 480 

1.125 1.513 2.124 2.444 1.725 2.320 2.816 
941 1.350 1.912 1.896 1.299 1.598 1.782 

84 89 71 387 79 114 
100 74 141 161 347 608 1.034 

214 204 461 698 694 788 855 
137 170 330 571 560 552 855 

9 22 28 46 
41 30 120 105 104 177 
36 4 2 2 13 

239 202 342 2.350 2.252 757 1.305 
135 165 341 2.341 2.050 649 1.263 
104 37 1 9 21 22 42 

181 86 

71 59 339 303 2.190 
6 29 241 48 

15 25 22 60 2.190 
50 5 76 195 

307 151 62 336 457 334 1.659 

] 2.028 ] 2.245 ] 3.279 ] 6.213 ] 5.883 1 4.981 110.457 
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TABEL 3 

GEMEENTELIJKE INKOMSTEN 1865-1910 (IN f 1000,-) 

1 1865 1 1870 1 1880 1 1890 1 1900 1910 

saldi van batige en 2.956 3.296 5.879 5.214 7.921 1.748 
nadelige sloten 
inkomsten uit be- 3.174 4.286 5.166 7.606 7.578 17.075 
zittingen 
directe belastingen 4.645 5.643 9.159 12.792 16.706 28.630 
indirecte belastingen 9.106 329 112 147 59 43 
retributies 2.867 3.189 4.606 6.530 8.682 10.532 
opcenten personele 2.467 4.107 5.710 7.127 7.708 11.794 
en grondbelastingen 
('S Rijks directe be-
lastingen) 
t deel opbrengst - 6.671 8.397 8.421 - -
personele belasting 
subsidies Rijk en 889 766 2.508 4.041 19.521 26.720 
Provincie 
geldleningen 2.755 5.693 10.864 16.601 20.996 26.837 
restitutie van uitge- 112 164 1.657 1.535 3.779 13.871 
zette kapitalen 
opbrengst verkoop 1.234 1.020 1.958 1.712 2.737 3.198 
eigendom 
overige 1.085 1.686 2.136 3.257 1.174 3.228 

totaal 31.290 36.850 58.152 1 74.983 96.861 1143.676 

TABEL 4 

GEMEENTEWKE UlTGAYEN 1865-1910 (IN f 1000,-) 

1 1865 1 1870 1 1880 1 1890 1 1900 1910 

bestuur der gemeente 2.508 2.808 4.000 4.620 5.324 8.114 
belastinguitgaven 2.142 536 838 740 1.012 1.519 
volksgezondheid 124 142 983 1.942 449 2.746 
open bare veiligheid 2.311 2.757 4.052 5.300 6.681 10.024 
onderwijs, cultuur en 5.846 6.098 11.728 16.161 21.520 33.664 
recreatie 
armenzorg 3.808 4.410 3.646 5.052 6.838 10.440 
landbouw, nijverheid 247 202 238 1.351 308 645 
en handel 
onderhoud eigendom, 7.700 7.582 9.948 14.055 21.467 28.027 
openbare werken en 
inrichtingen 
rente en afiossingen 2.931 4.505 12.005 17.756 21.882 27.484 
geldbelegging 470 3.334 2.690 1.838 4.230 13.832 
pensioenen 205 290 287 376 919 1.851 
diversen/overige 479 638 1.311 1.451 1.396 5.410 

totaal 28.771 33.302 51.726 70.642 1 92.026 1143.756 
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TABEL 5 

INKOMSTEN VAN WK, PROVlNCm EN GEMEENTE - GECONSOLIDEERD -1870--1910 

in! 1.000,- in % van het totaal 

Jaar Rijk Provo Gemeente Totaal Rijk Provo Gemeente 

1870 95.280 3.314 29.413 128.007 74,4 2,6 23,0 
1880 118.108 6.340 47.247 171.695 68,8 3,7 27,5 
1890 140.343 6.002 62.521 208.866 67,2 2,9 29,9 
1900 152.119 5.363 77.340 234.822 64,8 2,3 32,9 
1910 199.897 10.399 116.956 327.252 61,1 3,2 35,7 

TABEL 6 

U1TGAVEN VAN WK, PROVINCIE EN GEMEENTE - GECONSOLIDEERD - 1870--1910 

in! 1.000,- in % van het totaal 

Jaar Rijk PrOVo Gemeente Totaal Rijk Provo Gemeente 

1870 89.215 3.258 33.302 125.775 70,9 2,6 26,5 
1880 107.628 6.159 51.726 165.513 65,0 3,7 31 ,3 
1890 128.698 5.620 70.642 204.960 62,8 2,7 34,5 
1900 135.289 4.873 92.026 232.188 58,3 2,1 29,6 
1910 175.474 8.267 143.765 327.497 53,6 2,5 43,9 

TABEL 7 

INKOMSTEN VAN DE PROVINCIEN 1850--1910 (IN! 1000,-) INGEDEELD NAAR 
BELANGRIJKSTE KOMPONENTEN 

Jaar Totaal Geld- Belast- Baten en in procenten 
leningen ingen heffingen van totale ink. 

1850 2043 312 1115 218 15 55 11 
1860 2457 473 1163 324 19 47 13 
1870 3493 963 1556 373 28 45 11 
1880 6579 2548 2699 280 39 41 4 
1890 6209 1730 2818 329 28 45 5 
1900 5470 870 3128 389 16 57 7 
1910 11176 2332 4645 683 21 42 6 
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TABEL 8 

UlTGAVEN VAN DE PROVINCIEN 1850--1910 (IN! 1000,-); DEKKINGSPERCENTAGE 

DOOR BELASTINGEN 

Jaar Totaal uitgaven Belasting ontvangsten II in % van I I II 

1850 2028 1115 55 
1860 2245 1163 52 
1870 3279 1556 47 
1880 6213 2699 43 
1890 5883 2818 48 
1900 4981 3128 63 
1910 10457 4645 44 

TABEL 9 

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN IN GULDENS PER CAPITA 

Directe belastingen 
Indirecte belastingen 

11849 11865 11870 11880 11890 11900 1 1910 

4,59 I 5,80 6,90 
0,09 0,03 0,01 

TABEL 10 

DIVERSE GEMEENTELIJKE UlTGAVEN IN GULDENS PER CAPITA 

11865 11870 11880 11890 11900 11910 

Uitgaven voor : 
bestuur der gemeente 0,73 0,78 0,99 1,02 1,04 1,38 
volksgezondheid 0,03 0,04 0,24 0,43 0,09 0,47 
open bare veiligheid 0,67 0,77 1,01 1,17 1,31 1,71 
onderwijs etc. 1,70 1,70 2,92 3,58 4,22 5,74 
armenzorg I,ll 1,23 0,91 1,12 1,34 1,78 
onderhoud eigendom etc. 2,23 2,12 2,48 3,11 4,21 4,78 
rente en afiossingen 0,85 1,26 2,99 3,93 4,29 4,69 

Totale gemeentelijke uitgaven I 8,35 I 9,30 112,89 115,66 118,03 124,54 
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TABEL 11 

GEMEENTELUKE BELASTINGEN ALS PERCENTAGE VAN DE GEMEENTELUKE INKOMSTEN 

1865 1870 1880 1890 1900 1910 

Directe belastingen 
plaatselijke 14,8 15,3 15,8 17,1 17,2 19,9 
directe bel. 
opcenten 's Rijks 7,9 11,1 9,8 9,5 7,9 8,2 
dir. bel. 
t deel personele 18,1 14,4 11,2 
belasting 

Indirecte belastingen 
plaatselijke 
accijnzen 29,1 0,9 0,2 0,2 0,1 0,0 

Totaal der gemeen- 31.290 36.850 58.152 74.983 96.861 143.676 
telijke inkomsten 
in! 1000,-

TABEL 12 

UITGAVEN VOOR ONDERWUS (IN! 1.000,-) 1870--1910 

Jaar Rijk Provo Gem. Totaal 

1870 1.666 71 6.098 7.835 
1880 5.342 387 11.728 17.457 
1890 7.627 79 16.161 23.867 
1900 11.970 114 21.520 33.604 
1910 29.358 33.664 63.022 

TABEL 13 

UITGAVEN VOOR RENTE EN AFLOSSING 1870--1910 

in! 1.000,- in % van het totaal 

Jaar Rijk Provo Gem. Totaal Rijk Provo Gem. 

1870 27.582 671 4.505 32.758 84,2 2,0 13,8 
1880 26.851 2.912 12.005 41.768 64,3 7,0 28,7 
1890 32.402 2.610 17.756 52.768 61,4 4,9 33,7 
1900 35.101 1.201 21.882 58.184 60,3 2,1 37,6 
1910 35.204 2.118 27.484 64.806 54,3 3,3 42,4 
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TABEL 14 

GECONSOLIDEERDE BELASTING OPBRENGSTEN 

Jaar bel. opbrengsten I. Inkomsten-Kap. overdrachten A in% vanB 
A B 

(in! 1.000,-) 

1870 82.841 119.836 69,1 
1880 113.478 148.184 76,6 
1890 127.599 181.198 70,4 
1900 147.663 209.638 70,4 
1910 198.055 294.156 67,3 

GRAFIEK IV. DE VOORNAAMSTE GEMEENTELIJKE INKOMSTENKOMPONENTEN ALS PER
CENTAGE DER TOTALE GEMEENTELIJKE UITGAVEN. 
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INLEIDING 

In de jaren voor de eerste wereldoorlog werd er in Nederland een auto
mobiel geproduceerd, die een wereldfaam verwierf. Ret was het merk Spyker, 
dat door de in Amsterdam gevestigde onderneming Trompenburg werd ver
vaardigd naar de beste tradities van de rijtuigbouw. Na een periode van op
gang en succes volgden jaren, waarin het falen van zakelijk beheer en het 
ontbreken van inzicht in de marktverhoudingen het bedrijf voor grote moei
lijkheden plaatsten. Toen na het einde van de eerste wereldoorlog Ameri
kaanse auto's de Engelse en Nederlandse markt overstroomden, betekende 
dit het einde van Trompenburg. 

In deze bijdrage wordt het ontstaan, de ontwikkeling en de ondergang van 
Trompenburg behandeld tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de 
auto-industrie in zijn algemeenheid. Daar I. J. Brugmans in zijn boek "Paar
denkracht en Mensenmacht", en J. A. de Jonge in zijn proefschrift "De in-
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dustrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914", de binnenlandse auto
industrie, die weliswaar niet tot de belangrijkste bedrijfstakken behoorde, 
onvermeld laten, bestaat er aanleiding deze lacune aan te vullen. Bij deze 
studie is gebruik gemaakt van gegevens, die tot dusver onbekend zijn ge
bleven of nog niet eerder tot een samenhangend geheel zijn verwerkt.1) 

HOOFDSTUK I 

Opkomst en ontwikkeling van de automobielindustrie in Nederland tot aan de 
eerste wereldoorlog 

1. Het buitenland ging voor 

Toen omstreeks de eeuwwisseling het automobilisme in Nederland werd 
geintroduceerd, volgde men hier de ontwikkeling, die in het buitenland en 
met name in Duitsland en Frankrijk was ingezet. De idee om een motor te 
ontwerpen, die op benzine liep en voor de tractie van een rijtuig bruikbaar 
was, werd voor het eerst gerealiseerd door Maybach, een constructeur van 
de Gasmotorenfabrik Deutz te Keulen. In dit bedrijf werden gasmotoren 
vervaardigd, die door de uit Keulen afkomstige Otto in de periode 1861- 1867 
uit de Franse Lenoir-motor waren ontwikkeld. Maybach was dus met het 
principe reeds bekend, evenals zijn vriend Gottlieb Daimler, die vanaf 1872 
als technisch ingenieur aan hetzelfde bedrijf was verbonden. Beide pioniers 
verlieten in 1882 de gasmotorenfabriek en zij vestigden zich in Canstatt bij 
Stuttgart om zich geheel op de nieuwe vinding te gaan toeleggen. De eerste 
"snellopende" benzinemotor naar het ontwerp van Maybach kwam in 1884 
gereed. Toen het product op bevredigende wijze bleek te functioneren, werd 
op deze vinding een octrooi aangevraagd, dat op 4 augustus van hetzelfde 
jaar werd verleend. Nadat Daimler in 1885 de nieuwe motor op een houten 
loopfiets had geprobeerd, motoriseerde hij in 1886 een rijtuig. Hij was echter 
van mening dat voor het zelfiopende vervoermiddel nog geen markt bestond 
in Duitsland en daarom beperkte hij zich in hoofdzaak tot de motorenfabri
cage. Deze mening werd door vele anderen gedeeld. Tot 1898 bleven Daimler 
en de hierna te bespreken Benz vrijwel de enigen in Duitsland 2). 

De andere Duitse pionier, Carl Benz te Mannheim, evenals Daimler in
genieur, meende daarentegen weI mogelijkheden te zien. Nadat hij in 1879 
een tweetact-motor had ontworpen, die qua constructie eenvoudiger was dan 
de motor van Otto, begon hij in 1882 met de productie van stationaire gas
motoren. Vervolgens ging hij zich toeleggen op de constructie van een drie
wielige wagen, die van een viertact-benzinemotor werd voorzien en in octo
ber 1885 gereed kwam. In de periode 1885-1893 produceerde hij 69 auto-

') Dit werkstuk is een uitwerking van mijn candidaatsscriptie voor het vak poli
tieke, economische en sociale geschiedenis, ingeleverd bij Prof. Dr. H. F. J. M. van 
den Eerenbeemt, hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. 

2) K. Htinninghaus, Door miljoenen begeerd (Den Haag 1963), bIz. 58 en 59. 
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mobielen. In 1894 kwamen er 67 gereed en vervolgens 135 in 1895, 181 in 
1896,572 in 1899 en 603 in 1900. Benz was in deze tijd de meest succesvolle 
autofabrikant, die bovendien zijn wagens door anderen gecopieerd zag '). 
Omdat in Duitsland de markt nog tot ontwikkeling moest komen, zocht 
Benz ook afzet in Frankrijk, waar hij sinds het einde van de jaren tachtig 
zijn product liet vertegenwoordigen 2). 

In Frankrijk waren Panhard & Levassor vanaf 1890 en Peugeot vanaf 
1891 de eerste autofabrieken. Beide bedrijven bouwden Daimler-motoren in, 
waarvan Panhard & Levassor de verkooprechten voor Frankrijk hadden 
verworven. Peugeot verkocht in 1891 zijn eerste 5 auto's, het jaar daama 
waren het er 29, vervolgens 72 in 1895 en 300 in 1899 3

). De Panhard & 
Levassor onderscheidde zich vanaf 1891 van aIle andere auto's door de v66r
in geplaatste motor 4). Deze noviteit werd door andere constructeurs over
genomen, niet alleen omdat de wagen met de motorkap aan de voorzijde een 
meer eigen karakter kreeg, maar ook doordat vanwege een andere gewichts
verdeling de rijeigenschappen werden verbeterd 6). In 1901 introduceerde 
Daimler de Mercedes die aIle merken qua constructie zo ver vooruit was, dat 
aIle producenten van naam spoedig ook een dergelijke wagen moesten kun
nen leveren 6). Omdat het uiterlijk van de Mercedes volkomen nieuw was en 
de wagen reeds een 4-cyl.-motor van 35 pk en een topsnelheid van 86 km/u 
bezat, kwam de ontwikkeling van de automobiel nu als het ware in een 
stroomversnelling terecht 7). Op het gebied van de kleine wagen ontwikkelde 
het Franse bedrijf De Dion, Bouton et Cie zich sedert 1895 met haar tri
cycles, quadricycles en voiturettes tot een vooraanstaande ondememing. Ook 
leverde deze fabriek sneIlopende automobielmotoren, die men zelf als eerste 
had ontwikkeld en die ten opzichte van de motoren van het genre-Daimler 
een grote stap vooruit betekenden, aan vele nieuwe autofabrikanten. Aange
zien de motoren en de voiturettes, waarvan er van december 1899 tot april 
1901 meer dan 1500 werden geproduceerd, gretig aftrek vonden, was De 
Dion, Bouton et Cie destijds de grootste autofabriek ter wereld 8). 

Ook in andere landen werd, nog voordat er in Nederland ook maar een 
auto reed, met automobielen geexperimenteerd. In Belgie bouwden Dasse en 

') G. N. Georgano, The Complete Encyclopedia of Motorcars 1885-1968 
(Londen 1968), biz. 51,79,93, 94en 517. 

2) Hiinninghaus, a.w., biz. 14-26,38,51-57. 
3) J. P. Norbye, Panhard et Levassor, Limeligt to Twilight, in Automobile 

Quarterly, dl. VI, biz. 132; Georgano, a.w., bIz. 443. 
4) A. Bird en F. Hutton-Scott, The Veteran Motor Car Pocketbook (Londen 

1963), biz. 183 en 185. 
6) Georgano, a.w., bIz. 432. 
6) Hiinninghaus, a.w., biz. 92-95; Georgano, a.w. biz. 221 (F.I.A.T.); Van de 

Parijsche Salon ill, in De Kampioen, 1903, bIz. 32. 
7) H. H. von Fersen, Autos in Deutschland, 1885-1920 (Stuttgart 1965), bIz. 

124-125. 
8) Tricycles zijn zwaar uitgevoerde driewielige fietsen met de motor tussen de 

achterwielen; zij werden ook tot de automobielen gerekend; A. Bird, The single
cylinder De Dion Boutons, in Profile Publications nr. 25, (Leatherhead 1966), 
biz. 4-7; Georgano, a.w., biz. 168 en 634. 
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Vincke respectievelijk in 1894 en 1895 hun eerste auto. In Engeland hadden 
Knight en Lanchester in 1895 hun eerste bruikbare wagens gereed, maar van 
de belangrijkste Engelse merken Daimler en Humber kwam de productie pas 
in 1898 op gang. In de Verenigde Staten ving Olds in 1901 aan met de pro
ductie op grote schaal van de Oldsmobile, waarvan er in 1902 2100 en in 
1904 5000 werden verkocht, nadat de pioniers Duryea, Haynes en Henry 
Ford respectievelijk in 1892/93, 1894 en 1896 hun eerste benzinewagen had
den vervaardigd 1). Henry Ford moest vele moeilijkheden overwinnen, voor
dat de Ford Motor Company zicb vanaf 1908 kon ontplooien tot de veruit 
grootste automobielfabriek ter wereld 2). Deze positie werd tot 1928 be
houden, toen de voorsprong door General Motors werd overgenomen. Ford, 
die als eerste door zijn financiers in staat werd gesteld met technieken van 
massaproduktie te experimenteren, en daarmee ook resultaten boekte, kwam 
met het bekende model T op de markt. Begin 1909 was deze wagen met een 
prijs van $ 825 reeds veel goedkoper dan zijn concurrenten. In 1919, toen de 
dagproductie 3000 stuks bedroeg, kostte bij nog maar $ 525, terwijl de Euro
pese auto's na de oorlog duurder waren dan daarv66r. De Chevrolet, waar
van er 700 per dag werden geproduceerd in 1919, kostte toen $ 735. Van de 
grote Cadillac en Packard en de dure luxueuse Peerless, die wei met de toen
malige Spyker kunnen worden vergeleken, werden er in juni 1919 respec
tievelijk ± 70, 25 en 10 per dag vervaardigd 3). Uit de volgende productie
cijfers van Ford blijkt bovendien, dat de Amerikaanse industrie haar voor
sprong op dit terrein tijdens de oorlog nog had kunnen vergroten; de Euro
pese fabrieken moesten in deze jaren op andere producten overscbakelen. 

laor 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

OVERZICHT I 
laarproductie Ford') 

Aantal laar 
13.852 1917 
20.739 1918 
53.800 1919 
82.400 1920 

189.100 1921 
230.800 1922 
394.800 1923 
585.400 1924 

Aantal 
824.500 
427.200 
828.570 

1.037.631 
939.647 

1.315.014 
2.055.299 
1.926.335 

De productie in grote series met behulp van een lopende band was mo
gelijk, omdat er veel potentiele kopers waren vanwege de grotere welvaart 
en de Iangere wegen. De grote bevolkingsomvang waarborgde een flink af
zetgebied. Daarenboven was de Amerikaanse auto qua ontwerp veel ge-

l) J. D. Scheel, Automobielen, vroeger en nu (Rotterdam 1963), bIz. 114 en 143; 
Georgano, a.w., biz. 158-163, 194,227,269,287, 419-20 en 586. 

I) Hiinninghaus, a.w. biz. 172, 180; Georgano, a.w., biz. 227. 
3) T. R. Nicholson, The Vintage Car 1919-1930 (Londen 1966), biz. 24, 48, 

58-62; De Automobiel-Industrie in Amerika, in De Motorkampioen, 1919, biz. 496; 
Vermindering der Amerikaansche automobieiproductie, t.a.p., bIz. 576. 

') De Motorkampioen, 1925, bIz. 539-540. 
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schikter voor massaproductie dan de Europese. De T-Ford was weI de voor
naamste exponent van deze ontwikkeling en inspireerde tairijke andere fa
brikanten tot het inslaan van deze weg. De T-Ford was eenvoudig gecon
strueerd, zonder vele min of meer luxueuse en technische verfijningen, waar
door hij kon worden vervaardigd door goedkope ongeschoolde arbeids
krachten aan een lopende band, waarbij de onderdelen naar de arbeiders 
toe kwamen in pIaats van het omgekeerde, zoaIs in Europa, waar de auto
fabricage voor een veeI groter gedeeIte uit handwerk bestond. Deze ontwikke
ling nam in 1908/09 een aanvang, toen het Amerikaanse publiek de auto 
ging waarderen 1). In Nederland kwam de Amerikaanse wagen sinds 1911 
steeds meer in trek. 

2. Het automobilisme in Nederland 

De eerste Nederlandse automobilisten waren Zimmerman, een fotograaf 
in Den Haag, en notaris Backx te Wieringerwaard, die in 1896 respectieveIijk 
een Benz en een Daimler koch ten 2). De eerste importeur in ons land was 
M. W. Aertnijs uit Nijmegen die in augustus 1897 te Parijs de heer Roger 
ontmoette, die een Benz-auto bezat en dit merk in Frankrijk vertegenwoor
digde. Door deze kennismaking met het paardloze rijtuig werd zijn enthou
siasme gewekt en besloot hij het automobilisme dat hij als een sport be
schouwde, in Nederland te gaan propageren. Nog geen maand later reisde 
hij naar de Benz-fabriek om er een auto te kopen 3). Sindsdien ging hij Benz
wagens levereD aan derden, hiertoe aangemoedigd door de grote omvang die 
het automobilisme volgens hem in het buitenland reeds had bereikt. Dankzij 
zijn activiteiten was Nijmegen destijds met acht wagens de stad met de meeste 
automobieIen in ons land 4). Toch bleef de belangsteIIing voor het nieuwe 
voertuig in ons land achter bij die in het buitenland, hoewel er genoeg inge
zetenen waren die zich een automobiel konden permitteren. Belgie telde in 
1901 ruim twee maal zoveel auto's als Nederland. Ook in Frankrijk was de 
autodichtheid veel groter. Daar steeg de auto in het laatste decennium van de 
vorige eeuw snel in populariteit, zoals het volgende staatje laat zien. Vit het 
overzicht, waarin ook enkele cijfers over de Verenigde Staten zijn opgenomen, 
blijkt dat het buitenland zijn voorsprong behield. Pas in de jaren zeventig 
zal de autodichtheid in Nederland in overeenstemming komen met die van de 
overige westerse landen. 

Dat men zich hier te lande niet zo snel gewonnen gaf voor de nieuwe 
vinding, die verscheidene voordelen bezat ten opzichte van het rijtuig, moet 
weIIicht worden toegeschreven aan de conservatieve geaardheid van de be
volking, die het nieuwe eerst gaat waarderen als het elders zijn kwaliteiten 
heeft bewezen. 

1) Nicholson, a.w., biz. 21-30 en 40; Hiinninghaus, a.w., bIz. 419. 
2) S. de Jong, Geschiedenis eener Nederlandsche Vereeniging, R.A.I. 1893-1968 

(Bussum 1968), bIz. 18. 
S) M. W. Aertnijs, Hoe de auto in ons land kwam (Amsterdam 1948), bIz. 6-8, 

16-17. 
4) Hiinninghaus, a.w., bIz. 410; De Kampioen, 1898, nr. 7, bIz. IV en bIz. 422. 
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Jaar Nederland1
) 

1899 
1900 ± 150 
1901 ± 270 
1902 bijna 400 
1903 ± 515 
1904 ± 700 
1905 ± 900 
1906 ± 1.200 
1907 
1908 
1909 1.547 
1910 2.002 
1911 2.578 
1912 3.251 
1913 4.113 
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OVERZICHT II 
Aantal auto's per 1 januari in: 

Belgie2) Frankrijk 3) 

1.692 
2.897 

1.055 (feb.) 5.386 
9.207 

12.984 
17.107 

2.148 21.543 
26.262 
31.286 
37.586 
44.769 

5.928 53.669 
7.234 
9.048 

V.S. 4
) 

> 30.000 (juli) 
± 50.000 (dec.) 

522.939 

1.127.940 

De eersten, die zich hier te lande op de vervaardiging van een auto gingen 
toeleggen, waren de gebroeders Eysink, die in hun rijwielfabriek te Amers
foort in 1897 daarmee begonnen 6). Daarna, in 1898, volgde Simplex te 
Amsterdam, eveneens een rijwielfabriek. In de periode 1898-1902 gingen 
ook andere bedrijven en bedrijfjes tot de fabricage van auto's over, al bleef 
de productie meer dan eens tot een of enkele exemplaren beperkt. De ge
broeders Spijker leverden in 1899 een verbeterde Benz-wagen en het jaar 
daarop kwamen zij met een eigen model uit. 

Het lag voor de hand, dat de verschijning van het paardloze rijtuig vele 
problemen opriep door het vooralsnog ontbreken van geeigende voorzie
ningen en door de weerstand daartegen die bij de bevolking moest worden 
overwonnen. WeIlicht mede gedreven door eigen marktbelang gaf M. W. 
Aertnijs de stoot tot de oprichting van de Nederlandsche Automobiel Club, 
naar het voorbeeld van de Automobile Club de France. Opgericht op 3 juli 
1898, telde de N.A.C in october 1899 45 leden en 11 donateurs, terwijl het 
aantal verstrekte rijvergunningen 123 bedroeg (zonder rijvergunning mocht 
men de rijkswegen niet berijden). De A.CF. had toen echter al ruim 2.000 
leden en zelfs de Oostemijkse automobielclub telde er in december 1899 
reeds 420. De N.A.C, de latere K.N.A.C, kwam op voor de belangen van 
de automobilist, die zich al spoedig ging organiseren, terwijl ook de 
A.N.W.B. het hare tot deze belangenbehartiging bijdroeg 6). Er beston-

1) De Jong, a.w., bIz. 116; De Kampioen, 1900, bIz. 810; t.a.p., ,1903, bIz. 111. 
Eigen schattingen gebaseerd op het aantal rijvergunningen (1904-1906) ; Verslagen 
en Mededelingen van de Afdeeling Handel van het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel (in het vervolg aangeduid als Verslagen afd. Handel), 1914, 
Of. 2, bIz. 262. 

2) De Kampioen, 1901, bIz. 162; t.a.p., 1913, bIz. 758. 
3) T.a.p., 1909, bIz. 983; t.a.p., 1911 , bIz. 768. 
4) T.a.p., 1903, bIz. 633; t.a.p., 1905, bIz. 201; Het Technisch Bijblad van De 

Kampioen, 1914, bIz. 255. 
6) C. Poel Jr., Grote namen in de vaderlandse auto-industrie (1), in Auto

kampioen, 1962, bIz. 1164. 
0) De Kampioen, 1899, bIz. 965, 991 , 1036 en 1214; Htinninghaus, a.w., bIz. 411. 
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den namelijk vele grieven bij de autobezitters, waarop we nu zullen ingaan. 
Door de bevolking werden automobilisten vaak aangezien voor dwazen 

en snelheidsmaniakken. Op het platteland kwam het nogal eens voor, dat 
bij het naderen van een auto de weg werd versperd. De boeren spanden hun 
paarden af en zetten hun karren dwars over de weg. Zo wierpen zij een 
barriere op tegen de duive1se nieuwigheid 1). Als een autobestuurder al of 
niet buiten zijn schuld bij een ongeluk was betrokken, liep hij een gerede 
kans een pak slaag te krijgen en zijn voertuig vemield of beschadigd te zien, 
ook al had het ongeluk geen emstige afloop. Hetzelfde gebeurde ook meer 
dan eens, wanneer de automobilist herders of boeren beleefd verzocht voor 
hem de weg vrij te maken 2). Deze houding verdween van lieverlede, toen 
ook de niet-gebruikers het nut van de automobiel begonnen in te zien en er 
mee vertrouwd raakten. Het toenemende aantal auto's, de publiciteit en de 
autotentoonstellingen, die door de Nederlandsche Vereeniging "De Rijwiel
en Automobiel-Industrie" (R.A.I.) in het Paleis voor Volksvlijt te Amster
dam werden georganiseerd, droegen hiertoe bij 3). Toen op 6 april 1903 de 
algemene spoorwegstaking uitbrak, kon de auto zijn bestaansrecht bewijzen. 
Er werden namelijk door particuliere autobezitters en autohandelaren vrij
willig wagens afgestaan ten behoeve van het postvervoer. Met een speciale 
rijvergunning mochten zij 50 km/u rijden. Hoewel de auto's gezamenlijk 
11.872 km hadden afgelegd, was er geen enke1 ongeluk voorgevallen 4). 

De wettelijke regelingen inzake het automobielverkeer droegen al evenmin 
bij tot een snel groeiende populariteit van de auto. In februari 1903 werd er 
echter een wetsontwerp ingediend, dat leidde tot de Motor- en rijwielwet van 
1905 (Stbl. 69), waarbij de rijvergunningen van het Rijk, de provincies en de 
gemeenten werden vervangen door een algemene landelijke rijvergunning. De 
toegestane maximum snelheid werd bepaald op 20 km/u - op hellingen en 
bruggen bedroeg deze echter 8 km/u -, nadat oorspronkelijk een maximum 
van 40 km/u was voorgesteld. Binnen de bebouwde kom was de maximum 
snelheid meestal 10 km/u, hoewel verscheidene gemeenten deze verhoogden 
tot 12, 15 of zelfs weI 18 km/u 5). In het buitenland was de wetgever op dit 
terrein niet zo voorzichtig of kortzichtig. In Enge1and verviel in 1904 de 
restrictie van 12 mijl per uur, terwijl de snelheidslimiet in Berlijn 25 km/u 
bedroeg. De N.A.C. merkte dan ook terecht op, dat alle andere vervoer
middelen, zoals rijwielen, paarden en hondenkarren in de stad sneller liepen 
dan 10 km/u en tekende protest aan tegen het lage maximum voor het ge
motoriseerde verkeer 6). 

1) J . Joppe, De auto in grootvaders tijd (Utrecht/Antwerpen 1961), bIz. 69. 
2) De Kampioen, 1901, bIz. 582; Automobielhaters, t.a.p., 1903, bIz. 116; 

Aanranding te Lisse, t.a.p., 1904, bIz. 596. 
3) De Jong, a.w., bIz. 35. 
4) Htinninghaus, a.w., bIz. 412; Vgl. De Jong, a.w., bIz. 34. 
5) P., De nieuwe wet, in De Kampioen, 1904, bIz. 995-997; I. J. Brugmans, 

Paardenkracht en mensenmacht (Den Haag 1961), bIz. 372; De Kampioen, 1909, 
bIz. 195 en 400; t.a.p., 1911, bIz. 74. 

6) Schrijven van C. Poel Jr. aan auteur, d.d. 27 maart 1967: De Kampioen, 
1910, bIz. 380; t.a.p., 1909, bIz. 231; t.a.p., 1908, bIz. 714-716. 
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Voorts bracht.en de N.A.C. en de A.N.W.B. in nota's bezwaren naar voren 
tegen de grondslag voor de vaststelling van autobelasting. De wetgever ging 
namelijk uit van de personele belasting en stelde in 1909 de volgende tarieven 
vast: 1) 

OVERZICHT III 
Categorie 

Motorfietsen met 1 zitplaats 
Idem, met meer dan 1 zitplaats 
Automobielen tot en met 7 pk2) 

Idem, van 7 tot en met 14 pk 
Idem, van 14 tot en met 24 pk 
Idem, van 24 tot en met 40 pk 
Idem, van meer dan 40 pk 
Electromobielen 

Bedrag der jaarlijkse 
belasting 

f 6,
f 8,
f 30,
I 70,-
1120,-
1180,
f 250,
f 120,-

Over vrachtwagens en huurauto's, waartoe ook de taxi's behoorden, was 
weinig of geen belasting verschuldigd. De genoemde tarieven werden nog ver
hoogd met gemeentelijke opcenten. Deze bedroegen in Amsterdamjl60,80 
bij een belasting van I 120,- '). 

Twee andere problemen betroffen de wegen en de benzine. De wegen waren 
te stoffig - en meestal niet geasfalteerd -, te smal en te sIecht onderhouden 
en de bocbten waren niet berekend op deze ontwikkeling ' ). Benzine was in 
de begintijd op bet platteland aIleen verkrijgbaar bij de apotbeker en drogist, 
die de vloeistof als vlekkenwater verkochten en in stopflessen bewaarden. 
Voor bet gebruik als brandstof liet de kwaliteit te wensen over en was de 
prijs veel te hoog, totdat die in 1904 daalde tot 11 a 13 cent per liter. Bij 
bondsbotels en -cafe's, waar men ten gerieve van de gasten en de klanten 
ook over een voorraad benzine bescbikte, vroeg men 25 cent per liter. Als 
verpakking werden meestal 10 literbussen gebruikt, naast bussen van 2t, 5 
en 25 liter. Per vat kostte de benzine 9 a 10 cent per liter 5). Vanaf 1909 
bracht de N.V. Acetylena brandstof in de handel, die als A.N.W.B.-benzine 
tegen een uniforme prijs van 10 cent per liter in blikken van 10 liter door de 
depotbouders werd verkocbt en waarbij de A.N.W.B. controle uitoefende 
op de kwaliteit. In de volgende jaren liep de prijs geleidelijk op tot 19 cent 
per literin maart 1913 0). 

De aanschaf van een auto van het gewenste merk verIiep niet altijd even 
vlot, omdat de industrie met zijn relatief nog geringe productiecapaciteit niet 
bij macbte was aan de toenemende vraag te voldoen. De levertijden waren 
lang en de afnemers waren gedwongen zicb daarbij neer te leggen. Omstreeks 

1) De automobiel en de fiscus . Een belangrijk request van onzen bond, t.a.p., 
1905, bIz. 311-314; t.a.p., 1906, bIz. 8-9. 

2) Het betreft hier zogenaamde belasting-pk's, die niet altijd overeenkomen met 
het aantal werkelijke pk's dat de motor levert. 

3) De Kampioen, 1909, bIz. 206-207 ; Vgl. Verslagen afd. Handel, 1912, nr. 1, 
bIz. 240. 

' ) A.N.W.B. 75 Jaar, in Autokampioen, 1958, bIz. 1068. 
5) Benzine en Hinderwet, in De Kampioen, 1904, bIz. 1005. 
0) De Kampioen, 1909, bIz. 135 ; t.a.p., 1913, bIz. 223. 
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1907 kwam hierin verandering, toen als gevolg van de optredende depressie 
de vraag naar auto's wat verminderde. Tot aan de eerste wereldoorlog hand
haafde zich de gewoonte, dat bij besteIIing van een auto t van de aankoop
prijs moest worden voldaan en de rest bij de ontvangst werd afgerekend. De 
agent of dealer was op zijn beurt gehouden 20% van het totaalbedrag aan de 
fabriek vooruit te betalen 1). 

3. De vervaardiging van auto's in Nederland 

a. Namen en merken 
In de beginperiode was het niet zo moeilijk met de fabricage van auto

mobielen te beginnen, aangezien de ambachtelijke productiemethoden weinig 
investeringen en het construeren van de auto op zich, nog weinig specifieke 
know-how vereisten. De meeste ondernemingen hielden zich reeds bezig met 
de fabricage van vervoermiddelen. Overzicht IV, dat de ontwikkeling van de 
auto in Nederland toont, geeft deze samenhang aan. 

Ret spreekt vanzelf dat niet elk bedrijf al deze stadia doorliep en dat er 
steeds hogere eisen werden gesteld aan de technische kennis, de outillage, 
het management en de financiele middelen, naarmate men verder in deze 

Rijwielen 

I 
tricycles 

1 
Motortricycles en 
-quadricycles 2) 
1898-1901 

.1 
vOlturettes 
1899-1902 

I 
zwaardere en 
grotere auto's 
("volwassen 

'U'O',"}'I I
902-

OVERZICHT IV 

motorrijwielen 
vanaf 1901 

I 
motorfiets met 
voorspanwagen 
± 1903-1907 

1 
voiturettes 
1904--1906 

1 

Rijtuigen 

voiturettes 
1 

zwaardere auto's 

lichte 
wagen, 
vanaf 
1912 

cyclecar 
va. 1912 

zwaardere en 
grotere auto's 

Machines, waar
onder stationaire 
motoren 

I 
automobielen 

1) Wat anderen van de crisis zeggen, t.a.p., 1907, biz. 1067. Baudry de Saunier 
was er aan het woord. 

2) De motortricycles, -quadricycles, motorrijwielen en voiturettes waren 
voorzien van een buisframe van het zelfde materiaal, zij het in wat zwaardere uit
voering, als voor rijwielen werd gebruikt. Berder aangehaald schrijven van C. Poel 
Jr. 



OVERZICHT V -.l 

'" 
Naam van de onderneming Plaats van Merk Jaren waarin Totale prod. Voornaamste product dat 

vestiging productie in de betre[- reeds werd gefabriceerd of 
plaat~ vond fende periode beroep( en) van de produ-

cent(en) 

N.V. Industrieele Maatschappij 
"Trompenburg" Amsterdam Spyker 1900-1925 ± 2.000 rijtuigen1) 
N.V. Amersfoortsche Rijwiel-, \:) 

Automobiel- en Machinefabriek, trI 

'" voorheen D. H . Eysink Amersfoort Eysink 1897-1919 ± 400 rijwielen 2) >og 
>< 

N.V. Machine-, Rijwiel- en ~ 
trI 

Automobielenfabriek "Simplex" Amsterdam Simplex 1898-1919 ± 300 rijwielen 3) :>:l 

Houtekeet & Van Asselt Amsterdam Econoom 1913-1915 85- garagehouders, oud- <: 
> 

employees van Trompen- Z 
burg 4) \:) 

trI 
N.V. Omnia Engineering Works ~ 
Houwing&Co Voorburg Omnia 1907-1911 50--100 bootmotoren 6) trI 

0 
N.V. Haarlemsche Automobiel- en 0 
Motorcijwielfabriek, voorheen Haarlem/ !:l 
A. van Altena Heemstede Altena 1903-1906 40-- 50- motorrijwielen 6) trI 

I:) 

Machine- en Motorenfabriek trI 
Z 

Gelria Arnhem Gelria 1899-1906 10-- 30 stationaire motoren ') 
C. Bij 't Vuur Acnhem Bij 't Vuur 1901-1906 10-- 30 rijtuigen 8) 

Bingham &Co Rotterdam Eenhoom 1905 } rijwielen 
Autolette 1905-1906 10-- 30 motorrijwielen 9) 
Bingham 1906 

B. A. Jansen Den Bosch - 1898-1901 } rijwielen 10) 
De Tourist 1901 10-- 20 

Transport-Maatschappij Holland Amsterdam - 1900-1901 14? 11) 

jFerdinand Anderheggen Amsterdam Systeem Anderheggen 1900 1- ingenieur 
Gebrs. Willink Amsterdam - 1900 1- rijwiel- en autohandel 
Machinefabriek P. Konings Swalrnen - 1901 5- stoomcarroussels, klei-

bewerkingsmachines 12) 

Bosch, Zijlstra & Rupp Acnhem Leader 1904-1905 enkele handel in sportartikelen 13) 



Naam van de onderneming Plaats van Merk Jaren waarin Totale prod. Voornaamste product dat 
vestiging productie in de betref- reeds werd gefabriceerd of 

plaatsvond fende periode beroep( en) van de produ-
cent( en) 

Groninger Motorrijtuigen-
fabriek Groningen • 1898-1899 enkele 14) 

Ant. Aarts Dongen • 1899 enkele machines 15) 

Marinus Entrop 's-Gravenmoer • 1909 4· rijwielen, motorrijwielen, 
uitvinder 16) 

Arnhemsche Machinefabriek Amhem • 1898-1900 enkele 17) 

Metz Amsterdam • 1909 2 motorhersteller-
rijwielhandelaar 18) 

Jan Brons Delfzijl • 1899 dorsmachines, stoom-
machines, petroleum- 0 

tTl 
motoren 19) '" 'tj 

Nederlandsche Metaalwaren- 0< 
fabriek (J. W. Scholte) Amsterdam Electricit 1899 kinderwagens, petroleum- ~ 

tTl 

lampen, ledikanten 20) := 
< Eerste Nederlandsche Rijwielen- > 

fabriek, dir. H. Burgers Deventer Burgers 1899-1900 enkele rijwielen 21) Z 

Rijwielfabriek "Gruno" Winschoten • 1899 lofenkele rijwielen 22) 0 
tTl 

Rijwielfabriek "de Hinde", ~ 
tTl 

Van Gink, Ott Bultman & Co Amsterdam Hinde 1899 rijwielen 23) 0 
Gebr. Kema Rotterdam • 1899 I? rijwielherstellers en 0 

fabrikanten 24) l:l 
tTl 

C. van Rosendaal Nijmegen Zwaluw 1899 0 
tTl 

P. van der Lely 's-Gravenhage Lely 1899 Z 

Nederlandsche Maatschappij voor 
rollend materieel, voorheen Pennock 's-Gravenage Pennock 1899 lofenkele rijtuigen 25) 

Hillen Jutphaas • ± 1913 lofenkele 
Stokvis Arnhem • ± 1913 idem 
Den Held ? • ± 1913 idem 26) 

Opmerkingen: Ben ·-teken in de kolom Merk duidt erop dat de wagen de naam van de fabrikant droeg of merkloos was. 
Het ontbreken van het ·-teken in de productie-kolom betekent dat het aantal geproduceerde auto's niet kon worden nagegaan. 
Voor de noten, zie bIz. 78. -..l 

-..l 
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reeks vorderde. Het geschiedde meermalen dat een ondernemer failleerde, 
kort nadat hij van de ene op de andere fase was overgegaan, omdat hij te 
hoog had gegrepen. In veel gevallen was het auto-avontuur van korte duur 
en bleef de productie beperkt tot een of enkele vehikels. Overzicht V 
bevat een bijna volledig overzicht van de bedrijven en personen, die zich in 
enigerlei mate met de vervaardiging van auto's hebben bezig gehouden. In elit 
overzicht, waarin ook enkele andere interessante gegens zijn opgenomen, zijn 
de ondernemingen gerangschikt naar de omvang van de productiecijfers. Hier
uit blijkt de dominerende positie van Trompenburg, die de Spyker uitbracht. 

1) c. Poel Jr., Spyker Story, in Het DAFblad, 1963, bIz. 28 en 32; De Kampioen, 
1900, bIz. 267; Verslag K.v.K. Amsterdam,1925, biz. 427 . 

• ) De Kampioen, 1906, bIz. 93; C. Poel Jr., Historische Nederlandse automo
bielenill, in HetDAFblad, 1962, biz. 156en 159. 

3) De Kampioen, 1899, bIz. 740; Een bezoek aan de Simplex-fabriek, t.a.p., 1901, 
biz. 54; Verslag K.v.K. Amsterdam, 1898, biz. 269; C. Poel Jr., Historische Neder
landse automobielen II, in HetDAFblad,1962, biz. 122. 

') C. Poel Jr., Historische Nederlandse automobielen, bIz. 123. 
5) C. PoelJr.,a.w., bIz. 70 en 72. 
8) De Kampioen, 1902, biz. 561 ; Kijkjes op de Amsterdamsche Tentoonstelling, 

t.a.p., 1903, biz. 121; t .a.p., 1905, Of. 8, biz. XXXVIII; t.a.p., 1906, bIz. 481; 
Eerder aangehaald schrijven van C. Poel Jr. 

') Poel Jr., Hist. Ned. automobie1en, t.a.p., biz. 69-70. 
8) Toer door Nederland, te houden 17,18,19 en 20juni, in De Kampioen, 1901, 

biz. 443; Kijkjes op de Amsterdamsche Rijwiel- en Automobieltentoonstelling II, 
t.a.p., 1902, bIz. 194; Poel Jr., Hist. Ned. autom. II, t.a.p., bIz. 119. 

8) Kijkjes op de Amsterdamsche Tentoonstelling, II, t.a.p., 1903, biz. 148; t.a.p., 
1905, Of. 9, bIz. XXIV; t.a.p., biz. 170; H. Meyer, De Amsterdamsche Tentoon
stelling, t.a.p., 1906, biz. 169. 

10) De Kampioen, 1898, biz. 1157; t.a.p., 1900, bIz. 235 en 760; t.a.p., 1901, Of. 

32, biz. V; t.a.p., Of. 42, biz. VIII. 
11) T.a.p., 1901, biz. 135. 
12) Een nieuwe automobiel van Hollandsche vinding, t.a.p., 1901, biz. 220; t.a.p., 

biz. 354; G. C.P. Linssen, Verandering en verschuiving; industriele ontwikkeling naar 
bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg, 1839-1914, (Tilburg 1969), bIz. 165-167. 

13) De Kampioen, 1901, bIz. 3; t.a.p., Of. 10, biz. XI; t.a.p., Of. 18, biz. XIII; 
Joppe, a.w., bIz. 30-31. 

H) De Kampioen, 1899, biz. 342; vgl. t.a.p., 1900, bIz. 39; t.a.p., biz. 808-810. 
IS) T.a.p., 1899, biz. 448; t.a.p.,1900, bIz. 178. 
18) Entrop was in 1899 werkzaam bij Aarts. Een nieuw model tricar, in De 

Kampioen, 1908, biz. 1010-1011; J. M. Koaud, Marinus Entrop, in Rijdend 
Nederland, 1963, biz. 11. 

I') De Kampioen, 1900, biz. 808-810. 
18) F. Gerhard, Metz, t.a.p., 1909, biz. 916-918. 
19) Poel Jr., Hist. Ned. autom., t.a.p., biz. 72; De Kampioen, 1899, biz. 696. 
10) De Kampioen, 1900, biz. 808-810; De Jong, a.w., biz. 23; vgl. G. R. Doyle & 

G. N. Georgano, The World's Automobiles (London 1963), biz. 160; De Kampioen, 
1899, biz. 534; vgl. Katholieke IlIustratie, 1899/1900, biz. 279; Verslag K.v.K. 
Amsterdam, 1898, biz. 268; a.w., 1899, bIz. 260 en 273. 

21) De Kampioen, 1899, Of. 21, bIz. VII; t.a.p., 1900, bIz. 269 en 724 . 
.. ) T.a.p., 1899, biz. 296. 
13) T.a.p., bIz. 46 en 695; vgl. Georgano, a.w., bIz. 579-580. 
U) De Kampioen, 1899, bIz. 858. 
15) T.a.p., 1900, biz. 808-810; Verslag K.v.K. Den Haag, 1900, biz. 43. 
18) Doyle & Georgano, a.w., bIz. 90,93 en 157. 
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b. Financiering en omvang van een aantal bedrijven 

Vit het voorgaande overzicht blijkt dat slechts in een beperkt aantal ge
vallen de kwalificatie autofabrikant op de vervaardigers van auto's van toe
passing was. Velen vervaardigden niet meer dan een of enkele auto's, die 
waarschijnlijk met spaargeld werden gefinancierd. De grotere bedrijven wa
ren gestart als vennootschap onder firma en werden omgezet in een N.V., 
wanneer men grootse plannen wilde gaan realiseren, zoals het bouwen van 
een nieuw fabriekscomplex en het in productie nemen van een nieuw artikel. 
Bij Simplex, de grootste rijwielfabriek in ons land, werd het maatschappelijk 
kapitaal in 1895 of '96 verhoogd tot I 500.000,- door het uitschrijven van 
een obligatielening. Op 1 juni 1896 werd de eerste steen gelegd voor de bouw 
van een nieuwe fabriek. Op de balans van 30 september 1902 - het boekjaar 
liep van september tot september - stond de lening vermeld voor/425.000,-. 
Op 30 september 1905 was dit bedrag gedaald tot I 350.000,-, zodat er 
125.000,- per jaar werd afgelost. Omtrent de grootte van het aandelen
kapitaal vonden wij niets vermeld, daar de balans onvolledig werd weerge
geven 1). Ter vergelijking diene dat bij een andere vooraanstaande rijwiel
fabriek, Burgers in Deventer, het maatschappelijk kapitaal 1400.000,- be
droeg. Hiervan was op 31 december 1901 1389.000,- geplaatst. Burgers 
produceerde echter slechts enkele voertuigen, die a!s auto's kunnen worden 
aangemerkt 2). De vee! kleinere fabriek van de gebroeders Eysink koos in 
1905 de N.V.-vorm en ook hier was korte tijd later een nieuwe fabriek in 
aanbouw. Daarna ging men zich wat meer op de autoproductie toe!eggen 3). 
Het bedrijf van A. van Altena werd voortgezet door de N.V. Haarlemsche 
Automobiel- en Motorrijwie!fabriek, v.h. A. van Altena, waarvan de sta
tuten op 17 juni 1902 werden goedgekeurden die met een kapitaal/l00.000,
werkte. Er werd een nieuw bedrijfspand gebouwd voor de productie van 
motorrijwielen, het voornaamste oogmerk van deze N.V. Later vervaardigde 
men ook auto's 4). Op de omzetting van de N.V. Rijtuigfabriek v.h. Gebrs. 
Spijker in de N.V. Industrieele Maatschappij "Trompenburg" komen we in 
hoofdstuk II uitvoerig terug. 

Naar de personeelsbezetting gemeten was Trompenburg veruit het grootste 
bedrijf. In zijn goede vooroorlogse jaren waren er ±400 mensen werkzaam. 
Simplex had 160 werknemers in vaste dienst in 1899 en 150 in 1900, terwijl 
men in het seizoen ook nog beschikte over 150 losse werkkrachten 5). In 
1908 bestond de vaste personeelsbezetting uit ±200 man. In datjaar werkten 

1) Een bezoek aan de Simplex-fabriek, t.a.p., biz. 54-55; Machine-, Rijwiel- en 
Automobielenfabriek "Simplex", in De Kampioen, 1903, bIz. 36; t.a.p., 1906, 
biz. 134. 

2) De Kampioen, 1901, biz. 293-294. 
3) Men had in 1908 niet minder dan 7 typen op het productieprogramma staan. 

T.a.p., 1906, biz. 93; t.a.p., 1906, nr. 9, biz. XXXVI-XXXVll; De tentoonstelling 
te Amsterdam, 17-26 Januari, t.a.p., 1908, bIz. 9; t.a.p., nr. 8, bIz. XIX; Meyer, 
De Tentoonstelling te Amsterdam, t.a.p., biz. 49. 

4) De Kampioen, 1902, biz. 561; t.a.p., 1905, nr. 10, biz. XXV. 
5) Verslag K.v.K. Amsterdam, 1899, bIz. 260 en 274; a.w. 1900, bIz. 275; PoeiJr., 

Hist. Ned. autom. II, t.a.p .. bIz. 120. 
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er bij Eysink slechts ±50 mensen, maar hun aantal steeg tot ± 75 in 1911, 
toen Simplex nog steeds ±200 man in dienst had. Een jaar later zou Eysink 
reeds aan 150 mensen werk verschaffen 1). De cijfers van Simplex en Eysink 
zijn totalen, waarvan niet kon worden nagegaan hoeveel werknemers er met 
de autoproductie waren gemoeid. Waarschijnlijk waren bij Van Altena hoog
uit 100 arbeiders werkzaam en bij Omnia en Houtekeet & Van Asselt nooit 
meer dan 50. Van de andere bedrijven, waar de productie van auto's zeer 
beperkt bleef, hebben wij de personeelsbezetting niet opgespoord, omdat 
deze voor ons doel weinig relevant is. 

c. Marktpositie en productieprogramma 

In paragraaf 1 zagen wij reeds, dat de ontwikkeling van de auto in de 
beginjaren niet in Nederland plaatsvond. De marktpositie van de Neder
landse merken werd dan ook in sterke mate bepaald door de gang van zaken 
in het buitenland. 

Het moge duidelijk zijn dat de vele nieuwe autofabrieken, die in de onder
havige peri ode ontstonden, niet aIle met originele constructies voor het voet
licht traden. De meesten copieerden andere wagens, die sterk in de belang
stelling stonden, zoals achtereenvolgens de Benz, de Panhard-Levassor en 
de Mercedes, en op het terrein van devoiturette de De Dion-Bouton. Velevan 
deze merken werden in Nederland reeds geimporteerd, toen onze eigen in
dustrie nog in opkomst was. Ons wagenpark bestond in september 1900 uit 
257 auto's, waarvan er slechts 12 van Nederlandse makelij waren. Aertnijs 
was veruit de meest succesvolle importeur. Hij vertegenwoordigde Benz, 
Mors en later ook Darracq. Er liepen destijds namelijk 58 Benz- en 10 Mors
wagens. Verder reden er 16 auto's van het merk Peugeot op onze wegen, 8 
van De Dion-Bouton, eveneens 8 van Decauville, 7 van Darracq, 4 van 
Bollee en elk een van zeven andere Franse merken. De Belgische merken 
werden vertegenwoordigd door 9 Vivinus-wagens, inclusief de Simplex
auto's en 2 van Vincke. Het oude Duitse merk Daimler nam met 5 stuks 
geen erg vooraanstaande plaats in tussen de tientallen merken die Nederland 
waren "binnengereden" 2). In de periode 1901-1906 werd de Benz van de 
eerste plaats verdrongen door de Darracq. Peugeot bleef een goede tweede. 
In deze tijd produceerden C. bij 't Vuur, Anderheggen, Altena en Bingham 
voiturettes. Omnia wilde voorzien in de vraag naar taxi's die ornstreeks 1906 
sterk toenam 3). Vanaf 1908 veroverden de Duitse Cyclonette en Phano
mobil een klein gedeeJte van de markt. Beiden vertegenwoordigden een nieuw 
type auto met een voorwiel, waarop de motor was gemonteerd; de besturing 
geschiedde door middel van een stuurstang. Kennelijk hierdoor ge'inspi-

1) Ph. I. Ketner, Nijverheid, in Ihr. H. Smissaert, Nederland in den aanvang der 
XXste eeuw (Leiden 1910), bIz. 595; J. C. A. Everwijn, Beschrijving van handel en 
nijverheid in Nederland (Den Haag 1912), bIz. 119-120; Poel Jr., Hist. Ned. autom. 
m, t.a.p., bIz. 156. 

2) De Kampioen, 1900, bIz. 808-810; De Jong, a.w., bIz. 32. 
3) Poel Jr., Hist. Ned. autom., t.a.p., bIz. 70-71; De Kampioen, 1910, bIz. 150. 
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reerd construeerden Entrop en Metz enkele driewielers 1). Omstreeks 1912 
ontstond de cyclecar-rage en kwam ook de lichte wagen (light car) sterk in 
de beiangstelling te staan. Deze stroming werd in Nederland vertegenwoor
digd door de Econoom, de Baby Eysink en het laatste Simplex-model, die 
aIle in 1913 op de markt werden gebracht 2), en vele geimporteerde, meren
deels Engelse, merken. Trompenburg liet zich hierdoor niet beinvloeden en 
produceerde evenals verscheidene andere fabrieken auto's in de midden
klasse en grotere wagens. 

Hoewel er vele nieuwe merken verschenen en andere weer verdwenen, 
slaagden de Nederlandse fabrieken er nimmer in een vooraanstaande positie 
op de markt in te nemen. Enerzijds gaf de Nederlandse autokoper "per defi
nitie" de voorkeur aan buitenlandse wagens, anderzijds waren onze pro
ducten meestal niet opgewassen tegen de concurrentie uit den vreemde, om
dat de Nederlandse bedrijven te klein van omvang waren en zich bovendien 
te weinig specialiseerden. Een uitzondering hierop vormde Trompenburg, 
die in Engeland zoveel wagens kon verkopen dat er voor de binnenlandse 
markt weinig overbleven. Ook exporteerde deze onderneming naar vele an
dere landen. Eysink verkocht eveneens wagens in het buitenland, onder andere 
in Engeland, Nederlands-Indie en Denemarken. Voorts had Eysink agent
schappen in Schotland, Ierland, Egypte, Zuid-Afrika, Australie en Nieuw
Zeeland, maar we hebben niet kunnen vaststellen of er ook auto's werden 
verkocht 3). Simplex verzond wagens van het laatste model (1913/15) naar 
Ned.-Indie en in 1906 exporteerde men naar Engeland, dat altijd een van de 
belangrijkste afnemers van Nederlandse auto's was 4). 

De autoproductie was in die jaren nog een vrijwel geheel ambachtelijke 
aangelegenheid, wat bij Trompenburg inhield dat twee monteurs de motor 
bouwden en twee andere monteurs het chassis, de achterbrug, de vooras en 
de versnellingsbak. Na het inrijden en bijstellen van motor en chassis werd 
tenslotte de carrosserie gemonteerd, die vooraf met behulp van mallen uit 
de hand werd geklopt .). WeI werden bij Trompenburg verreweg de meeste 
modellen in serie vervaardigd. Bij Eysink geschiedde dit waarschijnlijk aIleen 
bij de kleinere typen en bij Simplex bij haar laatste model. Ook voor de 
Econoom werd, naar het schijnt, seriebouw toegepast, terwijl de overige 
merken per stuk werden geproduceerd en meestal aIleen op bestelling werden 
geleverd. 

Trompenburg en Eysink vervaardigden doorgaans zelf vrijwel aIle onder
delen, hoewel eerstgenoemde het ruwe gietwerk voor de motor uit Belgie liet 
komen, omdat men hieraan nogal hoge eisen stelde en de Nederlandse metaal
nijverheid niet ver genoeg was ontwikke1d om dit gietwerk te kunnen ver-

I) F. Gerhard, t.a.p., bIz. 916-918; Een nieuw model tricar, t.a.p., biz. 1010-1011. 
2) De Kampioen, 1913, ill. 14, biz. XII; Poe1 Jr., Hist. Ned. autom. II, t.a.p., 

biz. 123. 
3) Poel Jr., Hist. Ned. autom. III, t.a.p., biz. 157; De Kampioen, 1904, ill. 7, 

biz. XVI. 
4) Poel Jr., Hist. Ned. autom. II, t.a.p., biz. 122. 
5) Joppe, a.w. biz. 160; schrijven van C. Poel Jr. aan auteur, d.d. 19 februari 

1967. 

Economisch· en sociaal·historisch jaarboek 6 
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vaardigen 1). Andere fabrikanten betrokken de motor - het meest inge
wikkelde onderdeel van de auto - meestal van derden. Simplex bouwde 
eerst motoren in van Benz en Vivinus en later van Fafnir uit Aken 2). De 
meesten pasten echter motoren van Franse makelij toe, zoals B.A. Jansen, 
Gebrs. Kema en Bosch Zijlstra & Rupp (voor de Leader No.1, een assem
blageproduct), die de De Dion-Boutonmotor monteerden 3). Anderheggen 
gaf de voorkeur aan het fabrikaat Abeille en C. Bij 't Vuur aan de Aster
motor, evenals Bosch Zijlstra & Rupp die deze in hun Little Leader in
bouwden, dieook grotendeels uit buitenlandseonderdelen werd opgebouwd '). 
Metz monteerde een Minerva-motor en de Econoom bestond vrijwel geheel 
uit onderdelen (de motor inbegrepen) die door Malicet et Blin werden ge
leverd 5). 

Het merendeel der producenten boekte geen succes met hun auto's. Zij be
schouwden de productie ervan trouwens als een side-line, waaraan ook niet 
aIle aandacht en financiele middelen werden besteed. Dit verklaart waarom 
zij er niet in slaagden een concurrentiepositie op te bouwen. De meest succes
volle fabrikant, Trompenburg, legde zich weI uitsluitend op de autoproduc
tie toe. Bij Simplex stonden de rijwielen voorop, gevolgd door de motor
rijwielen. Eysink verdeelde zijn capaciteit meer gelijkelijk over motorrij
wielen, auto's en rijwielen 6). Burgers, Gruno en De Hinde waren v66r 
alles rijwielfabrieken, die tijdens de Grtinderzeit van de auto-industrie met 
de autofabricage aanvingen, maar deze weer spoedig opgaven. Gelria kon 
in 1900 volgens een advertentie niet aIleen auto's voor 2-20 personen naar 
elk sierlijk modelleveren, maar ook stationaire stoom-, gas-, petroleum- en 
benzinemotoren 7), wat niet inhield dat deze ook inderdaad werden gepro
duceerd. Hetzelfde gold voor de stationaire motoren met 1, 2 en 4 cylinders 
van 4, 8, 12,24 en 28 pk, die Altena in 1906 kon leveren. Er stonden toen 
ook nog 8,12-15,24-28 en 40 pk auto's op het productieprogramma, evenals 
motorrijwielen van 2, 3, 3t, 4 en 8 pk, tricars en voiturettes. Dit ontstellend 
gebrek aan standaardisatie leidde nog in 1906 tot het faillissement van AI
tena 8). Bingham fabriceerde naast rijwielen in 1905 motorrijwielen van 3, 

1) Verslag K.v.K. Amsterdam, 1916, bIz. 304; Het Technisch Bijblad van De 
Kampioen, 1915, bIz. 223. 

2) De Kampioen, 1900, bIz. 267; Kijkjes op de Amsterdamsche Rijwiel- en 
Automobielententoonstelling, t.a.p., 1902, bIz. 172; H. Meyer, Van de Amster
damsche Tentoonstelling, t.a.p., 1906, bIz. 193; C. Poel Jr., Antieke Nederlandse 
automerken I, in Autokampioen 1958; bIz. 370. 

3) De Kampioen, 1900, bIz. 760; t.a.p., 1899, bIz. 858; Joppe, a.w., bIz. 30-31. 
') Een nieuwe automobiel van Hollandsche vinding, t.a.p., bIz. 220; Kijkjes op 

de Amsterdamsche Tentoonstelling, in De Kampioen, 1905, bIz. 155; C. Poel Jr., 
Nederlanders pionierden met reeksen auto's, in Algemeen Dagblad, 18 februari 
1965, RAI-nummer, bIz. 11 ; Joppe, a.w., bIz. 30-31. 

5) Gerhard, t.a.p., bIz. 916-918; Poel Jr., Hist. Ned. autom. II, t.a.p., bIz. 123. 
0) Vgl. Advertenties in De Kampioen 1900-1913. 
7) Poel Jr., Hist. Ned. autom., t.a.p., bIz. 69; Poel Jr., Nederlanders pionierden, 

t.a.p., bIz. 11. 
8) De Kampioen, 1906, nr. 21, bIz. XXXIV; t.a.p., 1905, nr. 10, bIz. XXV; t.a.p., 

nr. 42, bIz. XIX; t.a.p., 1906, bIz. 75; t.a.p., nr. 6, bIz. XXXVII; t.a.p., bIz. 481. 
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3-1 en 4 pk, maar toen de vraag hiernaar terugliep, schonk men evenals 
Altena vanaf 1905 meer aandacht aan de autoproductie, die echter reeds in 
1906 werd beeindigd, nadat men ook nog een stationaire motor en een boot
motor op de R.A.I. had geexposeerd 1). C. Bij 't Vuur, die in 1905 zijn eigen 
4-cyl. motoren wilde gaan vervaardigen, maar daar niet in slaagde, ging een 
jaar later failliet toen hij bezig was met de bouw van drie autobussen. De 
lange bouwduur en de hoge bouwkosten ervan waren hem noodlottig 2). Bij 
Omnia kwam de standaardisatie te laat. Nadat men verscheidene typen in 
productie had gehad, vervaardigde men sinds 1909 nog uitsluitend de 14/18 
pk Spyker in Iicentie. De rentabiliteit, die al enige jaren te wensen overliet, 
verbeterde echter niet in voldoende mate. In 1911 werd het bedrijf geliqui
deerd 3). Volledigheidshaive moeten we opmerken, dat in het buitenland 
veelal van eenzelfde ontwikkeling sprake is geweest. Ook daar slaagden vele 
aankomende autofabrikanten er niet in, zich te handhaven '). 

d. Marketing-mix 

Het productassortiment. Het merendeel van de producenten streefde er naar 
een reeks typen op de markt te brengen, die weer met verscheidene soorten 
koetswerk leverbaar waren. Trompenburg legde meer dan ieder ander be
drijf de nadruk op kwaliteit en technische perfectie. 

De afzetkanalen. Het was de gewoonte, dat de wagens door de fabriek 
rechtstreeks aan de consument werden verkocht. Bij Eysink konden ernstige 
refiectanten zelfs aIle onderdelen, van ruw tot fijn afgewerkt, in aIle stadia 
komen bezichtigen 6). Simplex bezat, evenals enkele andere grote rijwiel
fabrieken, filialen in het gehele land, die waarschijnlijk ook auto's verkoch
ten. Altena had in juni 1904 niet rninder dan 16 agenten die echter voorna
melijk of uitsluitend motorrijwielen verhandelden 6). Trompenburg stelde 
in vele landen een hoofdagent (importeur) aan - en in 1906 ook in Neder
land - die meestal enkele dealers aanwees. 

De reclame. Het valt op dat aIleen Trompenburg (1903-1907) en Eysink 
(1908-1912) regelmatig adverteerden in "De Kampioen", het orgaan van de 
A.N.W.B., dat toen een oplage had van ± 25.000-30.000 exemplaren. Van 
andere bedrijven verscheen slechts zo nu en dan een annonce. Daarnaast 
werden nog catalogi uitgegeven. Een ander rniddel om bekendheid te krijgen 
was het deelnemen aan tentoonstellingen. Deze werden in 1899 en 1900 ge
organiseerd door de Nederlandsche Vereeniging "De Rijwiel-Industrie" en 

1) De Kampioen, 1905, nr. 9, biz. XXIV; La.p.,nr. 31, bIz. VIII;H. M.,Gaathet 
motorwielrijden achteruit?, t.a.p., bIz. 625-626; vgl. De Kampioen, 1906, nr. 43, 
biz. XU; La.p., 1907, nr. 6, biz. XXVI; H. Meyer, De Arnsterdamsche Tentoon
stelling, t.a.p., 1906, biz. 169. 

2) Kijkjes op de A'damsche Tent., t.a.p. , 1905, biz. 155; Poel Jr., Nederlanders 
pionierden . . . , La.p., biz. 11; Poel Jr., HisL Ned. autom. II, t.a.p., biz. 119; 
De Kampioen, 1905, biz. 915. 

3) Omnia-catalogus, 1907, biz. 1-6; Poel Jr., Hist. Ned. autom., t.a.p., biz. 71-72. 
4) Vgl. Georgano, a.w. 
6) De Kampioen, 1909, nr. 6. bIz. XIV. 
6) T.a.p., 1904, nr. 16, biz. IX; t.a.p., nr 24, biz. VIII; t.a.p., nr. 25, biz. VIII. 
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in dejaren 1902 tot en met 1908, 1913, 1922 en laterejaren door de R.A.I., 
nadat genoemde vereniging haar naam had gewijzigd in Nederlandsche 
Vereeniging "De Rijwiel- en Automobiel-Industrie". Juist omdat er naast 
auto's meestal ook rijwielen of motorrijwielen werden geexposeerd, trokken 
deze tentoonstellingen meer bezoekers dan anders het geval zou zijn ge
weest, waardoor de automobiel sneller in bredere lagen van de bevolking 
bekend werd. In 1899 trok de expositie ± 13.000 bezoekers, in 1900 6.689, 
in 190613.166, in 190723.704 en 11.697 in 1908 1). Vrijwel aIle producenten, 
die een acceptabel product in voldoende aantallen meenden te kunnen le
veren, namen aan deze exposities deel, die meestal in februari werden ge
houden °als het seizoen in aantocht was. Trompenburg exposeerde in 1900, 
1902, 1906, 1907, 1908, 1922, 1923 en 1924, Simplex in 1899, 1900, 1902, 
1906, 1907, 1908 en 1913, Eysink in 1905, 1906, 1907, 1908 en 1913, Altena 
in 1906, Bingham in 1905 en 1906, Gelria in 1900 en 1902, Bij ' t Vuur in 1902, 
1903 en 1905, Burgers in 1900, Gruno en de Groninger Motorrijtuigfabriek 
in 1899 en De Hinde mogelijk eveneens in 1899 2). Deze opsomming is voor
al belangrijk, omdat hieruit kan worden afgeleid, wanneer de betreffende 
onderneming haar autoproducten in Nederland daadwerkelijk propageerde, 
wat verder gaat dan het produceren op zich. Ook werden er tentoonstel
lingen georganiseerd door de 's-Gravenhaagsche Vereeniging voor den Rij
wiel- en AutomobielhandeI, die echter minder bekendheid genoot dan de 
R.A.I. 8). Men kon ook roem oogsten door het deelnemen aan wedstrijden, 
maar op dit gebied was aIleen Trompenburg vrij actief. Wagens van andere 
Nederlandse merken namen er zelden ofnooit aan dee!. 

De prijs. Doorgaans waren de wagens van Nederlandse makelij in verge
lijking met de buitenlandse niet goedkoop. Dit was een gevolg van ineffi
ciente productiemethoden en van onvoldoende standaardisatie. Het mag 
merkwaardig heten, dat de Nederlandse producenten de prijs niet aIs een 
doorslaggevend verkoopargument beschouwden, en dat terwijl de Ameri
kaanse wagens sinds 1912 vrijwel uitsluitend goed werden verkocht van
wege hun lage prijs. 

De originaliteit van de auto. Of schoon vooruitstrevendheid en technische 

1) De Jong, a.w., biz. 5, 26-40 en 113. 
2) De Kampioen, 1899, biz. 148, 296, 342 en 695; t.a.p., 1900, bIz. 202-211 en 

262-269; Kijkjes op de A'damsche Rijwiel- en Autom. tent., t.a.p., 1902, biz. 172 ; 
idem, II, t.a.p., biz. 193. Kijkjes op de Amsterdamsche Tentoonstelling, t.a.p., 
1903, biz. 120-125; idem. II, t.a.p., biz. 150 en 154; t.a.p., 1904, or. 7, bIz. XX; De 
Tentoonstelling te Amsterdam, t.a.p., bIz. 171; Kijkjes op de Amsterdamsche 
Tentoonstelling, t.ao.p., 1905, bIz. 151-155 ; Meyer, De A'damsche Tent.. t.a.p., 1906, 
biz. 160, 169 en 179; t.a.p., 1907. or. 7, bIz. XXXIV; t.a.p., bIz. 62; H. Meyer, De 
Tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, 15-24 Januari 1907, 
t.a.p., biz. 143; De tent. te A'dam .. . , t.a.p., 1908, biz. 9 en 40; Meyer, De Tent. te 
A'dam, I, t.a.p., biz. 49-50. H. Meyer, De Tentoonstelling te Amsterdam, t.a.p., 
1913, biz. 1012-1014; De Jong, a.w., biz. 57 en 61; De RAI-Tentoonstelling te 
Amsterdam, 9-18 Februari, in De Motorkampioen, 1923, bIz. 86; De RAI-Tentoon
stelling, 8-17 Februari, t.a.p., 1924, biz. 82. 

3) Tentoonstelling te 's-Hage, 2-8 Maart, in De Kampioen, 1904, biz. 189; t.a.p., 
1907, biz. 207. 



DE SPYKER VAN DE WEG GEREDEN 85 

kwaliteit ook de verkoop konden stimuleren, was het aileen Trompenburg 
die zich als Nederlandse fabriek in dit opzicht onderscheidde. De meeste 
konden uitsluitend conventionele auto's leveren, hoewel de wagen van An
derheggen opviel door zijn eenvoudige kettingoverbrenging volgens een eigen 
vinding, het systeem-Anderheggen, waarbij zware transmissie-organen waren 
vermeden en de inwendige wrijving geringer was. Deze constructie werd wei 
wei door verscheidene patenten beschermd 1), maar zij was niet van invloed 
op de ontwikkeling van de auto. Het feit dat Eysink in 1903 het principe van 
de cylinder-desaxering uitvond, waardoor de eenzijdige druk op een cylinder
wand tijdens de explosieslag van de zuiger verminderde, en in 1906 als eerste 
een 6-cyl. motor van twee carburateurs voorzag in plaats van een, teneinde 
het vermogen op te voeren, bleef eveneens onopgemerkt in het buitenland 2). 

Na deze beschouwing zullen we de hi storie van Trompenburg, een bedrijf 
dat al meermalen ter sprake kwam, gaan behandelen. 

HOOFDSTUK II 

Trompenburg tot aan de eerste wereldoorlog 

In dit hoofdstuk komt het merk Spyker en het bedrijf Trompenburg ter 
sprake, dat in technisch opzicht tot de avantgarde behoorde. De wagens 
werden geroemd om hun kwaliteit, al bezaten zij doorgaans niet het imago 
van de Rolls-Royce 3). 

I. De gebroeders Spijker 

Hendrik-Jan (1-4-1855) en Jacobus (7-12-1857) Spijker waren afkomstig 
uit Hilversum, waar hun vader het beroep van hoef-, scherp- en kachelsmid 
uitoefende en een handel in brandstoffen had. Na een grondige opleiding in 
het smidsvak besloten ze de vleugels uit te slaan en zich op de productie van 
rijtuigen toe te leggen. Hiertoe vestigden zij zich in 1880 in hun woonplaats 
als de firma Rijtuigfabriek Gebrs. Spijker. In deze tijd gingen verscheidene 
smederijen zich specialiseren en kwamen er allerlei soorten bedrijven in de 
metaalsector uit voort 4). Hoewel ze zich vooral op de vervaardiging van 
kwaliteitsproducten (luxe en Indische rijtuigen) toelegden, konden de gebroe
ders Spijker een uitgebreid assortiment van modellen leveren. Hun vakman
schap yond al spoedig erkenning en de producten van het bedrijf werden op 
tentoonstellingen met medaiIIes bekroond, hetgeen er in niet geringe mate 
toe bijdroeg dat de vraag de productie ging overtreffen. In 1886 werd het 
bedrijf naar Amsterdam overgebracht, waar na een tweede verhuizing, in 

1) Een nieuwe autoffi. van Holl. vinding, t.a.p., bIz. 220 en 354. 
2) PoelJr., Hist. Ned. autoffi. III, t.a.p., bIz. 156 en 157. 
3) Lord Montagu of Beaulieu, Lost Causes of Motoring, Europe, dl. I (Londen 

1969), bIz. 154. 
4) Vgl. J. A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 

(z. pI. 1968), bIz. 160-161. 
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1887, het pand Stadhouderskade 114 in gebruik werd genomen 1). De ornzet
groei, waarop onder andere de export naar Engeland, Nederlands- en Brits
Indie en incidenteel naar andere landen van invloed was, deed de kapitaal
behoefte toenemen. Op 24 februari 1891 werd de firma dan ook omgezet in 
de N .V. Rijtuigfabriek v/h Gebrs. Spijker, met als directeuren H. J. en J. 
Spijker en aIs commissarissen J. H. van Eeghen, H . J. Rahusen en J. W. 
Schaaper. Het maatschappelijk kapitaaI bedroeg f 500.000,-, waarvan de 
helft werd geplaatst 2). Het bedrijf had de beschikking over de nieuwste 
werktuigen en hulpmiddelen en over een stoommachine van 75 pk, die een 
aantal werktuigen aandreef en de grootste in zijn soort was in Nederland ' ). 
In het voorjaar van 1897 ontving men van de Vereeniging van het Amster
damsche Volk tot het aanbieden van een huldeblijk aan Hare Majesteit 
Koningin Wilhelmina, de opdracht een galarijtuig te bouwen, dat al spoedig 
de Gouden Koets werd genoemd (Van Eeghen was de voorzitter van het 
erecomite van genoemde vereniging). Het rijtuig werd op 7 september 1898 
aan koningin Wilhelmina aangeboden, nadat 12 personeelsleden van Trom
penburg ruim 1 t jaar soms zelfs dag en nacht, aan het rijtuig hadden ge
werkt. De prijs van de Gouden Koets bedroeg dan ookf120.000,-. 

Tezelfdertijd zagen de gebroeders Spijker een grote toekomst in de auto
mobie!. Zij maakten studiereizen naar Frankrijk en de Verenigde Staten om 
er de modeme hout- en metaalbewerkingsmachines te Ieren kennen, die no
dig waren voor de autofabricage 4). Zij besloten het bedrijfuit te brei den met 
een automobielafdeling. Hiertoe werd op 19 november 1898 de N .V. Indus
trieele Maatschappij Trompenburg opgericht, met volgens de statuten als 
doel: "Het vervaardigen van rij- en van voertuigen en van aIle artikelen, die 
daartoe behoren of daarmede in verband staan; het bewerken van hout en 
metaaI en de verkoop van het fabrikaat" 5). AIs directeuren traden de ge
broeders Spijker op, en aIs commissarissen Van Eeghen en Rahusen, naar 
aIle waarschijnIijkheid de enige of de grootste aandeelhouders van het bedrijf. 
Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op f 700.000,-; er werden 
500 gewone aandelen aan toonder afl.OOO,- geplaatst. Voorts werd er een 
hypothecaire lening aangegaan van f 500.000,-. De winstverdeling was als 
voIgt: eerst 5% dividend over de cumulatief preferente aandelen (waarvan wij 
niet weten of ze zijn geplaatst), daarna 5% op de gewone aandelen. Van het 
restant kwam 25% ten goede aan de directeuren, 10% aan de commissarissen, 
15% aan de reserves en 50% aan de gezamenlijke aandeelhouders. Met de ter 
beschikking gekomen middelen besloot men een groots uitbreidingsplan te 

1) Rijtuigcatalogus 1880-1885 van de Gebrs. Spijker; Poel Jr., Spyker Story, 
t.a.p., bIz. 28; Poel Jr., Grote namen . . . I, t.a.p. biz. 1165; advertentie in Het 
Handelsblad, d.d. 22 april 1886; idem, d.d. 18 september 1887. 

2) Poel Jr., Spyker Story, t.a.p., bIz. 28-29. 
3) De prijzen der rijtuigen varieerden van f 700,- voor een eenvoudig rijtuigje 

tot f 3.500,- a f 4.500,- voor een postkoets: Catalogus Gebr. Spijker Rijtuig
fabriek, Amsterdam, 1890-'95. 

4) Poel Jr., Spyker Story, t.a.p., biz. 29-30. 
5) Hieronder valt ook de loonzagerij en - schaverij die eveneens door Trom

penburg werd uitgeoefend. 
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realiseren, namelijk het laten bouwen van een geheel nieuw fabriekscomplex 
met bovenwoning, toonkamer, kantoor, tekenkamer en een opslagplaats voor 
fijne houtsoorten, buiten de bebouwde kom van Amsterdam aan de Amstel
dijk, op de plaats waar het buitengoed van Cornelis Tromp had gestaan, dat 
Trompenburg heette (vandaar deze naam in die van de nieuwe N. V.). Tevens 
werd er besloten voor een gedeelte van het personeel een aantal woonhuizen 
te bouwen 1). 

In hetzelfde jaar was men er reeds toe overgegaan Benz-chassis voor derden 
van carrosserieen te voorzien en verbeteringen aan de chassis aan te brengen 
op grond van de ervaringen, welke men met de Benz-wagens had opgedaan, 
die de inventieve Jacobus Spijker nogal gebrekkig vond. Volgens "De Kam
pioen" zou men in 1899 niet Benz-wagens hebben verbeterd, maar verbeterde 
Benz-auto's hebben geproduceerd, inclusief de carrosserie en de Benz-moto
ren. Ondertussen had Jacobus Spijker voor eigen gebruik een Benz-auto ge
kocht en op 17 maart 1899 een rijvergunning aangevraagd 2). Toen Stegwee 
in 1900 bij Trompenburg werd aangenomen, deelde Hendrik Spijker hem 
mede dat men juist aan de eerste eigen wagen bezig was, waarmee hij impli
ciet te kennen gaf dat hij de verbeterde Benz niet als een eigen product be
schouwde 3). De Spijker-Benz werd verkocht door de Amsterdarnse en de 
Utrechtse agenten van de fabriek, waarvan de eerste, J. Leonard Lang ge
heten, v66r de R.I.-tentoonstelling van maart 1900 als voigt in "De Kam
pioen" adverteerde: "Comfortables Motor Benz 3 P.K. carrosserie Spijker 
12.350,-; Ducs Motor Benz 5 P.K. carrosserie Spijker 1 3.200,-. Na de 
tentoonstelling werden de wagens in zijn ann once Comfortable en Duc genre 
Benz genoemd en kostten ze respectievelijk/2.450,- en/3.250.- '). Aan
gezien een originele Benz-Comfortabel in juli 1900 voor 12.000,- te koop 
was, waren de Spijker-producten nogal prijzig, maar ze waren dan ook be
kleed met echt buffelleder. Hieraan herkent men de rijtuigbouwer. Voorts 
werden de wagens uitgerust met Michelin-banden, die een betere reputatie ge
noten dan andere banden. De gebroeders Michelin waren in 1895 namelijk 
de eersten, die een luchtband vervaardigden, welke speciaal was bestemd 
voor automobielen 5). 

Op de derde R.I.-tentoonstelling van maart 1900 was Trompenburg onder 
andere aanwezig met 4 Comfortables en 3 Ducs, volgens "De Kampioen" de 
laatste serie van de vroeger vervaardigde Benz-motorrijtuigen. Er stond ech
ter ook een Spijker van geheel eigen ontwerp, die was voorzien van een 2-cyl. 
luchtgekoelde boxormotor (moteur equilibre) van #-5 pk., waarop patent 
was genomen "in aile landen", maar die niettemin sprekend leek op de reeds 
bestaande Amerikaanse Duplex-motor. Het wagentje was een zogenaamde 

1) Staatscourant, 11 en 12 december 1898. Hierin werd de koninklijke goed
keuring verleend. Poel Jr., Spyker Story, t.a.p., biz. 32; schrijven van C. Poel Jr. aan 
auteur, d.d.3 april 1967; vgl.: De Kampioen, 1900, biz. 267. 

2) Poel, Jr., Spyker Story, t.a.p., biz. 30-31 ; De Kampioen, 1900, biz. 267. 
3) Dit werd mij medegedeeld door C. Poel Jr. 
') De Kampioen, 1900, biz. 207; t.a.p., nr. 10, biz. XI; t.a.p., nr. 14, biz. XII. 
5) T.a.p., nr. 10, biz. XI; t.a.p., nr. 29 of 30; Scheel, a.w., biz. 23; Hiinninghaus, 

a.w., biz. 299. 
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voiturette en zag er in technisch opzicht modern uit met zijn voorin gemon
teerde motor en zijn wielen van gelijke afmetingen voor en achter. De be
langrijkste noviteit was echter de toepassing van de cardan-as met differen
tiaal voor de krachtoverbrenging, in plaats van kettingen of platte riemen 
(zoals bij de Benz), die niet zo betrouwbaar of geruisloos waren. Trompen
burg was hiermee een der eersten. Wellicht was men evenals Adler in Duits
land op dit gebied bemvloed door Louis Renault 1). Kortom de nieuwe Spij
ker was de cIou van de tentoonstelling en Trompenburg sloeg er een goed 
figuur. De stand was omgeven door een balustrade van motorcylinders en 
krukassen en er werd aangekondigd, dat de eerste serie van 100 stuks van 
het nieuwe type weldra gereed zou zijn en dat de aanvang van de tweede 
serie van 100 stuks op de stand te bezichtigen was 2). Hier was de wens de 
vader van de gedachte, want meer dan een of enkele tientallen zijn er niet 
geproduceerd. De tentoongestelde wagen moest zelfs naar het tentoonstel
Iingsgebouw worden geduwd, omdat hij nog niet rijklaar was. J. Leonard 
Lang kon dit model dan ook eerst na 15 mei leveren. Het verkoopresultaat 
beantwoordde echter niet aan de verwachtingen. De gebroeders Spijker wa
ren weI zeer vakkundige metaalbewerkers, maar daarom nog geen autocon
structeurs 3). Niettemin nam Jacobus Spijker buiten mededinging deel aan 
de Toer door Nederland voor Automobielen, een betrouwbaarheidsrit die 
door de N.A.C. werd georganiseerd van 17 tot en met 20 juni 1901. Hij vol
bracht de rit niet in vier, maar slechts in twee dagen. Hij legde de 556 km. 
zonder veel oponthoud in 23 uur af, aldus "De Nederlandsche Sport" 4). 

2. Onstuimigeiaren, 1900-1907 

De nieuwe fabriek aan de Amsteldijk was intussen in 1900 gereedgekomen. 
De outillage bestond, behalve de machines uit de oude fabriek aan de Stad
houderskade, uit 32 wagonladingen Amerikaanse machines van de nieuwste 
constructie (een gevolg van de gemaakte studiereizen), waaronder 4 stoom
machines van 500 pk 6), een persluchtinstallatie en apparatuur voor het op
wekken van electrische stroom voor de verlichting, voor een kraan die boom
stammen omhoog hees, en voor een luchtspoor waarmee de stammen naar 
de zagerij werden getransporteerd. Er was een machine aanwezig, waarmee 
500 wielen per dag konden worden geproduceerd. Men beschikte over auto
matische tandwielfraismachines en droogstoven voor het te verwerken fijn
hout, dat eenjaar lang op natuurlijke wijze werd gedroogd in de fijnhoutloods 
en daarna bij smidsvuren, die evenals de centrale verwarming reeds met olie 
werden gestookt. Men kon dan ook melden, dat de fabriek nu een productie-

1) De Kampioen, 1900, bIz. 267 en 459; Von Fersen, a.w., bIz. 11. 
.) De Kampioen, 1900, bIz. 207 en 267. 
3) Poe! Jr., Spyker Story II, in Het DAFblad, 1963, bIz. 68; De Kampioen, 1900, 

nr. 10, bIz. XI; Poel Jr., Grotenamen ... (1), t.a.p., bIz. 1166. 
4) Poel Jr., Spyker Story II, t.a.p., bIz. 69. 
6) Volgens Verslag K.v.K. Amsterdam, 1901, bIz. 282: ,,3 stoomwerktuigen van 

370 pk nominaal". 
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capaciteit bezat van 500 automobielen per jaar, inc1usief motoren 1). Dit be
tekent, dat Trompenburg aItijd met een flinke onderbezetting en met af
stemmingsproblemen te kampen heeft gehad. Maar de gebroeders Spijker 
beschikten nu eenmaal niet over aIle eigenschappen van een ideale directeur. 

Jacobus Spijker, mijnheer Ko genoemd, was geen gedegen technicus, maar 
weI een rasechte uitvinder. Hij was zeer inventief, van vrijwel aIle zakelijk 
realisme gespeend en spoedig gefascineerd bij het zien van machines en werk
tuigen, hetgeen er al toe had geleid dat het bedrijf een overcapaciteit bezat. 
Zoals we zuIlen zien, zou Trompenburg de eerste jaren bij lange na geen 500 
auto's per jaar produceren. Zijn experimenten kostten meestal handen vol 
geld en waren nog niet productierijp te maken. Toch had hij geniale gedach
ten. Zo hield hij zich bijvoorbeeld bezig met het fabriceren van een uitIaat
pijp met vacuumwerking en met het vervaardigen van carrosserieen Iangs 
galvanoplastische weg, waarbij men niet meer was gebonden aan de stugheid 
van het hout, hetgeen weI een dure aangelegenheid zal zijn geweest, aange
zien hiertoe het gehele rijtuigwerk werd verkoperd 2). Had hij in plaats van 
hout, zoals in dit geval, metaal in de gewenste vorm geperst, dan had het 
galvaniseren achterwege kunnen blijven en was hij de gebroeders Dodge die 
in Amerika vanaf 1914 voor het eerst geperst stalen koetswerken toepasten 
en na hen ook bijna aIle andere fabrikanten, ver voor geweest 3). Het werd 
nog erger als hij zijn naaste medewerkers met zijn meeslepende betogen wist 
te overtuigen van zijn vermeend gelijk. Ook zijn broer weerhield hem er niet 
van, zijn ideeen uit te voeren. 

Hendrik-Jan Spijker, die ook weI mijnheer Hendrik werd genoemd, maakte 
veel zakenreizen naar Engeland, Duitsland, Frankrijk, Nederlands-Indie en 
Noord- en Zuid-Amerika. Voorts was hij geinteresseerd in de toepassings
mogelijkheden van electriciteit voor industriele doeleinden en was hij een 
goed verkoper en organisator. Zijn perfectionisme werkte echter verspilling 
in de hand: het lakwerk en de bekleding moesten geheel aan zijn hoge eisen 
voldoen, anders liet hij de auto geheel en al opnieuw lakken of bekleden, 
want de Spijkers hechtten een grote waarde aan de afwerking. Ook dele
geerde Hendrik-Jan te weinig van zijn omvangrijke taak aan anderen. Jaco
bus was meestal weI in en om de fabriek aanwezig, maar hij bemoeide zich 
teveel met de technische zijde van het bedrijf en te weinig met de algemene 
bedrijfsvoering '). In de eerste jaren van het bestaan van Trompenburg waren 
de financiele middelen nog weI toereikend om de experimenten te bekostigen 
vanwege de goede gang van zaken in de vroegere rijtuigbouw 6). 

Alvorens terug te keren naar de prestaties op automobielgebied, vermelden 
wij nog dat het bedrijf in 1901126 werknemers telde, waarvan er zes jonger 

1) Poe! Jr., Spyker Story, t.a.p., bIz. 33; Catalogus The Spyker Car (uitgegeven 
eind 1903), bIz. 5; De Kampioen, 1900, bIz. 207. 

2) H. Meyer, De Hollandsche Automobielindustrie op de Parijsche tentoon-
stelling, in De Kampioen, 1904, bIz. 1039-1040. 

3) Nicholson, a.w .. bIz. 36. 
') PoelJr .. Spyker Story II, t.a.p., bIz. 70-71. 
6) Poel Jr., Spyker Story, t.a.p., bIz. 31. 
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waren dan 16 jaar, die een vrij hoog loon uitbetaald kregen (zij droegen dan 
ook schoenen in plaats van klompen) en altijd tot de elite van de Amster
damse metaal- en fijnhoutbewerkers behoorden. Bij het solliciteren bij andere 
bedrijven gold het als een aanbeveling, wanneer men kon aantonen enige 
tijd bij Trompenburg werkzaam te zijn geweest 1). 

Na het geringe succes van de eerste Spijker-auto liet Jacobus Spijker zijn 
nieuwste idee uitvoeren. Men ging een 6-cylinder auto met vierwielremmen 
en vierwielaandrijving construeren 2). Zelfs de nieuwe Mercedes bezat nog 
niet meer dan 4 cylinders en het remmen en de aandrijving geschiedden nog 
uitsluitend op de achterwielen. Ook tegenwoordig komen auto's met vier
wielaandrijving slechts sporadisch voor, terwijl vierwielremmen eerst in 1925 
gemeengoed werden 3). Door de Franse ingenieur E. G. Drouard werd, 
waarschijnlijk in samenwerking met een Frans constructiebureau, een chassis 
van genoemde specificatie in tekening gebracht. De bedoeling ervan was de 
wereld het technisch kunnen van Trompenburg te tonen en de aandacht te 
vestigen op haar automerk. Hierin slaagde men, hoewel de wagen ruim een 
jaar later gereed kwam dan was gepland. Deze vertraging werd veroorzaakt 
door een ontoereikende kennis op het gebied van de metaIIurgie - verschei
dene onderdelen bleken niet tegen hun taak te zijn opgewassen en moesten 
opnieuw uit ander materiaal worden vervaardigd - en door de entree van 
J. V. Laviolette, een Belg die diverse details afkeurde en verbeteringen liet 
aanbrengen aan de schepping van ir. Drouard. Na uitgebreide proefnemin
gen kon de wagen pas in 1903 aan het publiek worden getoond. Het was de 
eerste 6-cylinder wagen ter wereld! Deze auto, die bewaard is gebleven, bezat 
een 6O-pk motor en kon worden voorzien van een race- of toercarrosserie, 
al naar het gebruik dat men van de wagen wilde maken 4). Het lag in de be
doeling, ermee deel te nemen aan de beruchte wegwedstrijd Parijs-Madrid, 
maar zoals gezegd was de auto te laat gereed. WeI werd deze wagen derde in de 
Blackpool Races, een sprintwestrijd die in 1904 werd gehouden, en versloeg 
hij onder andere drie van de vijf Mercedes-wagens die toen vrijwel overal 
zegevierden, en een 65-pk Napier 5). Daarnaast werd de 6-cylinder jarenlang 
door de gebroeders Spijker voor hun eigen plezier gebruikt 6). De conventio
nele uitvoering van deze auto, die geen vierwielremmen en -aandrijving be
zat, en met een motor van 50 pk was uitgerust, kostte in Engeland £ 1600 1) 
en behoorde daarmee tot de duurste auto's die er te koop waren. Er werden 

1) Verslag K.v.K. Amsterdam, 1901, bIz. 282; Poel Jr., Spyker Story, t.a.p., bIz. 
32. 

2) H. Veldhuis en A. Thies, J. W. Brand (90) werkte 67 jaar geleden aan Sp~jker 
vierwielaandrijver, in Autovisie, 1969, nr. 32, bIz. 13. 

3) Nicholson, a.w., bIz. 44. 
4) Berder aangehaald schrijven van C. Poel Jr., d.d. 3 april 1967. 
5) Parijs-Madrid, in De Kampioen, 1903, bIz. 169; t.a.p., 1904, nr. 43, bIz. XIV. 

Napier cIaimde eveneens de eerste te zijn, die een 6-cyl. wagen bouwde. VgI.: Lord 
Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 157. 

") C. Poel Jr., Antieke Nederlandse automobielen III, in Autokampioen, 1958, 
bIz. 515. 

1) Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 158. 
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er zeer weinig van verkocht en hij kwam in geen enkele Spijker-catalogus 
v~~r. De reden daarvan kan worden gevonden in het feit, dat de productie 
van de 6-cylinder voor Trompenburg verlies opleverde en uit dien hoofde een 
grote vraag naar dit type niet gewenst was. Hoewel het in 1907 nog enkele 
verbeteringen onderging, werd de productie ervan in 1908 gestaakt. 

Ondertussen was Trompenburg druk bezig met het productierijp maken 
van een "alledaagse" personenauto. In de loop van 1901 ontwierp de Belg 
Jacobs een chassis met een 2-cylinder motor van 12 pk. Voordat het in 
productie werd genomen, werd het nog verbeterd door Laviolette, evenals 
de 4-cylinder 24 pk die ervan was afgeleid 1). Op de R.A.I. van 1902 waren 
reeds drie complete auto's te zien, waarvan de fraaie carrosserie werd be
wonderd. In december 1902 werd met beide typen voor het eerst in "De 
Kampioen" geadverteerd, waarbij Trompenburg vermeldde dat ze sinds april 
in productie waren 2). Kort daarop werd ontkend, dat men uitsluitend voor 
het buitenland (Engeland) produceerde ; de wagens zouden voor het seizoen 
1903 ook in Nederland verkrijgbaar zijn. Men exposeerde echter voorlopig 
niet meer op de R.A.I. 3). 

Begin 1903 zegevierde een 12 pk Spijker over een Engels merk en twee van 
de belangrijkste Franse merken. Trompenburg kreeg een order van 700 stuks, 
omdat de wagen sneller liep, beter klom, aangenamer reed en eleganter was 
(de producten van Trompenburg werden nu voortaan Spyker genoemd met 
het oog op de export naar Engeland, daar de letter ij een typisch Nederlandse 
letter is). Men voegde er aan toe dat men pas aan de vraag kon voldoen, 
wanneer de productiemiddelen zeer belangrijk waren uitgebreid 4). Van deze 
wagens werden er dan ook bij lange na geen 700 afgeleverd. Blijkens de vele 
attesten die in "De Kampioen" werden gepubliceerd, verkocht men in 1903 
en 1904 bijna aileen de 24 pk Spyker in Engeland. De bezitters waren het 
meest te spreken over het klimvermogen, de betrouwbaarheid, geruisloos
heid, bedienbaarheid, afwerking en de kwaliteit van chassis en koetswerk 5). 
De wagens werden gei'mporteerd door de Bradford Motor Car Co. Ltd. te 
Bradford, Yorkshire, die naast de 20-24 pk, ook de 2-cylinder 16 pk en 12 pk 
kon leveren, respectievelijk voor de prijs van 675, 460 en 380 guineas 8). In 
hetzelfde jaar nog werd de naam van deze ondememing, waarvan Elsworth 
de eigenaar was, gewijzigd in The Elsworth Automobile Co., en werd er een 
nieuwe catalogus uitgegeven. Hierin werd vermeld, dat de Spyker meer ori
ginele constructies bevatte dan welke andere wagen ook. Zo was de Spyker 
voorzien van een patent-vooras, patent-stuurwieloverbrenging, patent-ver-

1) Eerder aangehaald schrijven van Poel Jr., d.d. 3 april 1967. 
2) Kijkjes op de A'damsche . . . tent., t.a.p., 1902, bIz. 172; De Kampioen, 1902, 

nr. 51, bIz. xu. 
3) De Kampioen, 1903, nr. 2, bIz. XU; Naamlijst der inzenders, t.a.p., bIz. 69; 

De Tent te A'dam, t.a.p., 1904, blz.17!. 
4) De Kampioen, 1903, nr. 14, bIz. XU. 
6) Onder andere: De Kampioen, 1903, nr. 32, bIz. XU; t.a.p., nr. 38, bIz. XU; 

t.a.p., nr. 46, bIz. XU; t.a.p., 1904, nr. 4, bIz. XIV; t.a.p., nr. 10, bIz. XVllI; t.a.p., 
nr. 34, bIz. XVllI; t.a.p., nr. 48, bIz. XVllI. 

8) Catalogus The Spyker Car, 12 maart 1903, bIz. 17. 
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snelIingsbak en patent-chassis. Dit laatste hield in, dat het chassis door een 
grote hydraulische pers in een speciale vorm was geperst, waardoor men op 
het gewicht kon besparen en de stevigheid kon vergroten. Tevens was het 
dust-shield, waarover later meer, reeds in primitieve vorm aanwezig. De 
importeur gaf 12 maanden garantie 1). Hij zou met Trompenburg een con
tract hebben afgesloten, waarbij deze de verplichting op zich nam de gehele 
productie van 4-cylinder wagens in de eerste drie jaren aan Elsworth te 
leveren. In deze periode kon de vrij laat opgekomen Engelse auto-industrie 
namelijk nog niet aan de vraag voldoen. Vele Spykers zijn in Engeland als 
taxi dienst gaan doen. Zij werden voorzien van een door Scotland Yard en 
Trompenburg tezamen ontworpen carrosserie, die voor dit doel het meest 
geschikt was. Niet lang daarna zouden er ook in de nieuwe wereld Spyker
taxi's rijden. 

Eveneens in 1903 yond Laviolette de prise-directe uit (een meer recht
streekse overbrenging door de versnelIingsbak van het motorvermogen op 
de achterwielen in de hoogste versnelling), maar Louis Renault was hem 
juist voor en had deze constructie al gepatenteerd, die nu alom wordt toe
gepast 2). In december 1903 exposeerde Trompenburg op de Parijse Salon 
en op de Londense autotentoonstelling, waar de vakpers erg onder de indruk 
kwam van de getoonde wagens. De revolutionaire 6-cylinder was er even
eens on show 3). Het merk Spyker was evenwel reeds gevestigd door de goede 
resultaten in heuvelklimwedstrijden en non-stop runs, vrijwel de enige popu
laire vormen van autos port, die toen in Engeland werden toegestaan 4). In 
Nederland nam Trompenburg deel aan de betrouwbaarheidsrit van de 
N.A.C., van 21 tot en met 24 september 1903, maar een van de vier wagens 
bracht het er niet zo goed af en werd ijlings Trompenburg genoemd in plaats 
van Spyker, teneinde geen afbreuk te doen aan laatstgenoemd merk 5). De 
goede kwaliteiten van de Spyker brachten de Smithied Co. er zelfs toe, 
Trompenburg te verzoeken voor hen wagens te bouwen en deze in series 
van zes te zenden, om deze onder eigen merk, als Smithied car, in Engeland 
te verkopen 6), maar men ging hier Diet op in. 

Vanaf april 1904 was het Engelse importeurschap in handen van Jarrott 
& Letts te Londen, destijds de grootste autogarage ter wereld, die naast de 
Spyker ook nog de Engelse Crossley, de Franse De Dietrich en de Ameri
kaanse Oldsmobile verkocht of importeerde. Trompenburg was nu niet aIleen 
vertegenwoordigd in Yorkshire - Elsworth behield namelijk nog weI het 
dealership - maar ook in het centrum van de automobielhandel in Enge-

1) Catalogus The Spyker Car, december 1903, biz. 1-14. 
2) c. Poel Jr., Grote namen in de vaderlandse auto-historie (IO, in Autokam

pioen, 1962, biz. 1220-1221. 
3) De Parijsche Salon, in De Kampioen, 1903, biz. 919; Lord Montagu of 

Beaulieu, a.w., biz. 156; Bird & Hutton-Stott, a.w., blz. 217. 
4) De Kampioen, 1903, nr. 40, biz. XII; t.a.p., nr. 50, blz. XII; La.p., 1904, nr. 22, 

blz. XXII; La.p., 1905, nr. 27, biz. XXVIll. 
5) Rapport van de Sportcommissie, t.a.p., 1903, bIz. 958 e.v. 
6) De Kampioen 1903, nr. 46, biz. XII. 
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land 1). Begin 1905 ging het importeurschap over naar The British Auto
mobile Commercial Syndicate Ltd. te Londen, waarvan de graafvan Shrews
bury and Talbot chairman was. Hoewel hij zelf de Talbot produceerde, was 
hij wat de Spyker-verkoop betrof, actiever dan de vorige importeur. Hij be
schikte namelijk over drie dealers: Keele & Co voor Londen en Zuid-Enge
land, Bennett & Carlisle voor Manchester en Elsworth voor Yorkshire 2). 
Een paar weken later reeds deelde de graaf van Shrewsbury en Talbot per 
telegram mede, dat hij zoveel Spykers kon verkopen als hij wilde en hij ver
zocht Trompenburg de productie zo hoog mogelijk op te voeren. In feite 
exporteerde Trompenburg in 1904 bijna 72 en in 1905 bijna 108 auto's naar 
Engeland. In Nederland verkocht De Wit in Hilversum enkele Spykers in 
dezejaren 3). 

De populariteit van de Spyker nam nog toe door de deelname aan de 
Parijse Salon en aan de tentoonstelling in het Crystal Palace te Londen, waar 
men zeer goed voor de dag kwam. Op de Parijse Salon van 9-24 december 
1904 droegen vooral de Spykers met vierwielaandrijving, waaronder de 60 
pk 6-cylinder, veel tot het succes bij. Andere noviteiten waren het gepaten
teerde procede tot vervaardiging van koetswerken langs galvanoplastische 
weg en een gepatenteerde radiateur, die een betere atkoeling van de cylinders 
waarborgde. Deze radiateur werd in productie genomen en aan Trompen
burg geleverd door Megevet & Cie te Geneve. Gedurende de eerste tentoon
stellingsweek verkocht Jacobus Spijker niet rninder dan 59 auto's, wat bijna 
een half jaar werk voor de fabriek betekende '), maar wellicht was de leve
ringsverplichting niet contractueel vestgelegd en werden zij nimmer afge
leverd. Te Londen zou men een wagen exposeren met vier door een dynamo 
aangedreven wielen, die geen versnellingsbak bezat; weer een van de con
structies van Jacobus Spijker die niet levensvatbaar waren. Hij was echter 
niet de enige die de versnellingsbak en het schakelen af wilde schaff en 6). 
Daarna was Trompenburg ook nog present op drie andere Engelse auto
tentoonstellingen 6). 

Het productieprogramma zag er nu als voIgt uit: 4-cylinder 12/16 pk, 
chassisprijs £ 370; 4-cylinder 15/22 pk, chassisprijs £ 460; 4-cylinder 20/28 pk, 
chassisprijs £ 560; 4-cylinder 25/36 pk, chassisprijs £ 700 en 4-cylinder 32/40 
pk, chassisprijs £ 880. De wagens waren in verscheidene koetswerk-uitvoe
ring leverbaar en de twee laatstgenoemde bovendien met vierwielaandrijving, 

1) De Kampioen, 1904, Dr. 16, biz. XX; D. Scott-Moncrieff, Veretan and Edwar
dian Motor Cars (Londen 1961), biz. 126. 

2) De Kampioen, 1905, Dr. 5, bIz. XXVI; Georgano, a.w., biz. 552. 
3) De Kampioen, 1905, nr. 7, biz. XXXII. Exportcijfers medegedeeld door 

C. Poel Jr.; De Kampioen, 1904, nr. 40, biz. XVI; t.a.p., Dr. 48, biz. VI; t.a.p., Dr. 
51, biz. XVIII; t.a.p., 1905, nr. 18, biz. XXI; t.a.p., Dr. 24, biz. XXII; t.a.p., Dr. 13, 
biz. XXIV. 

4) Meyer, De Holl. Autom. indo op de Parijsche tent., t.a.p., 1904, biz. 1038-1040; 
t.a.p., Dr. 52. biz. XX; t.a.p., 1905, biz. 189; De Parijsche Salon II, t.a.p., 1904, biz. 
1078; PoelJr. Grote namen ... (I), t.a.p., biz. 1167. 

6) De Kampioen, 1905, Dr. 1, biz. XX; De Parijsche Salon II, t.a.p., biz. 1078. 
6) De Kampioen. 1905, Dr. 5, biz. XXVI. 
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indien men dat wenste. Hiervan werden er uitsluitend in Nederland slechts 
drie of vier verkocht, waarvan een aan de voorzitter van de N.A.C., die toen 
tevens burgemeester van Haarlem was. In deze tijd werden de Spyker-con
structies beschermd door 45 patenten "in aIle landen", waardoor de bezitters 
van Spykerauto's niet bevreesd hoefden te zijn, dat ze door andere auto
fabrikanten gerechtelijk zouden worden vervolgd 1), omdat het daardoor 
was toegestaan dergelijke originele auto's te verkopen in het buitenland. 

Gezien de grote vraag werd de fabriek in 1905 belangrijk uitgebreid. Op 
25 april werd het heiwerk aanbesteed voor een machinegebouw, waarin een 
350 pk stoommachine met twee Amerikaanse stoomketels van 250 en 150 pk 
zouden worden geinstalleerd, en voor de electrische smederij, die met 8 elec
tromotoren, 4 dynamo's en 31uchtdrukhamers zou worden uitgerust. Wegens 
aanschaffing van genoemde machines werden te koop aangeboden; een 200 
pk Westinghouse stoommachine, een stoomhamer, een 4-tons electrische 
loopkraan en een ponsmachine, aIle van Amerikaanse makelij; verder een 
Bngelse 75 pk Brush stoommachine en een 30 pk De Leval stoomturbine 2). 
BIders von den wij echter dat Trompenburg een 450 pk stoommachine had ge
kocht met een dynamo voor het leveren van electriciteit, waarmee andere 
machines werden aangedreven, en een 10 pk electromotor voor de vemikkel
inrichting. Ook werden er in de nieuwe ruimten, waar ± 140 mensen te werk 
werden gesteld, metaalbewerkingsmachines en circa 80 van de nieuwste Ame
rikaanse draaibanken in gebruik genomen 3). 

Medio 1905 kwam Trompenburg uit met een constructie, die vooral door 
de Bngelsen ten zeerste werd geapprecieerd. Men bevestigde namelijk een 
stalen plaat (het dust-shield) aan de onderzijde van het chassis, zodat de 
luchtwervelingen onder de wagen tot een minimum werden beperkt, waar
door de Spyker de overige weggebruikers op niet-geasfalteerde wegen minder 
hinder veroorzaakte, omdat hij letterlijk minder stof deed opwaaien. Van nu 
af aan werd de wagen dan ook de Dustless Spyker genoemd 4). 

Br brak een kortstondige periode van krachtige expansie aan. In Bngeland 
steeg het aantal dealers spoedig tot zeven, er werd een Duitse importeur ge
vonden en er werden agenten aangesteld te New York. Vanaf januari 1906 
had de fabriek ook in Nederland een hoofdagent, namelijk Verwey & Lugard 
in Den Haag. Men exposeerde in vele steden, zoals Wenen, Boedapest, Ber
lijn, New York, Parijs, Manchester en Londen. In Laatstgenoemde stad nam 
men aan drie exposities deel en maakte men een goede indruk met het gepa
tenteerde dustless chassis. Te Parijs werd dit getoond op een draaiend plat
form, een voor die tijd aparte wijze van exposeren 6). Br werden nu 5 chassis 

1) Spyker-catalogus, 1905, Engelstalig, bIz. 3 en 13; Lord Montagu of Beaulieu, 
a.w., bIz. 158; De Kampioen, 1905, bIz. 157. 

I) De Kampioen, nr. 15, bIz. XXVI. Advertentie van Trompenburg. 
3) Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Nederlan

den over 1905 en 1906, eerste bundel (Den Haag z.j.), bIz. V, 83. 
4) De Kampioen, 1905, Dr. 35, bIz. XX; Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 159. 
6) De Kampioen, 1906, Dr. 3, bIz. XXXII; H. Meyer, Kijkjes ter Parijsche Ten

toonstelling, t.a.p., 1905, bIz. 997; t.a.p., Dr. 49, bIz. XXX; H. Meyer, Kijkjes ter 
Parijsche Tentoonstelling, t.a.p., 1906, bIz. 11. 
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per week geproduceerd, die een waardevertegenwoordigden van ±/25.000,-. 
Hoewel de productie belangrijk was gestegen, was Hendrik Spijker vertrok
ken naar Nederlands Indie, omdat hij het geexperimenteer van zijn broer moe 
was 1). Dientengevolge werden de bedrijfseconomische aspecten. die de schaal
vergroting van het bedrijf met zich bracht, ernstig verwaarloosd in een tijd, 
waarin deze de volle aandacht moesten krijgen, omdat Jacobus zich hiervoor 
niet interesseerde en de aandeelhouders zich waarschijnlijk blind staarden op 
de successen die de Spyker oogste. Deze nalatigheid zou enkele jaren later 
reeds een faillissement ten gevolge hebben. 

Op de R.A.I. van 1906 kwam Trompenburg nog waarlijk groots voor de 
dag. De stand was ontworpen door Jacobus en bestond uit drie smeedstalen 
bogen, die kunstig waren bewerkt en op een marmeren vloer waren geplaatst, 
waarvan iedere steen was gevat in brons. De marmeren balusters waren even
eens met brons ingelegd en de stand, waaraan kosten noch moeite waren ge
spaard, was verlicht door circa 600 gloeilampen 2). Jacobus Spijker annon
ceerde er dat hij enkele nieuwe vindingen had laten patenteren, waardoor 
hij een wagen kon bouwen met vier aangedreven wielen, zonder transmissie
organen. De 4-cylinder benzinemotor perste namelijk in een cylinder lucht 
samen, waarmee vier luchtmotoren - voor elk wiel een - werden aage
dreven. Hoewel men inderdaad bezig was een dergelijke auto te construeren 3), 
staat het niet vast of deze ook gereed is gekomen. De volgende typen waren 
echter weI leverbaar: 4-cylinder 14/18 pk (de vroegere 15/22 pk) voor 
15.950,-; 4-cylinder 20/28 pk voor 1 7.990,- en 4-cylinder 25/38 pk (de 
vroegere 25/36 pk) voor /9.100,-. De Spyker was niet bepaald goedkoop, 
maar hij bezat een goede reputatie in Engeland, Frankrijk en Amerika 4). 

1906 was ook een succesvol wedstrijdjaar. Medio 1906 behaalde de Spyker 
triomfen in de Scottish Reliability Trials, die in het meest bergachtige gebied 
van Schotland werden gehouden, en in de Westdeutsche Tourenpreisfahrt. 
Tijdens de westrijd, die op 10 juli in het kader van La Semaine de Scheve
ningue werd verreden, een autoconcours dat door de N.A.C. werd georgani
seerd, kwamen de Spykers in vijf categorieen uit en wonnen Diet minder dan 
5 eerste prijzen, 2 tweede prijzen en 1 derde prijs 5). Dit jaar zou Trompenburg 
niet te Parijs exposeren, omdat de Spykers er zouden worden gecopieerd. Op 
de Olympia Show te Londen was men weI aanwezig, en weI met wagens die 
van een nieuwe smeerinrichting waren voorzien. Jacobus had namelijk de 
circulatiesmering door middel van een pomp uitgevonden, hoewel hij wel
licht niet de eDige was. Het voordeel ten opzicht van de alom gebezigde spat
smering was, dat het olieverbruik met 80% verminderde en de gebruikelijke 
rookpluim verdween, als gevolg van het feit dat de smering nu gelijke tred 
hield met de behoefte die de motor daaraan had. De wagens werden daarom 

') Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 158-159. 
2) Meyer, De A'damsche Tent., t.a.p., 1906, bIz. 160. 
3) Meyer, De Tentoonstelling . .. , t.a.p., 1906, bIz. 175-177. 
4) Spyker-catalogus, 1906, Nederlandstalig, biz. 20. Zie noot 5 op pag. 94. 
5) De Kampioen, 1906, nr. 25, biz. XXXVIII; t.a.p., nr. 29, biz. XXXIV; t.a.p., 

nr. 29, bIz. XXXIV en 570. 
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nu de Smokeless and Dustless Spyker genoemd '). Begin 1907 werden de 
nieuwe typen op de R.A.1. en op de Haagse tentoonstelling geexposeerd. Er 
waren er nu vier, aIle met 4-cylinder motoren: 10/15 pk, 2100 cc,j 4950,-; 
15/22 pk, 2800 cc,/6350,-; 20/30 pk, 4500 cc,/7990,- en 30/42 pk, 6900 cc, 
/9650,- 2). 

Ondertussen was er een schril contrast gegroeid tussen het nieuwe hoogte
punt van technisch kunnen, dat werd bereikt met de invoering van de circu
latiesmering, en de financiele situatie. Deze liet reeds veel te wensen over en 
de financiele moeilijkheden zouden nog sterk in omvang toenemen, door de 
economische recessie van 1907 en door het tekort schieten van het manage
ment, dat nog erger werd door de plotselinge dood van Hendrik Spijker. 
Niettemin deelde Trompenburg in maart 1907 trots mede dat de nog beschik
bare productiecapaciteit - de fabriek zou zijn ingericht voor een productie 
van 650 wagens per jaar, een aantal dat in geen enkeljaar ook maar enigszins 
werd benaderd - kon worden gebruikt voor de productie van auto's, die de 
Parijse importeur Subardie had besteld. Subardie kon zijn contract echter 
niet nakomen. Hoewel er voor hem nog geen noemenswaardige hoeveelheid 
wagens gereed was, had Trompenburg met het oog op de uitvoering van deze 
order, al aanzienlijke sommen geld in grondstoffen en halffabrikaten geln
vesteerd 3). Dit bracht de liquiditeitspositie van het bedrijf in gevaar. In het 
algemeen zou de kans op het annuleren van orders veel geringer zijn geweest, 
als er meer aandacht werd geschonken aan de soliditeit van de agent. Trom
penburg was evenwel niet de enige fabrikant die dit verzuim beging. Deze 
weinig bevredigende gang van zaken was echter vooral te wijten aan de 
recessie die eind 1906 onverwacht in Engeland ontstond en zich spoedig over 
het continent uitbreidde, waardoor de export van Spykers aanzienlijk daalde. 
Voor het eerst was er overproductie in de autoindustrie en voor het eerst kon 
men direct uit voorraad leveren 4). 

Toen het bedrijf in moeilijkheden verkeerde, werd Hendrik Spijker uit 
Nederlands-Indie teruggeroepen, waar hij een rubberplantage zou gaan ex
ploiteren en de import van Spykers zou gaan stimuleren. In een poging het 
bedrijf te redden vertrok hij begin 1907 naar Engeland om er zijn vriend 
Elsworth te bezoeken teneinde van hem financiele hulp te verkrijgen. Beiden 
kwamen echter om in de nacht van 20 op 21 februari 1907 ten gevolge van 
een scheepsramp 5) bij Hoek van HoIland. Daarna was Jacobus Spijker niet 

') H. M., De nieuwe Spyker-smeerinrichting voor automobielmotoren, t.a.p., 
1906, biz. 1009-1010; t.a.p., nr. 49, biz. XXXVI; Poel Jr., Grote namen . .. (11), 
t.a.p., biz. 1220-1221; Spyker-catalogus, 1908, EngelstaIig, biz. 19. 

2) Meyer, De Tentoonstelling ... te A'dam . . . , t.a.p., 1907, biz. 164; De 
Kampioen, 1907, biz. 207; Spyker-catalogus, 1907, Nederlandstalig, biz. 23-26. 

3) De Kampioen, 1907, nr. 11, biz. XLIV; Spyker-catalogus, 1907, a.w., biz. 6; 
Lord Montagu of Beaulieu, a.w., biz. 160; Surseance van betaling, in De Kampioen, 
1907, biz. 921. 

4) Wat anderen van de crisis zeggen, t.a.p., biz. 1067; eerder aangehaaId scbrijven 
van Poel Jr, d.d. 3 april 1967. 

6) Lord Montagu of Beaulieu, a.w., biz. 158-160; Poel Jr., Antieke ... III, t.a.p., 
biz. 516; A Andrews, De razende race (Amsterdam 1964), biz. 23. 
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in staat het bedrijf naar behoren te leiden. Nog in april verklaarde hij in een 
interview: "Ik heb mij met niets bemoeid, omdat mijn hoofd naar niets stond 
na die vreselijke geschiedenis aan den Hoek, omdat ik nog altijd niet werken 
kan, zoolang ik geen zekerheid heb, dat het lijk van mijn broer gevonden is". 
Toen de Fransman Godard hem vertelde dat hij per se met een Spyker wilde 
deelnemen aan de betrouwbaarheidsrit Peking-Parijs, die werd georgani
seerd door het Franse dagblad Le Matin, stemde Jacobus er snel in toe, gaf 
hem een 14/18 pk Spyker en liet hem vier weken in de fabriek rondkijken. 
Jacobus was van mening dat hij hoogstens I 5.000,- kon verliezen met dit 
avontuur, namelijk als de wagen verloren ging. Als Godard als eerste zou 
eindigen, zou hij van hem een premie van 12.000 frs. krijgen 1). Deze Charles 
Godard bleek echter een avonturier en een oplichter te zijn, die zich in 
Frankrijk niet meer op zijn gemak voelde. Hij verkocht de reserve-onderdelen, 
die hij had meegekregen, in Parijs en begon geheel onvoorbereid aan de tocht, 
tijdens welke hij veel schulden zou maken. Onderweg bleek dat wegen en 
bruggen soms geheel ontbraken in China en dat de berghellingen vaak te 
steil waren. Men kon dan ook dikwijls niet buiten de hulp van koelies. Hier
door steeg de onkostenpost aanmerkelijk. In Tomsk in Siberie strandde 
Godard. Omdat nu de naam van de Spyker op het spel stond, zond Jacobus 
een monteur, die Stephan heette, met reserve-onderdelen naar hem toe, die 
de rit tot Parijs mee zou maken. De Spyker arriveerde daar op 29 augustus 
1907 als tweede, na op 10 juni uit Peking te zijn vertrokken. In totaal kostte 
de rit Peking-Parijs Trompenburg 100.000 frs., of weI I 50.000,-2). Dit was 
weI een erg groot bedrag, gezien de situatie waarin Trompenburg verkeerde 
en de omzet van de onderneming. Een gunstig gevolg van de deelname aan 
de monsterrit was echter dat de Spyker veel in de publiciteit kwam en zijn 
wereldreputatie bevestigde. 

Er zou ook nog op andere wijze geld worden verspild. In hetzelfde jaar 
bouwde Trompenburg namelijk een 80 pk renwagen, die echter in geen enkele 
wedstrijd werd ingezet. Daar de transportkosten te hoog waren, kon een ver
zoek ui t Buenos Aires omaan een race deel tenemen, niet worden ingewilligd 3). 

In november 1907 exposeerde Trompenburg op de Olympia Show, waar 
men een contract afsloot voor de levering van 150 wagens in Engeland, en op 
de R.A.I. van 1908. Nu werd naast de Spyker-auto, ook de koetswerkafde
ling van het bedrijf per advertentie in de belangstelling gebracht. Men kon nu 
ook auto's van andere merken van carrosserieen voorzien en de Vivinus
wagens, door De Wit gelmporteerd, bezaten dan ook een carrosserie van 
Trompenburg. Aangezien De Wit in 1904 en 1905 de Spyker verkocht be
stond er reeds een band tussen hem en Trompenburg 4). Deze nieuwe activi
teit kon het bedrijf echter niet redden. 

1) Van Peking naar Parijs per automobiel, in De Kampioen, 1907, bIz. 337. 
2) Andrews, a.w., bIz. 15-21, 46, 79-93 en 211-212; Vgl.: De Kampioen, 1905, 

bIz. 847. 
3) Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 161; PoelJr., Grote namell ... (II), t.a.p., 

bIz. 1222. (Als jaartal vermeldde hij abusievelijk 1910). 
4) De Tent. te A'dam, t.a.p., 1908, bIz. 49; De Kampioen, 1908, nr. 5, bIz. 

XXXII; t.a.p., 1907, nr. 40, bIz. XXIII; t.a.p., nr. 47, bIz. XXVIII. 

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 7 
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Op 26 september 1907 was reeds surseance van betaling aangevraagd en 
kreeg Jacobus Spijker ontslag als directeur aangezegd. Daama ging hij 
nog enige tijd door met het uitvoeren van experimenten en werd hem nog 
patent verleend op een verend wiel. Op 20 maart 1908 publiceerde "De 
Kampioen" het verslag dat de deskundigen P. J. M. Leeuwenberg, direc
teur van Simplex, en J. F. Bianchi over de financiele situatie uitbrachten. 
Het rapport luidde veel ongunstiger dan de door de directie ingediende staat 
van bezittingen en schulden, die was gebaseerd op de boekhouding; deze 
hield echter in vele opzichten geen verband met de werkelijkheid. Waar
schijnlijk vanwege de geringe winsten die er werden behaald, besteedde 
Trompenburg niet veel geld aan de boekhouding, die dan ook op uiterst 
primitieve wijze werd gevoerd, waardoor de deskundigen zich grotendeels 
buiten de boekhouding om een overzicht van het bedrijf moesten verwerven. 
Zij kwamen tot een opstelling, die wij wegens het ontbreken van aIle gegevens 
slechts onvolledig kunnen weergeven. 

Activa 
Gebouwen 
Machines 
Werktuigen en 
gereedschappen 
Goederen 
Totaal 
Nadelig saldo 

OVERZICHT VI 

f 484.000,-
62.655,-

26.000,-
259.693,12t 

f 983.747,82t 
f 1.838.736,93 
f 2.822.484,75t 

Passiva 
Hypothecaire 
schulden f 324.000,-

f 2.822.484,75t 

Men ging er van uit dat het bedrijf zou worden voortgezet. Anders zou de 
opbrengst van de goederen, specifieke onderdelen voor het Spyker-fabrikaat, 
veel lager zijn. In september 1907 werden de pass iva op ruimj3.000.000,
geraamd, waarvan ruim j 200.000,- uit eigenlijke handelschulden bestond. 
Het grootste gedeelte van de passiva bestond uit voorschotten, die in de loop 
der jaren door de commissarissen J. H. van Eeghen en H. J. Rahusen waren 
verstrekt. lnclusief achterstallige en opgelopen rente beliepen deze voorschot
ten ruimfl.900.000,-. 

Leeuwenberg en Bianchi kwamen tot de concIusie, dat de schulden, die 
helemaal niet aIle van recente datum waren, nooit geheel zouden kunnen 
worden voldaan. Het verlenen van definitieve surseance van betaling had 
dus geen zin. 

De oorzaak van het debacle lag hoofdzakelijk in het onoordeelkundig 
beheer. De inrichting en exploitatie Heten zeer veel te wensen over en de 
produktiviteit was laag te noemen 1). Illustratief hiervoor is een vergelijking 
van de produktiecijfers van Trompenburg met die van twee soortgelijke be
drijven in het buitenland op basis van de arbeidsbezetting en afgezien van de 
outilIage, die bij eerstgenoemd bedrijf waarlijk niet gering was. 

t) Surseance van betaling, in De Kampioen 1907, biz. 921 ; Poel Jr., Antieke . . 
m, t.a.p., biz. 516; De Motorkampioen, 1916, biz. 316. 
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Bedrijf 

Trompenburg 
Bertiet 
Isotta-Fraschini 

OVERZICHT VII 
Land Jaar 

Nederland 1906 
Frankrijk 1905 
Italie 1906 

Aantal 
arbeiders 

400 
250 
700 

Aantal 
auto's 
250 
300 
6501) 

99 

Voorts werden de gronstoffen tegen veel te hoge prijzen ingekocht en 
werden de producten geleverd aan te weinig afnemers, die men ook nog te
veel faciliteiten bood, waardoor de winst menigmaal verloren ging. Toch zou 
voortzetting van het bedrijf zin hebben als het geheel opnieuw werd opgezet, 
want de Spyker had een wereldreputatie verworven die niet in geld kon 
worden uitgedrukt 2). 

De crediteurenvergadering yond plaats op 1 april 1908. Peters, de ver
tegenwoordiger van de Franse en Belgische schuldeisers, deelde mede dat 
zij Rahusen en Van Eeghen veeleer als firmanten hadden beschouwd, in 
plaats van als gewone crediteuren. Peters was voorstander van surseance en 
was van mening dat de goodwill tenminste /1.000.000,- bedroeg. Dit be
drag motiveerde bij door te wijzen op andere bedrijven, die ook veel kosten 
hadden moeten maken om zich een goede naam te verwerven. In weten
schappelijke kringen is echter een ander goodwillbegrip gangbaar. (Volgens 
velen is er sprake van goodwill, als de rentabiliteit van de onderneming 
groter is dan de minimaal gewenste). Mr. Philips trad op als procureur van 
Trompenburg en gemachtigde van Rahusen. Hij verweet de crediteuren dat 
ze slecht hadden geinformeerd. Overigens zou het bedrijf toch op zaterdag 
4 april moeten worden gesloten, omdat men daama niet meer in staat zou 
zijn de werknemers de lonen uit te betalen. Bij een regeling in het faillisse
ment zouden er waarschijnlijk middelen beschikbaar 7ijn, die een voorlopige 
voortzetting van het bedrijf mogelijk maken. De crediteuren gingen hierrnee 
akkoord en namen genoegen met een uitkering van 25% van hun vorde
ringen 3). Daarna ging Trompenburg gewoon door met adverteren en nam 
men de verkoop in Nederland zelfter hand. (Verwey & Lugard, die ook nog 
de Peugeot en de F.I.A.T. importeerde en weinig Spykers verkocht, verloor 
dus het hoofdagentschap). Een belangrijke voorraad van de typen 10/15, 
15/20, 20/30 en 30/40 pk, stond ter aflevering gereed 4). 

3. Nieuwe bestuurders, 1908-1914 

Op 8 augustus 1908 startte Trompenburg opnieuw, onder directie van 
J. Bienfait en E. J. Langelaan, met een aandelenkapitaal van/1.500.000,-, 

1) Meyer, De Amsterdamsche Tent .... , t.a.p., 1906, bIz. 160; L. Loreille, Lyon 
et I'automobile, Ie plus grand constructeur Iyonnais, Berliet, in l' Album du fan a
tique de I'Automobile, nr. 19, bIz. 7; Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 189. 

2) Industrieele Maatsch. "Trompenburg", in De Kampioen, 1908, bIz. 235; Poel 
Jr., Spyker Story II, t.a.p., bIz. 71; Surseance van betaling, t.a.p., bIz. 921. 

3) De Kampioen, 1908, bIz. 281; eerder aangehaald schrijven van Poel Jr., d.d. 
3 april 1967. 

4) De Kampioen," 1908, nr. 17, bIz. XXXVI; t.a.p., nr. 19, bIz. XXXVI; Verslag 
K.v.K. Amsterdam, 1907, bIz. 290. 
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waarvan ongeveer t gedeelte was geplaatst en volgestort. Het leveringspro
gramma bleef gehandhaafd met uitzondering van de 6-cylinder Spyker. Deze 
wagen werd tot dan toe uitsluitend gefabriceerd uit prestigeoverwegingen 
ten opzichte van de Engelse Napier en leverde het bedrijf verlies op. De 
prijzen van de chassis konden metI50,- tot 1250,- worden verlaagd. De 
prijsverlaging was het gevolg van een meer rationele bedrijfsvoering 1), van 
de toenemende concurrentie en de gedaalde vraag, welke te wijten was aan 
de economische recessie van 1907. Anderzijds waren de meeste grondstoffen 
eveneens goedkoper geworden, uitgezonderd rubber. Daarenboven had 
Trompenburg nog te lijden van de financiele moeilijkheden waarin zij had 
verkeerd. De uitvoer was gedaald en had in 1908 niet veel te betekenen. De 
Spyker werd nu vooral op de thuismarkt verkocht en daarnaast in de Neder
landse kolonien, Groot-Brittannie, sommige Britse kolonien en Zuid-Ameri
ka. In het algemeen was de toestand in de autoindustrie minder gunstig 2). Al 
met al was 1908 een overgangsjaar voor Trompenburg, waarin niet veel werd 
verkocht. 

In 1909 brak de tweede bloeiperiode voor het bedrijf aan en had men 50 
mensen meer aan het werk dan het voorgaande jaar, waardoor het aantal 
werknemers tot 320 steeg 3). De Neder landse wagen en vooral de Spyker 
vond een goede afzet in binnen- en buitenland, of schoon J. Leonard Lang, 
die nu als hoofdagent optrad, in "De Kampioen" weinig met de Spyker 
adverteerde en meer aandacht schonk aan de Belgische Germain, een wagen 
van goede kwaliteit die door hem werd ge'importeerd. Behalve naar de reeds 
genoemde landen vond export plaats naar Egypte, Duitsland, Belgie, China 
en Zuid-Afrika .), zij het in zeer geringe aantallen. Over 1909 kon een divi
dend van 3% worden uitgekeerd. Dit is voor de huidige begrippen geen in
drukwekkend percentage. De verhouding omzet/kapitaal bedroeg bij Trom
penburg echter slechts 1,12:1. In 1909 beliep de omzet namelijk/560.000,
en men werkte toen met een kapitaal van 1 500.000,-. Tegenwoordig be
draagt deze verhouding ±8:1, hoewel er per onderneming grote verschillen 
bestaan 6). Eveneens in 1909 bestonden er plannen een taxi-onderneming in 
Amsterdam op te richten 6), maar of deze ook werden gerealiseerd staat niet 
vast. Aan het prijzenfront bleef alles rustig voor zover het auto-onderdelen 
en afgewerkte auto's betrof. De rubberprijs liep echter flink op, zodat auto
banden belangrijk duurder werden. De chassisprijzen van de Spyker-wagens, 
die aile met 4-cylinder motoren waren uitgerust, bedroegen: 10/15 pk 

1) Poel Jr., Antieke ... III, t.a.p., biz. 516; eerder aangehaald schrijven, d.d. 3 
april 1967. 

2) Verslagen afd. Handel, 1909, nr. 3, biz. 165-166; Verslag K.v.K. Amsterdam, 
1908, biz. 305. 

3) Verslag K.v.K. Amsterdam, 1909, biz. 325; a.w., 1911, biz. 344. 
4) Onder andere De Kampioen, 1909, nr. 42; Verslagen afd. Handel, 1910, nr. 4, 

biz. 165. 
6) Poel Jr., Antieke ... III, t.a.p., biz. 516; Verslag K.v.K. Amsterdam, 1911, 

biz. 343; Kemgetallen van Nederlandse effecten, Amsterdam-Rotterdam Bank, 
mei 1969, biz. 7-42. 

6) De Kampioen, 1909, biz. 1069. 
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/3.750,-,15/20 pk/4.8oo,-, 20/30 pk/5.9oo,- en 30/40 pk/7.4oo,-. 
Voorts was er nog een zeer grote 4-cylinder 60/80 pk wagen verkrijgbaar 
met een motor van 10.500 cc, die was ontwikkeld uit de renwagen, door 
Laviolette in 1907 ontworpen 1). 

In de regelmatigheidsrit, die van 5 tot en met 7 juni door N.A.C. werd 
georganiseerd, eindigde in beide klassen een Spyker als derde 2). Laviolette 
was echter bezig veel belangrijker propaganda voor de Spyker te maken. 
Of schoon hij reeds vele opmerkelijke verbeteringen had uitgedacht en in 
practijk gebracht, leverde hij in 1909 zijn grootste prestatie in zijn carriere 
bij Trompenburg. Hij construeerde toen een gehele serie chassis, die ook 
werkelijk nieuw was. De motoren waren voorzien van dwarse nokkenassen, 
een destijds unieke constructie, die dan ook werd gepatenteerd. Hierdoor en 
door de zorgvuldiger uitbalancering van de draaiende delen, liep de motor 
geruislozer en meer trillingvrij dan andere. Bij een stationair draaiende motor 
kon men een rijksdaalder op zijn kant laten balanceren op de voorspat
schermen, een stunt, die later door Rolls Royce werd gebruikt voor recIame
doeleinden. De geruisloosheid was ook te danken aan het feit, dat de be
wegende delen van de motor stofdicht waren afgesloten, waardoor tevens de 
duurzaamheid werd bevorderd. Deze motorconstructie werd door geen enkele 
fabrikant nagevolgd, mogelijk omdat de productiekosten ervan beIangrijk 
hoger lagen dan van conventionele motoren (vergelijk de Spyker-prijzen van 
1909 en 1911) en omdat de wormwielen bij de eerste modellen vrij snel sleten 
als er met hoge snelheden werd gereden. Verder waren de chassis opmerkelijk 
strak en eenvoudig, doordat men het gebruik van trekstangen, remkabels, 
leidingen, enzovoort, zoveel mogelijk had vermeden. Het dustshieId aan de 
onderzijde van de wagen was vervallen en voor het overige waren de chassis 
conventioneel 3). Al met al vertoonden de nieuwe chassis zulke ecIatante 
vereenvoudigingen en verbeteringen, dat de EngeIse vakpers deze chassis 
unaniem "bejubelde". Ze kwamen in 1910 op de markt en er bestonden drie 
uitvoeringen: 12 pk 1800 cc, 18 pk 2800 cc en 25 pk 4600 cc. De nieuwe 
wagens namen in Engeland deel aan wedstrijden, evenals de Spykers uit 
vroegere jaren. Naast de personenwagens produceerde Trompenburg ook 
nog bestelwagens. Hierbij was het niet zo belangrijk of de motor geruisloos 
en trillingvrij was. Het oude type motor kon dan ook nog enige tijd worden 
gehandhaafd. Het voor de fabricage van deze motoren aanwezige machine
park was grotendeels afgeschreven en de aanmaak van een oud type motor 
viel belangrijk goedkoper uit dan die van het nieuwe type 1909, waarvoor 
noodzakelijkerwijze vele nieuwe machines waren aangeschaft 4). 

1) Het Technisch Bijblad van De Kampioen, 1909, biz. 46; Spyker-catalogus, 
1909, Nederlandstalig, bIz. 15; Lord Montagu of Beaulieu, a.w., biz. 161. 

2) De Kampioen, 1909, bIz. 575-576. 
3) Eerder aangehaald schrijven van Poel Jr. , d.d. 3 april 1967; Spyker-catalogus, 

1911 , Nederlandstalig, bIz. 8; C. PoelJr., Grote namen ... (In, t.a.p., bIz. 1221-1222; 
Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 161 . 

4) Spyker-catalogus, a.w., bIz. 8; A new design of Spyker chassis, overdruk van 
The Motor, d.d. 25 october 1910, bIz. 3 en 4; eerder aangehaald schrijven van Poel 
Jr., d.d. 3 april 1967. 
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In 1910 startte Trompenburg ook met de verkoop van vrachtwagens, om
dat van de zijde van de industrie de belangstelling hiervoor was toegenomen. 
Daar de ontwikkeling van een eigen vrachtwagen te veel tijd zou vergen, nam 
men de import van de Zwitserse Saurer ter hand en verkocht men de wagens 
onder de naam Saurer-Spyker. Omdat deze waren opgebouwd uit uitstekende 
materialen, kon op het gewicht worden bespaard. De prijzen van de chassis 
varieerden in februari 1911 van/8.575,- tot/l1.500,- . Ze werden ook uit
gevoerd naar het toenmalige Nederlands-Indie 1). 

De gang van zaken op economisch gebied was in 1910 bevredigend en was 
beter dan in het jaar daarvoor. Nederlandse auto's vonden een goede afzet 
in binnen- en buitenland en er werden onder andere belangrijke bestellingen 
voor de Nederlandse kolonien uitgevoerd. Bij Trompenburg was men zeer 
tevreden en men exporteerde naar Engeland, Duitsland, Belgie, Argentinie, 
Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Het personeel werd wederom met 50 man 
uitgebreid tot 395 man I). Er werkten nu 370 bazen en werklieden en 25 man 
administratief personeel. Daamaast had het bedrijf de beschikking over 7 
constructeurs en 3 ingenieurs, die kennelijk niet tot de werklieden werden 
gerekend. De orozet was gestegen tot/600.000,- en er werd weer 3% divi
dend uitgekeerd. In de loop van het jaar werd de fabriek aan het electrisch 
net van de gemeente aangesloten, zowel voor de licht- als voor de kracht
installatie en werd de eigen stoommachine buiten werking gesteld. Er waren 
op 1 januari 1911 90 motoren van verschillende sterkte in gebruik voor het 
aandrijven van 186 werkbanken 3). 

In 1911 ontplooide Trompenburg de volgende activiteiten. Er werd ten 
behoeve van het watertoerisme een Spyker-Brester motorboot gebouwd met 
een 50 pk Spykermotor; tevens bestonden er plannen voor een tweede motor
boot, die met een 100 pk motor zou worden uitgerust 4). Ook had Laviolette 
een experimentele 2-cylinder motor ontworpen, om te kunnen concurreren 
tegen de Arnerikaanse wagens en de light cars, die toen in opkomst waren, en 
die eveneens dwarse nokkenassen bezat. Het ontwerp werd echter niet in 
productie genomen 5). Evenrnin als de schuivenmotor, waarmee Laviolette 
ook experimenteerde in een tijd, waarin verscheidene duurdere merken ge
heel of gedeeitelijk op dit motortype overschakelden. Hoewel het prototype 
had proefgedraaid, bereikte hij het productiestadium niet, omdat men bang 
was voor smeringsmoeilijkheden 6). Trompenburg leverde nu een 2500 cc 

1) Verslagen afd. Handel, 1912, nr. 1, bIz. 240; Catalogus Spyker Lastwagens, 
Saurer-Spyker, 1910, bIz. 3, 21 en aanhangsel van februari 1911. 

S) Verslagen afd. Handel, 1911, nr. 4, bIz. 180; Verslag K.v.K. Amsterdam, 1910, 
bIz. 325; a.w., 1911, bIz. 344. 

3) Verslag K.v.K. Amsterdam, 1910, bIz. 325; Poel Jr., Antieke ... Ill, t.a.p., 
bIz. 516. 

') J. Aikema, Met de Spijker-Brester op den Amstel, in De Kampioen, 1911 , bIz. 
388-389. 

5) Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 161-162; eerder aangehaald schrijven 
van Poel Jr., d.d. 3 april 1967. 

8) Poel Jr., Nederlandse Automobielen IV, in Autokampioen, 1958, bIz. 870; 
Georgano, a.w., onder andere bIz. 49 (Argyll), 159 (Diamler), 391 (Minerva), 433 
(Panhard-Levassor), 
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16 pk chassis voor f 4.800,-, een 18 pk chassis voor f 4.950,- en een 25 pk 
chassis voor / 6.300,- (met een Iangere wielbasis /6.450,-), met motor
vermogens van respectievelijk 24, 27 en 40 pk. De 25 pk Spyker was een 
van de weinige wagens, die met extra voorwielremmen, patent AIIen-Liver
sidge, te koop was, tegen een meerprijs van /275,-. Deze vorm van voor
wie1beremming was echter geen succes en werd na een jaar weer verlaten. 
De prijs van de koetswerken varieerde van/7oo,- tot/l.200,- 1). 

De omzet beliep in 1911/710.000,-, hetgeen een vrij belangrijke toename 
betekende, die voomamelijk te danken was aan de gestegen verkoop in 
Engeland, waar in december 1910 een fiIiaaI werd geopend op 97-98 Long 
Acre te Londen; daar was voorheen de maatschappij van de graaf van Shrew
bury and Talbot gevestigd, die voordien de Spyker importeerde. Ook in 
Nederlands Indie nam de verkoop toe. Ret afzetgebied werd verder uitge
breid met Rongarije, Roemenie, Portugal en Marokko. De gang van zaken 
was wederom bevredigend en beter dan in 1910 2). Omdat het aantal werk
Iieden sIechts met vijftoenam tot 400, had het personeel gedurende bepaalde 
tijd veel overwerk moeten verrichten. Aangezien de grondstoffenprijzen in 
hun totaliteit sterker daalden dan de verkoopprijzen van auto's, vol deed de 
winst waarschijnlijk weI aan de verwachtingen. Er werd wederom 3% divi
dend betaalbaar gesteld 3). In dit jaar werd het prestige van het merk Spyker 
nog vergroot doordat koningin Wilhelmina twee 25 pk Spyker-chassis be
stelde 4). 

Als gevolg van de toenemende vraag waren de verkoopcijfers in 1912 
hoger dan in 1911. Er werd onder andere geexporteerd naar Groot-Brittan
nie, Verenigde Staten, Singapore, Australie en de Nederlandse kolonien. 
Evenals in voorgaande jaren was de totale productieomvang echter niet zo 
groot, dat van belangrijke exportcijfers sprake kon zijn. De bedongen ver
koopprijzen waren iets gedaald vanwege de Amerikaanse concurrent ie, die 
Trompenburg aan den lijve ondervond 5). De goedkoopste Spyker kostte 
name1ijk nog altijd ongeveer / 5.000-, terwijl de prijs van een T-Ford 
/2.000,- bedroeg, van een 15 pk Flanders (Studebaker-product)/2.800,
en van een 25 pk Overland (product van Willys) /2.950,-. Rieraan was het 
te wijten dat Trompenburg in 1912 bet dividend moest passeren 6). 

In 1913 werd het 12 pk-mode1 uit de productie genomen. Roewe1 genoemde 
wagen gedurende enkele jaren was gefabriceerd bleef er een emstige con-

I) Spyker-catalogus, 1911, a.w., prijsblad en bIz. 19; Lord Montague of Baulieu, 
a.w., bIz. 161. 

2) G.P.S., De Olympia Show te Londen, in De Kampioen, 1911 , bIz. 904; Ver
slag K.v.K. Amsterdam, 1911, bIz. 343-344; Verslagen afd. Handel, 1912, Dr. t, 
bIz. 240. 

3) Verslag K.v.K. Amsterdam, a.w., bIz. 344; Maandschrift van het C.B.S., 1911, 
Dr. 10, bIz. 630 (arbeidsmarkt september 1911); Verslagen afd. Handel, 1912, bIz. 
240; Poel Jr., Antieke .. . III, t.a.p., bIz. 516. 

4) De Kampioen, 1911, bIz. 37. 
6) Verslag K.v.K. Amsterdam, 1912, bIz. 376; Verslagen afd. Handel, 1913, Dr. 

4, bIz. 269. 
6) Respectievelijk De Kampioen, 1913, Dr. 17; t.a.p., 1911, Dr. 41; t.a.p., 1912, 

nr. 3; Poel Jr., Ned. autom. IV, t.a.p., bIz. 870. 
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structiefout aan kleven, waardoor het onmogeJijk was, tijdens het ontkop
peJen te remmen. In Zwitserland werd de wagen om deze reden niet toege
laten. Geheel tegen de algemene marktontwikkeling in werd de modellen
reeks nu uitgebreid met duurdere wagentypen. Gelet op de omvang van het 
bedrijf en de concurrentieverhoudingen had Trompenburg er beter aan ge
daan een andere vrij kleine en goedkope auto met 1500-1800 cc motor op de 
markt te brengen. In plaats daarvan lanceerde men niet minder dan vier 
nieuwe modellen, die zwaarder waren. De 20 pk-wagen was als sportief mo
del gedacht en bezat een elegante V-radiateur en een 3435 cc motor. De 
wagen was up to date en kwalitatief zeer goed. De chassisprijs van £430 was 
hoog gezien het motorvermogen, maar redelijk gezien de uitvoering van het 
chassis, wat men tot de beste in zijn soort rekende. In tegenstelling tot de 
karakteristieke platte ronde Spyker-radiateur, werd de V-vormige niet zeIf 
vervaardigd. Voorts nam men weer een 6-cylinder wagen in het programma 
op. Deze werd in Engeland slechts een seizoen aangeboden, omdat de krukas 
van de 4200 cc motor te zwak was. Onnodig te zeggen dat dit type geen succes 
werd, hoewel het tijdens de oorlog aan het Nederlandse leger werd geleverd. 
lets later volgden de 4-cylinder 30 pk, waarvan er een in 1914 aan koningin 
Wilhelmina werd verkocht, die overigens in 1915 nog een Spyker kocht, met 
een motor van 6100 cc, en een 4 cylinder 40 pk met een 7200 cc motor 1). Dat 
er aan deze modellen weinig behoefte bestond, is wat Nederland betreft uit 
het volgende staatje afte lezen. 

OVERZICHT VIII 
Het aantal particuliere auto's in Nederland") 

Categorie Aantallen in: 1909 1910 1911 1912 1913 
Electromobielen 15 29 35 37 82 
Benzinewagens, tot 7 pk 432 578 799 1018 1280 
Idem, van 7 tot 14 pk 571 784 1032 1368 1861 
Idem, van 14 tot 24 pk 398 461 576 683 742 
Idem, van 24 tot 40 pk 112 130 125 136 140 
Idem, van meer dan 40 pk 19 20 11 9 8 ----- ----- -----1547 2002 2578 3251 4113 

Hierbij dient te worden opgemerkt, dat Trompenburg nooit vertegen
woordigd was in de klasse tot 7 pk, waarin de lichte auto's en cyclecars 
thuis hoorden. 

Evenals in voorgaande jaren vormden Engeland en Nederlands Indie in 
1913 het voornaamste afzetgebied. De export naar de Balkanlanden, Oosten
rijk, Hongarije, Duitsland, Brazilie en Argentinie was teruggelopen. Volgens 
de catalogus, die in 1913 werd uitgegeven, kostte een chassis zonder banden 
respectievelijk £315 met 14 pk, £430 met 20 pk, £500 met 25 pk, £625 met 
30 pk, £710 met 40 pk en £625 met 25/30 pk-6 cyl. Voor de wagens gold een 
garantietermijn van 12 maanden 3). 

1) Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 161-162; Spyker-catalogus, 1913, 20 bp
model, Engelstalig, bIz. 2, 4 en 11; Poel Jr., Grote namen ... (11), t.a.p. bIz. 1222. 

Z) Verslagen afd. Handel, 1914, nr. 2, bIz. 262. 
3) Spyker-catalogus, 1913, Enge\stalig, aanbangsel. 
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De verwachting, dat met een assortiment van zes modellen van een betere 
klasse een belangrijke marktpositie kon worden verkregen, bleek niet in ver
vulling te gaan. De directie schreef de minder bevredigende gang van zaken 
echter toe aan een algemene malaise in de autohandel die zich vooral in het 
laatste kwartaal van 1913 openbaarde. Feit was evenwel dat overal ter wereld 
de vraag zich steeds meer ging rich ten op goedkopere wagens. In deze sector 
had Trompenburg niets te bieden omdat men aan de ontwikkeling van klasse
wagens de voorkeur gaf. De constructeur van het bedrijf, Laviolette die in 
1913 nog een octrooi verwierf op een verbetering van de voorwielaandrijving 
van auto's, had hierin een belangrijk aandeel 1). 

De vermindering van de omzet weerspiegelde zich in de inkrimping van de 
personeelsbezetting 2). Ondanks deze kostenbesparende maatregel en de 
voordelen van een daling der grondstoffenprijzen, met name van gietijzer en 
rubber 3), slaagde de directie er niet in het jaar met winst af te sluiten en 
moest het dividend worden gepasseerd. De te geringe winstgevendheid van 
het bedrijf deed de aandeelhouders van 1908, die allen tot de haute finance 
van Amsterdam behoorden, in 1914 besluiten Trompenburg te verkopen 4). 
Dat het bedrijf nauwelijks nog tot de middelgrote producenten kon worden 
gerekend blijkt uit een vergelijking van de productiecijfers met die van drie 
andere automobielfabrieken in Europa. 

OVERZICHT IX 
Productiecijfers6) 

Merk Land Aantal geproduceerde auto's in: 
1909 1910 1911 1912 1913 1914 

Spyker Nederland ± 115 ± 122 ±140 
Napier Engeland 922 936 653 551 
Piccard-Picted Zwitserland 115 415 
S.P.A. ItaIii: 380 500 

HOOFDSTUK III 

De ondergang van Trompenburg, 1914-1925 

1. De oor/ogsjaren 

Het bedrijf werd overgenomen door een nieuwe financiele combinatie, 
waarin F. H. Fentener van Vlissingen de be1angrijkste rol speelde. In de Raad 
van Commissarissen hadden nu zitting, aIthans in 1919: F. H. Fentener van 
Vlissingen, L. de Brouckere, A. Roelvink, P. Smidt van Gelder en mr. N. H. 

1) De Motorkampioen, 1916, bIz. 217. 
2) Verslag K.v.K. Amsterdam, 1913, bIz. 354; Maandschrift van het C.B.S., 

1913, nr. 10, bIz. 654 (arbeidsmarkt derde kwartaal, 1913). 
3) Verslagen afd. Handel, 1914, nr. 2, biz. 260. 
4) Poe1 Jr., Ned. autom. IV, t.a.p., biz. 870-871. 
6) De Spyker-ornzetten zijn gedeeld door ± f 5.000,-, ongeveer de gemiddelde 

prijs van een Spyker. R. Barker, Napier, in Old Motor, januari 1968, biz. 473; 
E. Schmid, Die Geschichte der schweizerischen Automobilindustrie, in Automobil 
Revue, Katalognummer 1966, bIz. 110; Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 211. 
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van Voorst van Beest. De Directie bestond uit H. Wijnmalen (directeur), 
ir. M. R. Smit-Kleine (hoofd-ingenieur), J. C. Grootenhuis (chef verkoop) 
en F. Elekind (chef administratie). Smit-Kleine was de Duitse bedrijfsleider 
Waldgriin opgevolgd. Ir. Lammers werd chef van de constructie-afdeling. 
In 1921 was de situatie aan de top vrijwel geheel gewijzigd. Toen bestond de 
Raad van Commissarissen uit F. H. Fentener van Vlissingen, Cd. F. Stork, 
H. Hope Nelson en mr. N. H. van Voorst van Beest, en de Directie uit 
H. Wijnmalen en A. Fabius, die adjunct-directeur was 1). Na al deze namen 
te hebben genoemd, zullen we nagaan welke activiteiten de nieuwe leiding 
ging ontplooien. 

Aanvankelijk werd het bestaande productie-assortiment gehandhaafd. 
WeI overwoog men een nieuw eenheidschassis te gaan ontwikkelen, maar 
deze plannen werden nog niet uitgevoerd '). In 1915 produceerde Trompen
burg nog de volgende typen: 1800 cc 12 pk, 2400 cc 14 pk, 3400 cc 20 pk 
en 20 pk sport, 6100 cc 30 pk, en 7200 cc 40 pk 3). 

Hoewel het oorlogsgeweld dat inmiddels in Europa was losgebarsten, Ne
derland onverlet liet, bleven de gevolgen niet uit. De ornzet liep in 1914 nog 
verder terug en het bedrijf zag zich genoodzaakt een aantal werknemers naar 
huis te sturen 4). De aanvoer van materialen en grondstoffen uit het buiten
land bleef aanvankelijk nog weI mogelijk, maar geschiedde met steeds gro
tere moeilijkheden en vertragingen. Naarmate de oorlog bleef voortduren, 
ontstond er een schaarste die zijn invloed liet gelden. Zo werd het in 1916 
onmogelijk de onderhanden zijnde chassis af te werken wegens gebrek aan 
motorblokken, waarvan het kwaliteitsgietwerk normaliter door een bedrijf 
in Belgie werd geleverd. Niettemin kon de Londense agent Simpson Taylor 
in 1917 nog steeds de 14, 20 en 30 pk Spyker leveren, terwijl Trompenburg in 
hetzelfde jaar de productie van deze modellen moest staken '). 

Voor zover er in eigen land nog animo bestond een auto te kopen, werd 
het gebruik ervan steeds moeilijker door de toenemende schaarste aan ben
zine. In september 1917 werd een rantsoenering ingevoerd, gevolgd door een 
rijverbod dat 4 december d.a.v. van kracht werd. AIleen voor artsen en een 
gedeelte der bedrijfswagens was ontheffing mogelijk. De nog verkrijgbare 
brandstof, een mengsel van spiritus en benzine, Autoline genaamd, was van 
slechte kwaliteit en werd steeds duurder. De literprijs van 28 cent in januari 
1917 steeg tot een recordhoogte en bedroeg in april 1918 f 1,65. In vele 
plaatsen was echter geen brandstof verkrijgbaar 6). Spoedig na de wapen
stilstand, namelijk op 22 november 1918, werd het rijverbod ingetrokken. 
De auto line bleef voorlopig nog gerantsoeneerd. Uitgezonderd degenen die 
de wagen alleen voor hun plezier gebruikten, kreeg iedere automobilist een 

1) Spyker-cataIogus ,,13/30", 1919; Spyker-catalogus "C4", 1921; De Motor-
kampioen, 1921, bIz. 80; Hiinninghaus, a.w., bIz. 418. 

2) Poel Jr., Ned. autom. IV, t.a.p., bIz. 871. 
3) Spyker-catalogus, 1915, Nederlandstalig, bIz. 5-23. 
') VersIagK,v.K, Amsterdam, 1914, bIz. 409 . 
• ) Verslag K,v.K, Amsterdam, 1916, bIz. 304; vgl. Het Technisch BijbIad van 

De Kampioen, 1915, bIz. 223; Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 162. 
I) De Motorkampioen, 1917, bIz. 16, 510, 589 en 783; t.a.p., 1918, bIz. 223. 
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toewijzing van 40 liter per maand van een mengsel van 25% benzine en 75% 
spiritus. Nadat het rantsoen in januari 1919 tot 60 liter was verhoogd, werd 
de distributie twee maanden later afgeschaft. De prijs van autoline bedroeg 
toen 39 cent 1). 

We hebben niet kunnen vaststellen of de nieuwe eigenaars van Trompen
burg bij de aanstelling in 1914 van Henri Wijnmalen als directeur van het 
bedrijf, de vooropgezette bedoeling hadden over te gaan op de productie van 
vliegtuigen. Fentener van Vlissingen zou deel gaan uitmaken van de Raad 
van Bestuur van de K.L.M., toen deze ondememing in september 1919 werd 
opgericht, en Wijnnlalen, in die jaren een beroemd vlieger, eens houder van 
het wereldrecord hoogvliegen, was als chef-instructeur werkzaam geweest bij 
een vereniging van liefhebbers van het sportvliegen. Hij woonde sinds 1913 
in het buitenland, waar hij optrad als adviseur op luchtvaartgebied '). Toen 
hij zijn functie bij Trompenburg aanvaardde, bracht dit aanvankeIijk geen 
wijziging in het productieprogramma. Naarmate de afzet van auto's ver
minderde, nam anderzijds de belangstelling voor vliegtuigen toe, met name 
in militaire kringen. Het lag dan ook wei voor de hand, dat Trompenburg 
deze ontwikkeling volgde, temeer daar de toenmalige tweedekker in con
structief opzicht niet zo veel afweek van de auto. In 1915 kwam een fusie tot 
stand met de Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, een ondememing die naar 
mijn mening zelf nog niet tot productie was overgegaan, en werd de naam 
gewijzigd in N.V. Nederlandsche Automobiel- en Vliegtuigfabriek "Trom
penburg" 3). In het nieuw opgezette bedrijf werden eerst 20 eenpersoons 
Nieuport-vliegtuigen van Frans ontwerp in licentie gebouwd en 100 machines 
van eigen ontwerp. Daama begon men met de aanmaak van ongeveer 15 
Farman-vliegtuigen (ook een Franse licentie). In totaaI heeft Trompenburg 
135-140 vIiegtuigen vervaardigd. De Spyker-vliegtuigen werden ontworpen 
door de Fransman Vannehard, die vroeger mecanicien bij Wijnmalen en, 
evenals Laviolette, een geboren constructeur zonder enig diploma was. Ir. 
A. G. von Baurnhauer werkte de ontwerpen verder uit. De Spyker-Iesvlieg
tuigen genoten een goede reputatie op Soesterberg en bij de Marine. Voorts 
voerde Trompenburg in 1918 een order uit van het Rijks Munitie Bureau voor 
200 vliegtuigmotoren, die voor f 16.500,- per stuk werden geleverd. Voor 
deze motoren verwierf men de Iicentierechten van de Franse Clerget-fabriek. 
De outillage van het bedrijf, precisie-instrumenten en dergelijke, was z6 goed 
dat de motoren die Trompenburg vervaardigde, 5% meer rendement leverden 
dan de originele Clerget-motoren. Op vijf na werden echter al deze motoren 
vemietigd zonder ooit te zijn gebruikt. Waarschijnlijk waren ze overcompleet 
geworden, omdat op 11 november 1918 tussen de oorIogvoerende partijen de 
wapenstilstand werd gesloten. Daarom ook kocht de Nederlandse regering 

1) De Motorkampioen, 1918, bIz. 767 en 783; t.a.p., 1919, bIz. 45 en 191. 
2) Poel Jr., Ned. autom. IV, t.a.p., bIz. 871; De Kampioen, 1913, bIz. 384; De 

Motorkampioen, 1919, bIz. 762; De Kampioen, 1911, bIz. 244, 274, 330 en 946; 
C. Poel Jr., Grote namen in de vaderiandse auto-historie (slot), in Autokampioen, 
1962, bIz. 1306. 

3) Verslag K.v.K. Amsterdam, 1915, bIz. 330. 
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een contract voor 198 nog te leveren Spyker-jacht- en verkenningsvliegtuigen 
af, echter voor een veel te laag bedrag. Hierdoor had Trompenburg plotse
ling een enorme overcapaciteit aan gebouwen en machines. Een dergelijk lot 
ondergingen ook Hala in Halii:: en Talbot in Engeland 1). Toch zou er in 1920 
nog een aantal vliegmachines zijn vervaardigd, waarvan de laatste aan de 
Nederlandse regering werden geleverd 2). Dit is naar mijn mening echter in 
tegenspraak met het eerder vermelde afkopen van een contract voor vlieg
tuigen, hetgeen geschiedde in begin 1919. Dit blijkt uit de volgende passage 
in een brief van Poel Jr.: " . . . . . in de eerste maanden van 1919, toen door de 
DOg uit te voeren vliegtuigorders, welke zo snel mogelijk moesten worden af
gewerkt, in day- (600) en nightshifts (400 man) werd gewerkt... is er een 
peri ode geweest waarin per dag een jager geheel voor aflevering gereed kwam. 
Zodra echter na de afkoop door de regering van de lopende leverings-con
tracten met de vliegtuigbouw werd gestopt, liep na de eerste maanden van 
1919 de personeelsbezetting snel terug tot 400 man". Toch adverteerde 
Trompenburg nog tot maart 1919 onder andere met vIiegtuigen in "De 
Motorkampioen" en op de E.L.T.A., een vliegtuigtentoonsteIIing die in sep
tember te Amsterdam werd gehouden, exposeerde men nog een 9-cyI. Clerget
motor en een prototype van een jachtvliegtuig, type V3, waarin een van de 
200 voor het Rijk gefabriceerde motoren was gemonteerd. Op deze tentoon
stelling werd er ook met een Spyker-lesvliegtuig gedemonstreerd 3). Het is 
echter niet waarschijnlijk, dat men er vliegtuigen verkocht. 

Intussen was het ornzetverloop als voIgt. Door de fusie kon Trompenburg 
over 1915 een aanzienIijke ornzetstijging boeken, hoewel het aantal werk
nemers DOg geen verandering onderging. De gebouwen zouden worden uit
gebreid. In 1916 was de ornzet enigszins gedaald. Toch waren er 299 werk
nemers in dienst, die 9t uur per dag werkten, en zaterdags 6 uur, hetgeen ge
bruikelijk was. De geplande uitbreiding van de gebouwen kwam door de 
stagnatie in de aanvoer van bouwmaterialen niet geheel gereed. De ornzet 
daalde in 1917 wederom, omdat taIrijke besteIIingen wegens gebrek aan on
derdelen Diet konden worden afgeleverd, hoewel ze nagenoeg geheel ter af
levering gereed waren. De fabriek werd uitgebreid met een staalmagazijn en 
een houtIoods. De directie was bezorgd over het tekort aan geschoolde ar
beiders. In 1918 waren de moeilijkbeden ten aanzien van de materiaalvoor
ziening geringer dan in het jaar daarvoor en werd de opgelopen achterstand 
ruimschoots ingehaald. Verscheidene inrichtingen werden uitgebreid of bij
gebouwd, waaronder een hardoven, een proefstation en een inrijderij . Een 
aantal machines werd door meer moderne vervangen. Bij de toename van de 
besteIlingen begon men het gebrek aan geoefend personeel pijnlijk te voelen. 

1) Poel Jr., Grote namen ... (slot), t.a.p., bIz. 1306; eerder aangehaald schrijven 
van Poel Jr., d.d. 3 april 1967; Katholieke llIustratie, 1917, bIz. 128-129; Lord 
Montagu of Beaulieu, a.w., biz. 221 . 

2) Verslag K.v.K. Amsterdam, 1920, bIz. 315. 
3) De Motorkampioen 1919, biz. 123 ; Poel Jr. , Grote namen . . . (slot), t.a.p., 

bIz. 1306; J. H. W. v. d. Muelen, Eenige technische nabeschouwingen van de 
E.L.T.A., in De Motorkampioen, bIz. 643 en 653; t.a.p., bIz. 675. 
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In 1919 nam de ornzet sterk toe, omdat een serie vliegtuigen en -motoren, die 
het jaar tevoren reeds half gereed was gemaakt, nu kon worden afgewerkt en 
afgeleverd, en omdat materialen die vanaf 1915 te New York hadden vast
gelegen, werden aangevoerd en meteen tot reeds verkochte producten ver
werkt. Dit laatste slaat op de Spyker 13/30 pk, een auto waarover in de vol
gende paragraaf meer. Verder werd een serie vliegtuigen en motoren, die in 
1918 al half gereed was, nu afgewerkt en afgeleverd 1). Al met al was in de 
peri ode 1915-1919, toen de vliegtuigfabricage het belangrijkste was bij Trom
penburg, de fabriek flink uitgebreid; de vloeroppervlakte bedroeg in 1919 
21.000 m'. Over dat jaar kon een dividend worden uitgekeerd van 10% '). 

2. Buitenlandse concurrentie 

Ret bleek in 1914/15 onmogelijk te zijn, het nieuwe eenheidschassis on
middellijk in productie te nemen. AIle benodigde onderdelen voor het nieuwe 
type waren reeds besteld in Amerika, maar konden door de oorlogsomstan
digheden niet meteen naar Amsterdam worden verscheept. Mgezien daarvan 
waren er nog meer problemen. Een en ander betekende, dat Trompenburg 
aIleen nog het chassisframe, de motor en het koetswerk moest vervaardigen, 
wat niet bevorderlijk was voor een optimaal gebruik van de beschikbare 
outillage en de originaliteit van het product. Laviolette was het niet eens met 
deze gang van zaken en keerde naar Belgie terug. Roewel het niet onmogelijk 
was in deze vacature te voorzien, ondernam de directie hiertoe geen enkele 
poging, waardoor het ontwerpen van de Spyker ,,13/30" al direct grote moei
lijkheden met zich bracht vanwege een gebrek aan ervaring. Voor het proto
type van de nieuwe 4-cyl. motor werden 12 verschillende nokkenassen be
proefd, maar het 13e exemplaar gaf pas een enigszins gunstig resultaat. Ret 
ging hier om een conventionele motor zonder dwarse nokkenassen. De in 
Amerika gekochte achterbruggen (differentieel en dergeJijke) hadden veel te 
hoge overbrengingsverhoudingen, waardoor de motor bij een gegeven snel
heid te langzaam draaide en te weinig trekkracht ontwikkelde. Omdat het 
oerdegelijke, op Nederlandse wijze gebouwde chassisframe nogal zwaar was, 
kon de motor de wagen niet op de gewenste wijze voortbewegen. Daarom 
moesten er andere gearingen (kroonwielen en pignons) worden besteld en 
konden vele reeds gekochte gearingen worden weggegooid. Tenslotte lukte 
het van de ,,13/30" een dragelijk product te maken, maar deze wagen was 
geen uitblinker zoals de vroegere Spykers 3). De 4-cyl. motor van 3560 cc 
leverde 45 pk, maar door de geringe trekkracht was de export naar Indie 
geen succes. De export naar Engeland verliep al evenmin bevredigend, aan
gezien de chassisprijs van £900 te hoog was en de wagen teveel leek op de 

1) Verslag K.v.K. Amsterdam, 1915, bIz. 330; a.w., 1916, biz. 304; Verslagen 
van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der NederIanden over het 
jaar 1916 (Den Haag 1917), biz. V 102-104 ; Verslag K.v.K. Amsterdam, 1917, 
biz. 341; a.w., 1918, biz. 303; a.w., 1919, biz. 297-298. 

') Poel Jr., Nederlanders pionierden .. . , t.a.p., biz. 11; De Jong, a.w., biz. 60. 
3) Poel Jr., Ned. autom. IV, t.a.p. , bIz. 871. 
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assemblageproducten uit Amerika 1). In Nederland kostte een chassis 
f 9.000,-. De prijzen van complete wagens varieerden van f 11.600,- tot 
f 12.700,-, terwijl de niet veel kleinere Berliet ongeveer f 3.000,- goed
koper was. Er werden overigens weinig prijzen genoemd in deze infiationaire 
periode 2). Of schoon de uitrusting zeer compleet was, er in Nederland 13 
dealers waren, men wekelijks in "De Motorkampioen" adverteerde en de 
proefwagen begin mei 1919 een tocht van 2000 km. door de ,Belgische Ar
dennen, Luxemburg en Vlaanderen over erbarmelijke wegen zonder manke
men ten had volbracht, werden er van deze wagen voor het groot-toerisme 
slechts 330 verkocht, waarvan 2 aan koningin Wilhelmina 3). Dit wijst erop 
dat de arbeidsproductiviteit nogallaag was, want de fabricage/assemblage 
van 330 Spykers ,,13/30" in 1 t a 2 jaar, bracht minder werk mee dan het vrij
weI geheel zelf produceren van ±250 chassis in 1906, toen er eveneens 400 
werknemers bij Trompenburg in dienst waren. Men slaagde er dus niet in de 
vrijgekomen productiecapaciteit te benutten, die was ontstaan door het weg
val len van de vliegtuigorders. De belangstelling voor de militaire luchtvaart 
was tijdelijk verdwenen, de civiele luchtvaart was nog van te geringe be
tekenis en de populariteit van de 13/30 pk. Spyker, het enige type dat in 
productie werd genomen, liet te wensen over 4). De concurrentie uit het 
buitenland en met name uit Amerika, was het Amsterdamse bedrijf te mach
tig. Overigens was Trompenburg niet de enige fabriek die een one-model
policy voerde om productie in grotere series mogelijk te maken. Hoewel dit 
efficienter was, en de productie van auto's daardoor minder arbeidsintensief 
werd - in de eerste na-oorlogse jaren waren de loonkosten per werknemer 
namelijk sterk gestegen - liep men daarmee het grote risico dat het nieuwe 
"vredesmodel" niet aansloeg bij het publiek. Ten onrechte werd dit risico 
gering geacht, omdat men van mening was, dat het publiek na een periode 
van automobielschaarste niet zo kieskeurig zou zijn. 

Na de oorlog overstroomden de Amerikaanse auto's niet aIleen de Neder
landse markt, maar ook de Engelse. Groot-Brittannie importeerde in 1919 
bijna 4400 wagens. Dit aantal was in 1920 reeds gestegen tot 33.000, ondanks 
het feit dat een invoerrecht van 33t% werd geheven en er in geheel Groot
Brittannie in 1921 niet meer dan 226.000 wagens reden. De Engelse industrie 
stond hiertegen machteloos, tot er in 1921 een protectionistische belasting 
werd ingevoerd, waarbij auto's met grote motoren (de Amerikaanse vooral) 
zwaarder werden belast dan die met kleine. De import van Amerikaanse 
wagens daalde daama tot 14.000 stuks in 1922 5). De nieuwe Spyker "C 4" 
met zijn grote motor ondervond de gevolgen van de wijziging van de invoer
rechten natuurlijk ook. De export naar Engeland, de belangrijkste afzetmarkt, 

1) Spyker ,,13/30"-catalogus, 1919, bIz. 11; Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 
163. 

2) De Motorkampioen, 1919, bIz. 416; Spyker-folder, 1919. 
3) De Motorkampioen, 1919, bIz. 233, 296 en 666; t.a.p., 1920, bIz. 142. 
4) Eerder aangehaald schrijven van Poel Jr., d.d. 3 april 1967; Poel Jr., Ned. 

autom. IV, t.a.p., bIz. 871. 
6) Nicholson, a.w., bIz. 245-247. 
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was nu bijna onmogelijk. Het lot van de nieuwe Spyker was hiermee be
zegeld. 

Begin 1920 had Trompenburg namelijk besloten ter vervanging van de 
,,13/30" een nieuw model in productie te nemen, en wei de 30/40 pk pres
tigewagen "C 4" 1). Deze werd ontworpen door Frits Koolhoven, die be
vriend was met Wijnmalen. Voordat hij bij Trompenburg ging werken, had 
hij de Belgische Minerva gelmporteerd en genoot hij ook bekendheid als 
vliegenier. Hij was exploitant-chef van de vliegkampen te Ede en Soester
berg, die in het bezit waren van de Maatschappij voor Luchtvaart (Soester
berg werd later door het Rijk overgenomen) en daar genoten de Spyker
vliegtuigen, zoals reeds vermeld, een uitstekende reputatie. Tijdens de ooriog 
ontwierp hij in Engeland de B.A.T.-vliegtuigen en na zijn werkzaamheden 
bij Trompenburg in de jaren 1920/22, hield hij zich bezig met het ontwerpen 
van de F.K.-vliegtuigen, producten van de N.V. Nederiandsche Vliegtuig
industrie, die in Den Haag was gevestigd '). 

De automobiel, die door de begaafde Frits Koolhoven werd ontworpen, 
de Spyker"C 4", bestond echter vrijwel geheel uit buitenlandse onderdelen. 
De 6-cyl. 5742 cc motor die 72 pk leverde, betrok men van Maybach uit 
Duitsland, die zelf in 1921 luxueuze auto's van goede kwaliteit ging fabri
ceren en deze van voornoemde motor voorzag 3). De chassisonderdelen (zo
als versnellingsbak, achterbrug, vooras, stuurkolom, etc.) werden van Leflaive 
gekocht, een Frans bedrijf. Men betaalde echter voor al deze onderdelen 
tijdens de na-ooriogse hausse-periode een te hoge prijs, terwijl Maybach zich 
mogelijk bovendien niet aan de overeengekomen prijs en leveringstermijn 
hield. In 1920 trad reeds de economische recessie in en daalde het prijspeil, 
waardoor de Spyker vanwege zijn hoge prijs niet gunstig in de markt lag. 
In januari 1922 kostte een chassis 112.500,- en een complete wagen 
I 17.000,- tot I 19.500,-, al naar gelang het koetswerktype 4

). '-t 
Volgens een brief, die Koolhoven namens Trompenburg aan F. D. Byleveld 

op 7 mei 1920 schreef, stond de door hem bestelde 30/40 pk, type 1921, als 
derde op de lijst van af te leveren wagens, hoewel Trompenburg er pas op 5 
november voor het eerst in "De Motorkampioen" mee adverteerde. De 
nieuwe wagen werd op de Londense Olympia Show van 5-13 november ge
exposeerd en kreeg er een zeer goede pers. Hij werd in Engeland zelfs "the 
Rolls-Royce of the Continent" genoemd 5). Teneinde de verkoop te stimu
leren liet men een "C 4" een non-stoprit maken van 30.000 km, nadat een 
Rolls-Royce een non-stoprit van 24.000 km had volbracht. De Spyker, die 

1) Poel Jr., Ned. autom. IV, t.a.p. , bIz. 872. 
") De Kampioen, 1906, biz. 1068; t.a.p., 1907, biz. 684-689; t.a.p., 1911, biz. 207, 

244,274 en 946; De Motorkampioen, 1919, biz. 655; t.a.p., 1924, biz. 798 en 811; 
vgl. Lord Montagu of Beaulieu, a.w., biz. 163. 

3) Spyker-catalogus"C 4", 1921; De RAI-Tent. .. , t.a.p., 1924, biz. 82; Georga
no, a.w., biz. 374. 

4) Poel Jr., Ned. autom. IV, t.a.p, biz 872; Verslag afd, Handel, 1921, nr. 3, 
biz. 204; De Motorkampioen, 1922, tegenover biz. 33. 

5) De Motorkampioen, 1920, biz. 816, 824 en 876; Poel Jr., Grote namen ... 
(slot), t.a.p., biz. 1307. 
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voor deze ge1egenheid Tenax werd gedoopt, reed 30.019,63 km op het traject 
Nijmegen-Sittard in de periode 27 november 1920 tot 2januari 1921. Na de 
kostbare rit, die onder strenge controle van de K.N.A.C. stond, verkeerde de 
wagen nog in uitstekende staat. Jammer genoeg, waren aile 12 klepveren ge
broken, plus een die reeds was vernieuwd. Dit vergde echter slechts f 13,
aan reparatiekosten. Eigenlijk was dit feit te wijten aan Maybach, die zijn 
eerste serie motoren van klepveren had voorzien, die niet geschikt waren voor 
zo'n geweldige prestatie. Daarna boekte men nog andere successen. In maart 
1922 was H. Baron van Pallandt in een klimwedstrijd, de bestijging van de 
Mont de la Turbie te Monte Carlo, als eerste geeindigd 1). Op 17 mei 1922 
eindigden Spykers als Ie, 2e en 3e in klasse E voor wagens van 5+-6+ liter, 
tijdens snelheidswestrijden over 1 km op de Boulevard te Scheveningen. In 
het concours d'elegance, dat eveneens in het kader van "La Semaine de 
Scheveningue" werd gehouden, werden Spykers eveneens Ie, 2e en 3e 2). 
Van 19 op 20 juli 1922 verbeterde S. F. Edge met een Spyker, die voor dit 
doel van een speciale lichte carrosserie was voorzien, het 24-uurs snelheids
record op Brooklands, een autocircuit in Enge1and, en bracht het op 119 
km/u 3). 

Ondanks deze successen waren de verkopen veel te gering, of schoon ko
ningin Wilhelmina ook nu de vaderlandse autofabriek steunde en een Spyker 
"C 4"kocht. Ook gaf Trompenburg een eeuwigdurende garantie op het chas
sis - de Spyker-eigenaar was dan weI verplicht zijn wagen om de twee jaar 
bij de fabriek te laten inspecteren - maar deze tegemoetkoming had evenmin 
voldoende invloed op de verkoop. Het bedrijf was dan ook niet rendabel 4). 
Over 1920 meldde Trompenburg nog, dat men een aanzieniijk aantal auto's 
produceerde en van plan was de productie te verdrievoudigen. Ook zou men 
weer vrachtwagens gaan produceren, waarvoor de markt groter was dan 
voorheen. Met het oog hierop werd de fabriek intern gereorganiseerd en ver
beterd 6). In 1921 was de ornzet niettemin sterk teruggelopen. Dit werd toe
geschreven aan de algemene malaise en de concurrentie uit landen met lage 
valuta. De export naar Engeland werd naast de reeds genoemde factoren be
lemmerd door de lage koers van het pond sterling 6) en door de aanwezig
heid van andere Europese klassewagens van naam. In tegenstelling tot het 
vorige type, stond de "C 4" vrijwel geheel boven aile Amerikaanse concur
rentie voorzover het de kwaliteit van de wagen betrof. Naast de Hispano
Suiza "H 6", de Lanchester "Forty", de grotere Delages, de Minerva, de 
Isotta-Fraschini ,,8" en de Rolls-Royce "Silver Ghost" was er weinig plaats 

1) v. T., Een non-stop-rit van 30.000 K.M., in De Motorkampioen, 1920, bIz. 
875; t.a.p., 1921, bIz. 67 en 96; t.a.p., 1922, bIz. 193 en 206. 

2) Poel Jr., Grote namen ... (slot), t.a.p., bIz. 1308; Poel Jr., Ned. autom. IV, 
t.a.p., bIz. 872; De Scheveningsche Motor- en Autorennen, in De Motorkampioen, 
1922, bIz. 222; t.a.p., bIz. 385. 

3) De Motorkampioen, nr. 31, achterzijde schutblad; Poel Jr., Grote namen ... 
(slot), t.a.p., bIz. 1308. 

4) Spyker-catalogus, 1921; De Motorkampioen, 1921, bIz. 693. 
6) Verslag K.v.K. Amsterdam, 1920, bIz. 315. 
6) A.w., 1921, bIz. 291; Verslagen afd. Handel, 1921, nr. 3, bIz. 211. 
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voor de Spyker, die enerzijds geen kopkleppen, bovenliggende nokkenassen 
en vierwielremmen bezat, en anderzijds te weinig bekendheid genoot in ver
gelijking met deze wagens. Met een prijs van £ 1950, werden er weinig ver
kocht door kolonel Janson van de British Spyker Co., die trouwens moeilijk
heden had met het bedrijfte Amsterdam en in 1922 zijn post verliet 1). 

3. De ondergang 

Waarschijnlijk was men bij Trompenburg er ook weI van overtuigd, dat de 
6-cyl. alleen het bedrijf niet kon redden van de ondergang en dat men met 
een kleinere wagen op de markt moest verschijnen. Deze had weI in het eigen 
bedrijf kunnen worden ontworpen, maar dat zou wellicht teveel tijd en kapi
taal hebben gevergd. Het is ook mogelijk, dat de directie haar taak te gemak
kelijk opnam en zich weinig inspanning getroostte het bedrijf weer een ge
zonde basis te geven. WeI ging men onderhandelen met de Adler Fahrrad
werke vormals Heinrich Kleyer te Frankfurt a.M. en met de S.A. Mathis te 
Straatsburg; van beide fabrieken werd een wagen gekocht en grondig ge
test 2). Tenslotte werd besloten de Mathis te gaan importeren, een klein en 
kwalitatief goed wagentje, waarvan de vering echter te wensen overliet, met 
een 4-cyl. motor met een inhoud van 1132 cc. Op Renault en Peugeot na, 
was Mathis de grootste concurrent van Citroen in Frankrijk 3). In Nederland 
werd de wagen doorTrompenburg verkocht als Spyker-Mathis voor/4.250,
tot/6.100,-, afbankelijk van het koetswerk, terwijl een Chevrolet/3.950,
kostte (f 1.000,- minder dan de 4-pers. Spyker-Mathis) en ook de Citroen 
goedkoper was. De complete wagens kwamen per spoor aan. AIleen werden 
ze in Amsterdam nog van een radiateur-embleem voorzien, hetgeen uiter
aard voor het bedrijf weinig werk met zich bracht, zodat de onderbezetting 
er niet door verdween 4). De verkoop werd geen succes vanwege de slechte 
concurrentie-positie van de Spyker-Mathis. Trompenburg had dan ook geen 
aandeel in de toename van het Nederlandse wagenpark van 7.000 wagens in 
1919 tot 13.500 in juli 1922, in tegenstelling tot Ford en Chevrolet. Van de 
Ford werden er tot december 1925 25.000 stuks ingevoerd en van de Chevro
let ruim 3.000 tot 1 januari 1924 S). Men hield bij Trompenburg eigenlijk niet 
van kleine wagens, maar men viel dan ook van het ene uiterste in het andere. 
Trompenburg had m.i. zelf een wagen met een cylinder-inhoud van 2-3 Itr. 
moeten ontwerpen en produceren, die de naam Spyker waardig was. Rolls
Royce en Lanchester kwamen tengevolge van de depressie ook uit met een klei
ner en goedkoper model in 1921 . Mede omdat Rolls-Royce ook nog een belang
rijke plaats in de vliegtuigindustrie innam, wist dit bedrijf zich te handhaven 6). 

1) Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 165-166. 
2) Eerder aangehaald schrijven van Poel Jr., d.d. 3 april 1967. 
3) Nicholson, a.w., biz. 128. 
4) Spyker-Mathis-catalogus, 1921; De Motorkampioen, 1921 , bIz. 116, 164 en 

236; Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 165. 
S) De Jong, a.w., bIz. 55-56 en 116; De Motorkampioen, 1925, tegenover bIz. 

768; t.a.p., 1923, tegenover bIz. 817. 
6) Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 165; Nicholson, a.w., bIz. 362 en 368; 

M. Sedgwick, Cars of the 1930s (Londen 1970), bIz. 356. 

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 
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Begin 1921 startte Trompenburg weI met de productie van een 2-tons 
vrachtwagen, die naast de 30/40 pk en de Spyker-Mathis van 10 pk, op de 
Haagse tentoonstelling van maart 1921 werd geexposeerd 1). Van het De
partement van Kolonien kreeg men enkele maanden daarna opdracht een 
serie Spyker-vrachtwagens te leveren, maar overigens liet ook het verkoop
succes hiervan te wensen over. De chassisprijs bedroeg in januari 1922 
1 6.000,-, wat niet bepaald goedkoop was voor dit assemblageproduct, 
aangezien een T-Ford truck eind 1920/2.750,- kostte en begin 1924 nog 
slechts j 1.300,- 2). De Spyker truck bestond uit Amerikaanse onderdelen; 
de motor was van het fabrikaat Continental 3). 

Trompenburg werd tevens "getroffen" door de nieuwe belasting op auto's. 
Het tariefliep nu progressief op vanj20,- voor een auto vanj1.000,- tot 
1992,50 voor een auto van 125.000,-. De Amsterdamse fabriek exposeerde 
nog met de 30/40 pk op de R.A.I. van 1922, maar de situatie waarin het 
bedrijf verkeerde, was zeer precair. Op 20 maart 1920 was het kapitaal nog 
verhoogd tot j 4.000.000,-, toen de omstandigheden nog gunstig leken, 
mogelijk met het oog op de verdrievoudiging van de productie, die echter 
niet heeft plaatsgevonden 4). Per 1 december 1921 kreeg een belangrijk deel 
der werkIieden, nameIijk 250 man, ontslag 5). In 1922 moest de productie 
belangrijk worden verrninderd en werd het bedrijf tot zeer geringe af
metingen teruggebracht, omdat de toestand op de automobielmarkt voor 
Trompenburg niet verbeterde. Op 6 juli 1922 ging het bedrijf dat zich de 
laatste maanden "Spyker Ltd." noemde, failliet, toen bleek dat het vermogen 
dat F. H. Fentener van VIissingen, nu de enige aandeelhouder, in het bedrijf 
had geinvesteerd, geheel verI oren was gegaan. Het ging hier om een bedrag 
van j 4.000.000,-. Wijnmalen en zijn rechterhand Koolhoven waren op 
26 mei reeds ontslagen. De passiva bedroegen/4.176.203,42 6). In de periode 
die aan het faillissement voorafging, was de interne controle gebrekkig en 
heersten er chaotische toestanden. Zo moest een argeloze vertegenwoordiger, 
die offerte wilde maken voor het een of ander artikel, eerst het lagere perso
neel een behoorlijke fooi geven. Het is opvallend, dat op een na geen enkele 
der bekende grossiers voor een bedrag van enige betekenis op de crediteuren
lijst van Trompenburg voorkwam, omdat deze het debacle reeds hadden zien 
aankomen 7). Het komt ons voor dat Wijnmalen niet de meest geschikte per
soon was, die men zich op de directeursplaats denken kan. 

1) De Motorkampioen, 1921, bIz. 184. 
2) T.a.p., nr. 29, achterzijde schutblad; t.a.p., 1922, t.o. bIz. 1 en t.o. bIz. 656; 

t.a.p., 1924, bIz. 83; t.a.p., 1920, bIz. 840. 
3) Poel Jr., Ned. autom. IV, t.a.p., bIz. 873. Volgens hem werd de Spyker truck 

in 1924 vervaardigd, wat ik niet juist acbt. 
4) De Jong, a.w., bIz. 57 en 60. Het lijkt mij merkwaardig dat C. Poel Jr. hier

omtrent niets vermeld. 
6) Verslag K.v.K. Amsterdam, 1922, biz. 220; a.w., 1921, bIz. 291; De Jong, 

a.w., bIz. 60. 
8) De Motorkampioen, 1922, t.o. bIz. 289; Poel Jr., Ned. autom. IV, t.a.p., bIz. 

872; Poel Jr., Nederlanders pionierden ... , t.a.p., bIz. 11. 
7) Eerder aangehaald schrijven van Poel Jr., d.d. 3 april 1967. 
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Trompenburg exposeerde nog weI op de R.A.I. van 1923 en 1924 enop de 
Olympia Show van 1923, maar het bedrijf zou niet meer van de grond komen. 
Wij hebben de indruk, dat men er nog uitsluitend naar streefde de voorraden 
auto's en onderdelen, waaruit nog wagens konden worden geassembleerd, te 
verkopen, aangezien er verder geen nieuwe activiteiten werden ontwikkeld. 
De 6-cyl. Spyker werd gemodemiseerd door deze van vierwielremmen te 
voorzien en op bepaalde punten te verbeteren. In deze vorm werd hij op de 
twee laatstgenoemde exposities getoond. In 1923 kon de wagen uit voorraad 
worden geleverd voor f 14.000,- tot f 15.500,- al naargelang het koets
werkmodeI 1

) . Door middel van een reclame-campagne trachtte men de bin
nenlandse verkopen op te voeren. De prijsveriaging was mogelijk geworden 
door een reorganisatie van het bedrijf. 

Intussen was in 1922 de leiding in handen gekomen van Fabius, die een 
jaar later plaats maakte voor HUbenet en Van Steenvelt 2). De gehele fabriek 
met inventaris werd door de curatoren op 15 mei 1923 verkocht aan de heren 
Lebret, Springer en Elte. Deze deden het bedrijf over aan de N.V. Spyker 
Automobielfabriek, die op 9 april 1924 werd opgericht met een kapitaal van 
f 2.000.000,-, waarvan f 575.000,- werd geplaatst en volgestort door M. 
Lintner, J. Cokart, M. Knoops, G. H. Jiskoot en H . M. Demmers, allen 
bekende personen uit de Amsterdamse tabakswereId, en W. J. R. Dreesmann 
van de firma V. & D. Met welke intentie zij het bedrijf ovemamen, is ons 
niet bekend. Waarschijnlijk hebben zij getracht het bedrijf rendabel te maken, 
hoewel er geen nieuwe producten werden gemtroduceerd, of wilden zij het 
bedrijf op winstgevende wijze liquideren. Aangezien allen handelslieden wa
ren, is dit laatste zeer aannemelijk. In ieder geval bleven de bedrijfsresultaten 
ongunstig en besloten zij in de loop van 1925 tot liquidatie over te gaan 3). 
Op 26 mei 1926 begon de veiling, die 13 dagen in beslag zou nemen, waarop 
deels zeer modeme machines en gereedschappen en de overige inventaris van 
de fabriek, kantoren en magazijnen te koop werden aangeboden. De 25 
muziekinstrumenten van het muziekcorps van Trompenburg bevonden zich 
ook hieronder. De catalogus vermeldde 12.164 nummers '). De Amster
damsche Rijtuig Maatschappij, die vanaf 1923 de Mathis importeerde, nam 
een gedeelte van het personeel in dienst en nam ook de onderdelen over om 
de Spyker-bezitters van dienst te kunnen zijn. Het fabriekscomplex werd 
gekocht door de N.V. Papierfabriek Nestelroy en werd onlangs gesloopt 6). 
Uiteindelijk waren er vanaf 1920 slechts 150 Spykers geproduceerd, hoewel 
er 225 Maybach-motoren aan Trompenburg waren afgeleverd. In totaal pro-

1) De RAI-Tent. te Amsterdam ... , t.a.p., 1923, bIz. 86; De RAJ-Tent. te Am
sterdam, t.a.p. , 1924, bIz. 82; Lord Montagu of Beaulieu, a.w., bIz. 166; M. Schroe
vers, Museumstukken (Den Haag 1965), bIz. 79. 

2) Htinninghaus, a.w., bIz. 419; De Motorkampioen, 1923, t.o. bIz. 545. 
3) Poe! Jr., Ned. autom. IV, t.a.p., bIz. 873 ; schrijven van C. Poe! Jr. aan auteur 

d.d. 19 februari 1967; " .. . Na de overdracht van het bedrijf in 1914 ... raakt de 
zaak he!emaa! in de mist"; Hiinninghaus, a.w., bIz. 419 . 

• ) Poe! Jr., Ned. autom. IV, t.a.p., bIz. 874. 
6) De Jong, a.w., bIz. 61; De Motorkampioen, 1923, bIz. 304. 
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duceerde Trompenburg ±2000 Spykers, waarvan er 13 of 14 bewaard zijn 
gebleven 1). 

BESLUIT 

Het getuigde van een juist inzicht, dat de gebroeders Spijker tijdig van de 
rijtuigfabricage overschakelden op de autoproductie. Immers, na de opkomst 
van de auto waren de dagen van het rijtuig geteld. Er was evenwel in Neder
land, waar de grote buitenlandse fabrieken de markt reeds beheersten, weinig 
plaats voor hun Spyker-wagens. Ret was echter niet moeilijk exportmogelijk
heden te vinden, omdat de gebroeders Spijker in de periode van de rijtuig
bouw reeds aan export gewend waren geraakt. Engeland werd de voomaam
ste afnemer van de Spyker-auto. In 1903 kostte het vervoer van een wagen 
per schip van Amsterdam naar een haven aan de Engelse oostkust slechts 
£1 '). In Engeland kon de eigen industrie de vraag, die na de afschaffing van 
de snelheidslimiet van 12 mijl per uur ineens sterk toenam, niet bijhouden. 
Trompenburg benutte de hier geboden kans en exporteerde vrijwel de gehele 
productie van dejaren 1903 tot en met 1906 naar dit land. Ret faillissement 
van 1908, dat werd veroorzaakt door de economische crisis van 1907 en werd 
"voorbereid" door het ongebreidelde experimenteren van Jacobus Spijker, 
had kunnen worden vermeden door een beter management. Ret had een einde 
gemaakt aan de expansie. In dejaren 1909, 1910 en 1911 was het bedrijfwelis
waar voor het eerst rendabel, maar de jaarlijkse productie haalde niet meer 
het niveau van 1906. Na 1911 kreeg Trompenburg te lijden van de steeds in 
hevigheid toenemende concurrentie van de Amerikaanse producenten, die 
de prijs als voomaamste wapen hanteerden. In Amerika werd door massa
productie prijsverlaging mogelijk. Hierdoor werd de auto daar voor een 
groter publiek bereikbaar en kon de productie nog verder worden opgevoerd. 
De gevolgen van de werking van deze cyclus, die kort na de eerste wereld
oorlog goed merkbaar werden, brachten in die jaren geen enkele Europese 
fabrikant ertoe, uitgezondered Andre Citroen in Frankrijk en William Morris 
in Engeland, het voorbeeld van Amerika na te volgen. De meeste fabrikanten 
hielden er ambachtelijke fabricagemethoden op na en waren niet in staat 
over te schakelen op massaproductie, omdat zij niet beschikten over de hier
voor vereiste financiele middelen. De grotere Europese waren weI in staat 
enkele stappen in deze richting te zetten, maar dan moesten zij hun conser
vatisme laten varen. Volgens verschillende economen was de auto een epoch 
making innovation, die in de periode 1915-1929 een grote invloed en bete
kenis kreeg, terwijl de auto-industrie toen bij uitstek geschikt was om er de 
overtollige kapitalen in te investeren, waardoor de welvaart verder kon stij
gen. Dit gold echter niet voor de vele gerenommeerde fabrikanten, die na de 
Eerste Wereldoorlog in moeilijkheden kwamen, daar hun producten teveel 
handwerk vereisten in een tijd, waarin de arbeidslonen stegen, en zij nog 

1) Lord Montagu of Beaulieu, a.w., biz. 166; Schrijven van C. PoelJr. aan Dennis 
Field, augustus 1969 . 

• ) Spyker-catalogus, 12 maart 1903, Engelstalig, blz.4 . 
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steeds de nadruk op de kwaliteit bleven leggen, terwijl de prijs als verkoop
argument van meer doorslaggevende betekenis werd. 

Bij Trompenburg wilde men in 1920 weI de productie verdrievoudigen, 
maar door een verkeerde modeIkeuze en het begin van de eerste na-oorIogse 
recessie, was dit niet mogelijk. De ,,13/30" bezat namelijk te weinig goede en 
exc1usieve eigenschappen en de "C 4" was een dure prestigewagen, waarvoor 
per definitie een kleine markt bestond. Ook handhaafde men de ambachtelijke 
fabricagemethode, die uiteraard zeer arbeidsintensief was. Tenslotte is het 
bedrijf te gronde gegaan aan wanbeheer, juist in een tijd waarin een goed 
management noodzakeIijk was, omdat na het einde van de oorlog de om
standigheden sterk veranderden. Overigens zouden ook in andere kleine 
landen, zoals Belgie en Zwitserland, de laatste autofabrieken hun poorten na 
1929 sluiten. Hun kwaliteitsproducten waren eveneens uitsluitend voor een 
vrij select publiek bestemd, dat vanwege de crisis in omvang afnam. Aange
zien de thuismarkt te klein was, waren zij eveneens sterk afhankelijk van de 
export, die tussen de twee wereldoorlogen meermaIen werd belemmerd 1). 

Het bedrijf zou te redden zijn geweest met grote kapitaalinjecties onder 
voorwaarde, dat er dan een auto in productie was genomen, die gezien de 
marktverhoudingen in voldoende aantallen, 1000 stuks per jaar of meer, te 
verkopen was, om het bedrijf met winst te laten werken. Men had ook neven
producten in het fabricageprogramma kunnen opnemen, zoals bijvoorbeeld 
vliegtuigen. Tijdens de oorlog vervaardigde men inderdaad vliegtuigen, maar 
zij werden destijds uitsluitend in opdracht van het ministerie van defensie 
gebouwd. De productie ervan werd echter beschouwd als een welkome ge
legenheid, de productiecapaciteit te benutten, die door de verminderde om
yang van de autofabricage ongebruikt bleef. Na de oorlog gingen vrijwel al 
deze "ge1egenheidsvliegtuigproducenten" zo snel moge1ijk geheel op de auto
productie over, omdat men hiervan toen veel grotere afzetmogelijkheden 
verwachtte. Door de depressie van 1920-22 kwamen velen echter bedrogen 
uit. De fabricage van vliegtuigen voor de burgerluchtvaart liet men na de 
oorlog over aan nieuwe vliegtuigfabrikanten. Vit het voorgaande blijkt, dat 
Trompenburg geen uitzondering op de regel vormt en dat het twijfelachtig 
is of een beter management het bedrijf enkele tientallen jaren langer had 
kunnen laten voortbestaan. Dat het management van doors!aggevende be
tekenis kan zijn voor het welslagen van een onderneming, bewijst de gang 
van zaken bij Ford. 

In de begintijd van de automobiel werd alles wat op een auto leek ver
kocht. De nog beperkte groep autokopers was Diet erg kieskeurig en weinig 
merkbewust. Daarna ging de consument steeds hogere eisen steIlen, min of 
meer beinvloed door de concurrentie tussen de autofabrikanten, die met 
name vanuit Amerika na de eerste wereldoorlog in kracht was toegenomen. 
Het ontwerp en de marketing van de auto vereisten steeds meer aandacht. 

1) Nicholson, a.w., bIz. 244-245; De Motorkampioen, 1919, biz. 15; vgl.: J. 
Bolster, French Vintage Cars (London 1964), bIz. 15; Lord Montagu of Beaulieu, 
a.w., bIz. 2 en 5. 
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Br werden hogere eisen gesteld aan planning en management 1). In deze op
zichten bleef de directie van Trompenburg echter steken in het vooroorlogse 
tijdperk. Ditzelfde geldt voor Hemy Ford, die eveneens aIle beslissingen zelf 
nam en zijn managers degradeerde tot executives. Als eigenaar van de onder
neming trad hij zelf als manager op, aangezien de beslissingen die hij nam, 
vooral hemzelf aangingen. Het resultaat van zijn opvatting was, dat het 
marktaandeel van Ford in Amerika daalde van ±65% in 1923 tot 20% in 
1940 en dat de Ford Motor Company bijna ten dode was opgeschreven. Zijn 
kleinzoon Heruy Ford II, volgde hem in 1944 op en ging juist andersom te 
werk. Hij decentraliseerde de lei ding over 15 divisions. Hiermee volgde hij 
dezelfde Iijn als General Motors v66r hem. Laatstgenoemd bedrijf maakte in 
de periode tussen de twee wereldoorIogen vrijwel steeds een flinke groei door 
en was sinds 1928 het grootste in Amerika op dit gebied. De resultaten van de 
beslissing van Hemy Ford II bleven niet uit. Zijn bedrijf maakte in de periode 
1944-1954 een come-back, die welhaast voor onmogelijk werd gehouden '). 

Het belang van een goed management Iijkt hiermee wei aangetoond. De 
vraag of Trompenburg door een beter management in staat geweest zou zijn 
een belangrijke rol in Europa te spelen, kan niet met zekerheid worden be
antwoord, daar de situatie in ons werelddeel met zijn relatief k1eine thuis
markten en diversiteit in landsaard van de bevolking, verschilt van de situatie 
in de Verenigde Staten. 

1) J. K. Galbraith, The new industrial state (Londen 1967), biz. 11-17, met name 
biz. 17. 

2) P. F. Drucker, The Practice of Management (New York 1954), biz. 113-118; 
Nicholson, a.w., biz. 58 en 62; Sedgwick, a.w., biz. 41. 



IV 

LEVENSBERIGT BETREKKELIJK MIJNE WERKZAAMHEDEN 
VOOR HET PUBLIEK EN HETGEEN HIEROP INVLOED HAD 

Inleiding 

[door Jan Kops, 1839]. 

medegedeeld door 

Dr. W. M. ZAPPEY 

Het jaar 1839 was voor de 74-jarige Jan Kops in literair opzicht zeer 
vruchtbaar. Van zijn hand verscheen toen een bloemlezing uit de gedichten 
van Dirk Raphaelsz. Camphuysen en - zeer toepasselijk - een artikel over 
de hoge ouderdom van botanici, in de Algemeene Konst- en Letterbode. In 
hetzelfde jaar had hij het hiema afgedrukte Levensberigt op schrift gesteld. 
Volgens zijn schoonzoon P. J. I. de Fremery, hoogleraar in de toegepaste 
scheikunde te Utrecht, was het stuk niet voor publicatie bedoeld. Dit nu is 
aannemelijk; de tekst van Kops' persoonlijk memorandum draagt een als 
het ware intern en vertrouwelijk karakter. De compositie is niet afgerond, 
maar wat brokkelig: nu eens springt de bejaarde schrijver van de hak op de 
tak, dan weer is hij wijdlopig. Kops die hetjaar tevoren, in 1838, zijn vijftig
jarige predikdienst had gevierd, voelde kennelijk behoefte aan een nadere 
terugblik; ook had hij nog een apart geschrift over zijn politieke loopbaan 
willen samenstellen, maar dat is jammer genoeg bij een voornemen gebleven. 
Als ego-document bevat dit Levensberigt kenmerken zowel van de memoire 
als van de autobiografie. 

Na zijn dood in 1849 zullen Kops' papieren in handen zijn geraakt van 
zijn oudste zoon Albertus Kops, geneesheer te Utrecht, maar zeker is dit niet. 
WeI weten we dat een zoon van Albertus, de in 1923 overleden journalist en 
romancier W. P. Kops, de papieren van zijn grootvader heeft verzameld. Na
dien kwamen ze in het bezit van Kops' achterkleinzoon Ds. J. M. Leendertz, 
thans emeritus Doopsgezind predikant te Bennebroek. Deze droeg in 1951 
het Levensberigt alsmede twee andere stukken, zijnde een korte opgave van 
de staat der kruid- en landhuishoudkunde in ons land en een manuscript
biografie van Martinus van Marum, over aan de Bibliotheek der Rijksuni
versiteit te Utrecht. AI een tiental jaren tevoren was de Amsterdamse ge
schiedvorser A. Merens Az. (t 1945) op het spoor gekomen van het Levens
berigt en in 1943liet Mr. J. Baert zijn Jan Kops Pionier van Hollands landbouw 
verschijnen, welk boek sterk steunt op het Levensberigt. Vervolgens is het 
gebruikt door Dr. J. M. G. van der Poel ten behoeve van zijn Heren en 
Boeren (1949). 

Door deze beide publicaties is de strikt landbouwhistorische inhoud van 
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het Levensberigt zeker genoegzaam bekend geworden. Kops' schets biedt 
echter veel meer. Daar zijn bijzonderheden over de politieke geschiedenis 
der periode 1795-1814, over onderwijs en toneelleven in de late 18de eeuw 
en vooral ook over de verschillende Doopsgezinde gemeenten waartoe Kops 
heeft behoord. Voorts vindt men er gegevens in over het onderwijs in de 
landhuishoudkunde, dat arcadische aanhangsel bij de godgeleerde studien 
tot 1831, en over het eerste Nederlandse museum van landbouwwerktuigen, 
waarvan bloei en ondergang door Van der Poel zijn beschreven. Daaren
boven bevat het Levensberigt verschillende details van biohistorische aard, 
bij voorbeeld aangaande de Flora Batava, de Utrechtse Hortus en de ver
noeming van planten naar Kops. 

De tekst van het Levensberigt is hier integraal afgedrukt. Daarbij dient 
het volgende in aanmerking te worden genomen. Ter wille van de leesbaar
heid werden een aantaI door Kops gebezigde afkortingen steeds voluit ge
schreven en werden zijn literatuurverwijzingen, die in het manuscript tot het 
tekstgedeelte behoren, in de voetnoten ondergebracht. Aan zijn Levensberigt 
heeft Kops twee lijsten toegevoegd, een van zijn eigen publicaties en een van 
werken waaraan hij heeft bijgedragen of waarvan hij de uitgave heeft be
vorderd. De inhoud van de eerste lijst is goeddeels in de noten verwerkt. 
Beide lijsten zijn van belang voor de bibliografie van Kops' werken en ook 
vanwege de kanttekeningen die hij bij sommige titels heeft gemaakt. 

Er zij op gewezen dat Kops in zijn tekst herhaaldelijk spreekt van speci
fieke, met name genoemde documenten die zich, ten tijde dat hij schreef, 
onder zijn papieren bevonden. Ds. Leendertz was zo vriendelijk mij mee te 
delen dat zijn oom W. P. Kops al het ontbreken van verreweg de meeste van 
die stukken had moeten constateren. Slechts een enkel document bevindt 
zich thans onder de Kopsiana in het bezit van Ds. Leendertz. 

Van verschillende kanten mocht ik goede hulp ontvangen bij de annotatie. 
Graag noem ik hier de Gemeentelijke Archiefdiensten van Haarlem, Leiden, 
Utrecht en Den Haag, alsook de bibliotheek van het Toneelmuseum te 
Amsterdam. Voorts kreeg ik waardevolle inlichtingen van mevrouw drs. 
E. P. Polak-de Booy van het Centraal Register van Familiearchieven te 
Utrecht en van de heer J. Steur, oud-hoofdarchivist A bij het Algemeen 
Rijksarchief. Collegiale dank wil ik brengen aan de heer Dr. J. M. G. van der 
Poel te Wageningen, die het geheel heeft doorgezien en die op een aantal 
punten commentaren en aanvullingen gaf. 

Zeer verplicht voel ik mij aan de heer drs. J. Heniger, als wetenschappelijk 
ambtenaar verbonden aan het Biohistorisch Instituut der Rijksuniversiteit 
te Utrecht, die met grote geestdrift en onvolprezen uitvoerigheid verklaringen 
en toelichtingen heeft gegeven bij de botanische en biohistorische gedeeJten 
van dit Levensberigt. 

W. M. Zappey 
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Op 6 Maart 1765 werd ik geboren te Amsterdam 1). Mijne voorouders van 
vaderszijde zijn breedvoerig opgegeven in het geslacht-register daarvan voor
handen 2). Zijn naam was die van Jacobus; die van mijne Moeder Hillegonda 
Schotvanger, wier vader Jan Schotvanger 3), naar wien ik genoemd ben, 
prediker geweest is in de Doopsgezinde gemeente de Arke Noachs te Am
sterdam '), zijnde eene lijkreden 5) op hem gehouden door Ds Cornelis LeIy 6), 
gedrukt te Haarlem bij Jan Bosch 7), zijn behuwdbroeder, 4to AO 1735, onder 
mijne boeken te vinden, waarin eenige bijzonderheden wegens de famille 
mijner Moeder voorkomen. 

Mijne ouders 8) hebben 8 kinderen ter waereld gebragt, van welke ik de 
vijfde was. De oudste 9) is 23 jaren oud overleden, de vierde, zijnde Maria 10), 

gehuwd met den dichter Jan van WaIn! 11), is 58 jaren oud geworden, de ove
rige zijnjong gestorven. 

Mijne Moeder AO 1772 gestorven zijnde, hertrouwde mijn vader met 

1) G.A. Amsterdam, D.T.B. no. 298, fo!. 235. 
2) Dit geslachtsregister (uit rond 1780) is in het bezit van Ds. J. M. Leendertz te 

Bennebroek. Ovel het geslacht Kops zie Ned. Patr., jrg. 40 (1954), bIz. 206-210; 
voorts Biogr. Wb. van Prot. godgeleerden in Neder!., d!. V (1943), bIz. 232-236 en 
The Mennonite Encyclopedia, vol. III (1957), bIz. 226-227. 

3) Jan Dircksz. Schotvanger, geb. Barsingerhom 1687 of 1688; vanaf 17071eraar 
bij de Oude Friezen te Amsterdam; overl. ald. 70kt. 1735 . 

• ) De Friese gemeente, die zich in 1752 met De Zon verenigde; leden waren 
Noord-Hollandse (Westfriese) doopsgezinden van meer orthodoxe signatuur, zoge
heten Oude Friezen. Als "voortreffelijke leeraars" in de Arke Noachs worden o.m. 
genoemd Jan Schotvanger en Comelis Lely (S. Blaupot ten Cate, Geschiedk. onderz. 
Ned. Doopsgez. in Holland, d!. II (A' dam 1847), bIz. 187 en S. Cramer, De vereeni
ging der twee Amsterdamsche gemeenten in 1801, in: Doopsgez. Bijdr. 1898, bIz. 6). 

5) C. Lely, Paulus leven en zalige verwagting, enz. Lijkrede op Jan Schotvanger, 
Leraar der Gemeente in de Arke Noachs te Amsterdam. Over II. Tim. IV, 7-8. Uit
gesproken te Amsterdam 6 November 1735. Haerlem, bij Jan Bosch, 1735. 

6) Comelis Lely (1686-1758),1718-1752 Doopsgezind leraar in de Arke Noachs. 
7) Jan Bosch (1713-1780), sinds 1734 boekverkoper en uitgever te Haarlem. 

Drukker voor de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Zijn dochter 
Johanna trouwde in 1781 met Martinus van Marum (zie noot 4 op biz. 126). 

8) Kops' vader, Jacobus Kops (geb. Haarlem 2 april 1736, over!. A'dam 25 dec. 
1773), handelaar en winkelier in lakens en verdienstelijk amateur-tekenaar te Am
sterdam; huwde ald. op 28 juni 1756 met Hillegonda Schotvanger (geb. A'dam 22 
dec. 1734, over!' ald. 2 maart 1772). Over hem zie Chr. P. van Eeghen, Jacobus 
Kops Goedschalksz., in: Oud-Holland, jrg. LX (1943). 

9) Goedschalk Kops (geb. A'dam 13 sept. 1757, begr. ald. 3 dec. 1779); woonde 
in bij zijn oom Ds. Will em de Vos (zie noot 2 op bIz. 132). 

10) Maria Kops (geb. A'dam 6 mei 1763, over!' Haarlem 17 nov. 1820), trouwde 
op 14 april 1782 met Jan van Walre. "De edele Maria Kops", zoals A. A. Stuart 
haar noemde in zijn Hulde aan de nagedachtenis van Jan van Waln~, in : Vader!. 
Letteroef. 1838, bIz. 389. Zie ook Kops' vriend, de Leidse hoogleraar M. Siegen
beek, in Alg. Konst- en Letterbode 1838 (d!. m, biz. 375. 

11) Jan van Walre (1759-1837), letterkundige te Haarlem; was aanvankelijk boek
drukker. Richtte in 1785, o.a. met A. Loosjes Pzn., het toneelgezelschap "Leerzaam 
Vermaak" (hierover zie noot 1 op bIz. 125) op; was zelf een begaafd amateur
toneelspeler. 1803-1811 lid der Raad te HaarIem. Hij was bevriend met Bilderdijk. 
Over hem zie H. Ph. Visser't Hooft, De dichter Jan van Walre (H'lem 1920). 
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Marianne Elisabeth Audrouin 1), welk huwelijk na 11 maanden door den 
dood mijns vaders werd ontbonden. Dit had ten gevolge, dat mijne tweede 
Moeder, die mij als een eigen zoon heeft liefgehad en verzorgd, met mijne 
zuster en mij in 1774 zich te Haarlem 2) metterwoon vestigde. 

Te Amsterdam had ik op een gewoon fransch-school en verder te Haarlem 
tot aan 1776 het gewoon onderwijs ontvangen, op de gewone gebrekkige 
wijze, gelijk dit nog in die jaren plaats had. Met mijne zuster bij mijne Moe
der onder geheel vrouwelijk verkeer opgevoed wordende, zoude ik geene aan
leiding tot wetenschappelijke oefening verkregen hebben, indien ik Diet door 
de verkeering met eenige jongelieden van smaak hiertoe als vanzelve geleid 
was; inzonderheid sloot ik eene naauwe vriendschap met hem, aan wien de 
natie vervolgens zoo zeer is verpligt geworden, Adriaan Loosjes PZ. 3), wiens 
vader Petrus Loosjes Adr. '), Leeraar der Doopsgezinden te HaarIem, door 
vele werken, vooral vertalingen, met roem bekend, mij ook bijzonder onder 
zijn toezigt wilde nemen. Nederlandsche dicht- en letterkunde waren onze 
meest geIiefde oefeningen, ook in het opzeggen van gedeelten van tooneel
stukken en andere dichtwerken. 

Deze oefeningen wekten al spoedig in mij eene begeerte op tot de studien, 
doch met moeite bewoog ik mijne voogden, mij naar de Latijnsche school 

1) Marianne Elisabeth Audrouin (geb. A'dam 18 juJi 1734). Jacobus Kops huwde 
haar op 24 jan. 1773, doch hij overleed op 29 dec. d.a.v. Kops' stiefmoeder, een 
vrouw "van uitstekende geestvermogens" (aldus P. J. I. de Fremery, in Utrechtsche 
studentenalmanak 1850, biz. 337), overleed 3 okt. 1801 te Haarlem en werd 8 okt. 
d.a.v. begraven in de Grote Kerk. (Maandelykse Naam-Lyst van aIle de Overledene 
Menschen enz. binnen de stad HaarIem, October 1801). Jan Kops en zijn zuster 
Maria hebben te Haarlem gewoond aan 't Spaame, bij de (thans Gedempte) Oude
gracht. 

2) In navolging van Mej. Dr. I. H. van Eeghen, Meniste Vryage (H'lem 1969), 
bIz. 81, kan men in de achttiende eeuw twee takken onderscheiden in het in de 
Spaamestad gevestigde geslacht Kops, een aanzienlijke, naar voren tredende tak, 
waartoe te rekenen valt W. Ph. Kops, eigenaar van het landgoed Wildhoef in 
Bloemendaal, en een niet-patricische, waartoe Jan Kops' ouders behoordell. De 
Fremel)' (art. cit. biz. 337) rekent de ouders van Jan Kops "tot den deftigen burger
stand". 

8) Adriaan Loosjes pzn. (1761-1818), romancier, dichter en boekverkoper te 
Haarlem. Zijn historische roman Maurits Lijnslager (1808) is lang popuJair ge
bleven. Hij was oprichter, uitgever en redacteur van de AIgemeene Konst- en Letter
bode en drukker voor de "Oeconomische Tak". In 1815 een der oprichters van de 
Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Zijn leven lang is hij met 
Jan Kops bevrieI'd gebleven. Adriaan's zoon Vincent noemde Kops in 1828 "de 
oudste vriend mijns vaders" (G.A. HaarIem, Verz. Haarlemse genealogieen, portef. 
Kops). Over A. Loosjes pzn. zie M. H. de Haan, Adriaan Loosjes, diss. Leiden 
(Utrecht 1934). 

') Petrus Loosjes Azn. (1735-1813), Doopsgezind predikant te Haarlem 1762-
1813. Hij schreef: Vaderlandsche historie ... sints den aanvang der Noord-Ameri
caansche onlusten ... tot den tegenwoordigen tijd. A'dam 1786-1811. 48 dIn. in 
24 bdn., weIk werk was bedoeId aIs vervoIg op Wagenaar. Zijn haIfbroer Comelis 
Loosjes Azn. (1723-1792), die van 1763 tot aan zijn dood Doopsgezind predikant te 
Haarlem was, richtte in 1761 het tijdschrift Vaderlandsche Letteroefeningen op 
(over hen, zie hiema, noot 4 op bIz. 134). 
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te zen den, omdat een hunner 1), welke een grooten koophandel dreef en 
geene kinderen had, het liefderijk oogmerk voedde, mij in zijn kantoor op 
te leiden. Maar alle de uitzigten op winst, welke zich daar opdeden, konden 
rnij niet terughouden van de studien, en kwam ik alzoo in 1776 op de La
tijnsche scholen te Haarlem 2). Deze waren nog op den ouden toen gewonen 
voet ingerigt, en het onderwijs kon slechts rniddelmatig gerekend worden, 
vooral op de Rectors-school, waar men weinig in den geest der oude scbrij
vers deed indringen. Dit was vooral te nadeeliger voor mij, omdat mij de 
schooltijd steeds verdroot, gelijk ik dien ook op de fransche scholen meestal 
met smart heb doorgebragt, en alleen door een gevoel wegens de nood
zakelijkheid der klassieke talen voor een geleerden, werd aangespoord, rnij 
daartoe te bevlijtigen. De minder gelukkige leerwijze van deze Latijnsche 
school bragt dan ook teweeg dat ik na het verlaten der school mij nog veel 
in het Latijn moest oefenen, en voora! in het Grieksch, waarin het onderwijs 
inzonderheid gebrekkig was. 

Voor dat ik op de Latijnsche school kwam, had ik reeds mijn verlangen 
tot den predikdienst te kennen gegeven, waarom ik met te meer lust de 
Nederlandsche letterkunde en welsprekendheid met rnijn vriend Loosjes be
oefende, en met een gezelschap van jonge1ieden 3) onderscheide tooneel
stukken uitvoerde, zoo treur- als blijspelen, waarbij een aantal vrienden als 
toeschouwers genoodigd werden, die ons in de kosten van tooneel en kleding 
tegemoed kwamen. Onder de door mij vervulde rollen waren: Van der Werf 
in Het beleg van Leyden f), De Rijk, in de J.Sz. de Rijk van Van Merken 5), 
Van Vliet in Het beleg van Haarlem 6), de Brutus in den Brutus van Vol
taire 7), Lusignan in de Zaire 8), de vader in Menzikof van Loosjes 9), de 

1) Hun namen bij Van Eeghen, Dud-Holland 1943, bIz. 177 . 
• ) Van 1776 tot 1802 was Dr. H. J. Roosen daar rector. In Kops' tijd waren 

Ieraren W. H. Bruinier, W. A. Corts, I. Mynard en G. C. C. Vatebender (praecep
tor). Over de onderwijsman Vatebender (1759-1822) zie Nw. Ned. Biogr. Wb., dl. 
IV (1918), k. 1361-1362. 

A. J. Verbeek (1758-1829) was er van 1779 tot 1782 praeceptor (over hem zie 
Zappey, Goldberg, bIz. 219-220). 

Over de slechte kwaliteit van het onderwijs, zie B. W. Hoffmann, Beknopte gesch. 
van het Gymnasium te Haarlem (H'lem 1889), bIz. 26; voorts J. T. Buys, in Levens
berichten Mij. Ned. Letterk. 1881, bIz. 170. 

3) Met dit gezelschap zal zijn bedoeld het in 1777 opgerichte "Honos Alit Artes", 
dat na 1780 fuseerde met een andere groep, "Vlijt Moeder der Wetenschappen" (zie 
bIz. 1251000t 1 en bIz. 130 noot 6). Als leden van deze verenigde nieuwe groep worden 
genoemd Adriaan Loosjes, Jan Kops en Jan Brouwer (zie bIz. 130 noot 3). 

') Het Beleg der stad Leyden. Treursp. d. Lucretia Wilhelmina van Winter geb. 
Van Merken. A'dam 1774. 

5) Jacob Simonszoon de Rijk. Treursp. d. L. W. v. Winter-v. Merken. A'dam 
1774. 

6) De belegering van Haerlem. Treursp. d. Juliana Cornelia Lannoy. A'dam 1770. 
7) Van de Brutus, door Voltaire in 1730 geschreven, bestonden drie Nederlandse 

vertalingen, die van S. Feitama, J. Haverkamp en F. Rijk. 
8) Zaire. Treursp. [1732 J. Naar het Frans van Voltaire door Joannes Nomsz. 

A'dam 1777. Dit stuk werd gespeeld ten huize van Jan van Walre, sinds 1782 Kops' 
zwager. 

9) Menzikof. Treursp. d. Adriaan Loosjes pz. H'lem 1785. - Nicolaas Simon 
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vader in den Wedergevonden Zoon 1), de vader in den Desertier 2), Jean 
Hennuyer, de bisschop 3). Van de blijspelen: Raasbollius in het Gevluchte 
Jutfertje 4), in Don Quichot de Sanche Panche 5), bij eene andere gelegen
heid de Kamacho, in den Hagenaar te Enkhuyzen Bauke Grien 6), in het 
Rommelend Huisspook van Holberg 7), de knecht. 

Ik ben aan deze oefeningen veel verschuldigd en slaagde niet ongelukkig 
in bet gemakkelijk, natuurlijk en met nadruk spreken. In deze tijden was het 
groot gescbil levendig tusschen Punt 8) en Corver 9) over het deftig of na
tuurlijk spreken, hetgeen S. StijllO) in Het leven van J. Punt nader heeft aan
gewezen en beoordeeld. De toneeldichter Passe ") en de onvergelijkelijke 
Wattier12), beide leerlingen van Corver, namen mij het meest in, en voor hooge 
kanselwelsprekendheid beb ik van niemand meer nut getrokken dan van 
Mart. Arkenbout 13), die tot aan 1784 Doopsgezind predikant te Haarlem 

van Winter (sinds 1768 gehuwd met Lucretia Wilhelmina van Merken) gaf in 1786 
zijn Menzikoff uit. 

1) L'enfant prodigue van Voltaire dateert uit 1736. De Wedergevonden Zoon. 
Blijsp. naar het Frans d. Voltaire, door A. Hartsen, A'dam 1759. 

2) Le Deserteur door Louis-Sebastien Mercier (1771). Vert. d. Barth. Ruloffs. 
A'dam 1775. 

3) Jean Hennuyer, Eveque de Lisieux door L.-S. Mercier. Vert. d. Barth. Ruloffs 
o.d.t. Hennuyer, Bisschop van Lizieux. A'dam 1779. 

4) De wiskunstenaars, of Het gevluchte juffertje, door Pieter Langendijk. A'dam 
1715. 

5) Don Quichot op de bruiIoft van Kamacho, door Pieter Langendijk. A'dam 
1712. 

6) Le Fran90is a Londres door Louis de Boissy (1727). Vert. d. Jan Jac. Hart
sinck o.d.t. De Hagenaar te Enkhuizen. A'dam 1758. 

') Dit moet zijn: Het Huis-spook, of Abracadabra, van Ludwig Holberg (In: 
Vier aardige en vermakelijke blijspeelen, door wijlen den Baron Lodewijk Holberg. 
A'dam 1768). Naar de Duitse bew. in: Die danische Schaubtihne geschrieben von 
dem Freiherrn Ludwig von Holberg. 5 Bde. 1750-1755. - Oorspr. Deense titel: 
Huussp0gelset eller Abracadabra. 1753. 

In Het trommelend huisspook, of De echtgenoot waarzegger, blijspel naar het 
Frans van Phil. Nericault Destouches door Phil. Fred. Lijnslager (A'dam 1776) 
komt geen knechtsrol voor. Ben "Rommelend huisspook" is niet bekend [vrien
delijke mededeling van de heer H. J. Bosman, bibliothecaris van het Toneelmuseum 
te Amsterdam ]. 

8) De toneelspeler en graveur Jan Punt (1711-1779). 
9) De acteur Marten Corver (1727-1793). Zie over dit geschil B. Albach, Jan 

Punt en Marten Corver. Ned. toneelleven in de 18e eeuw (A'dam 1946). Van de
zelfde schrijver: HeIden, draken en comedianten. Het Nederlandse toneelleven voor, 
in en na de Franse tijd (A'dam 1956). 

10) Simon Stijl, Het leven van Jan Punt, in: Levensbeschrijving van eenige voor
name, meest Nederlandsche mannen en vrouwen (A'dam 1781). Apart herdrukt in 
1851. 

") Carel Passe (1740-1790), toneelspeler; leerling van Corver. Kops noemt hem 
ten onreehte toneeldichter. 

12) Johanna Cornelia Wattier-Ziesenis (1764-1827), beroemd toneelspeelster; 
1780-1815 verbonden aan de Amsterdamse Stadsschouwburg. 

13) Martinus Arkenbout Jz. (1718-1790), Doopsgezind leraar te Leiden 1746-1757 
en te Haarlem 1757-1784. Was in 1781 een der initiatiefnerners tot bet inzarnelen 
van gelden voor nagelaten betrekkingen van gesneuvelden in de slag bij Doggers
bank, uit welk initiatiefis voortgekomen het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging 
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was, en van wien ik tot in mijn ouderdom zelden een wedergade heb ge
vonden. 

De bovengemelde tooneel-oefeningen der jongelieden wekten oudere lie
den op, welke in 1783 of 84 het tooneelgezelschap Leerzaam Vermaak 1) op
rigtten, waarvan ik twee jaren werkend lid geweest ben. 

Met mijne jonge vrienden beoefende ik ook andere dan letterkundige we
tenschappen, vooral de plantkunde, waartoe het volgende aanleiding gaf, 
hetgeen ik vooral wilde vermelden, omdat hierdoor de zucht voor de plant
kunde het eerst in mij is opgewekt. Omtrent het jaar 1775 of 76 heeft zich 
Prof. D. de Gorter 2), de auteur der Flora Belgica en der tweede uitgave 
Flora VII Provinciarum eenigen tijd te Haarlem metterwoon nedergezet 3). 
Deze gaf eenige plantkundige lessen aan jonge lieden, onder welke mijn 
vriend A. Loosjes was, zijnde ik toen nog te jong om daaraan deel te nemen. 
Mijn vriend was omtrent vier jaren ouder dan ik, doch deze deelde de Neder
duitsche lessen, welke De Gorter hem gedicteerd had, ons mede, en hierdoor 
werd ik opgewekt om planten te zoeken en te droogen, en hoezeer deze 
oefening mij als knaap van 14 jaren reeds bezighield, kan blijken uit de kin
derlijke aanteekeningen, door mij gemaakt op een met wit papier doorscho
ten exemplaar van het hoogst onvolledig stukje, de Flora Harlemica, van 
A. Loosjes pz., te HaarIem 1779, hetgeen hij vervolgens meermalen een mis
geboorte van zijne jeugd noemde 4). Hierop een hekelschrift in het licht 

van's Lands Zeedienst. (zie Register Lidmaten Doopsgez. Gem. Haarlem, in G.A. 
H'lem, lnv. Retroacta Burg. St. H'lem no. 1I9a; voorts J. C. M. Wamsinck, De 
Kweekschool voor de Zeevaart (H'lem 1935), biz. 21 en Vervolg op Wagenaar, 
Vad. Hist., dl. 3, biz. 340-342). 

') Kops vergist zich hier in het jaar. Uit het in noot 3 op biz. 123 genoemde 
verenigde gezelschap kwam in 1785 voort de groep "Leerzaam Vermaak", die over 
een eigen toneelruimte beschikte. Tot de werkende leden behoorden o.m. Jan van 
Walre, Jan Kops, Adriaan Loosjes, de in noot 2 op bIz. 134 te noemen Comelis de 
Haan, Kops' zuster Maria en Catharina Daams, die in 1788 zijn vrouw werd. 
Kops en zijn verloofde bedankten in 1787 voor het lidmaatschap. Zie H. Gerlings 
Cz., Geschiedenis van de voormalige Toneelsocieteit "Leerzaam Velmaak", in: 
Verscheidenheden van Haarlems bodem (H'lem 1862), biz. 123-156 [Een met wit 
papier doorschoten ex., waarin belangwekkende aantekeningen, bevindt zich in 
U.B. A'dam J. 

2) David de Gorter (1717-1783), botanicus. Was vanaf 1743, resp. 1745 prof. in 
de kruidkunde en vervolgens ook in de geneeskunde te Harderwijk. Verbleef ver
scheidene jaren in Rusland als lijfarts der tsarina. Publiceerde verschillende Flora's, 
w.o. de Flora Belgica, exhibens plantas per Foederatum Belgium crescentes. Traj. 
ad Rhen. 1767 en de Flora VII Provinciarum Belgii Foederati indigena, Harlemi 
1781. Over deze laatste zie Boekzaal der geleerde waereld, dl. 136 (april 1782), biz. 
401-406.De uitgave van 1781 werd in 1814 te Utrecht herdrukt onder een iets andere 
titel (Belgii Confoederati i.p.v. Foederati). 

Bibliogr. van De Gorter bij S. J. v. Ooststroom, Het herbarium van David de 
Gorter, in: Nederl. Kruidkundig Archief, dl. 51 (1941). 

3) Op 9 nov. 1776 liet De Gorter zich als dokter te Haarlem inschrijven (G.A. 
H'lem, lnv. Coll. Med.-Pharm., no. 1 en 5c, fol. 226-227). 

4) A. Loosjes pz., Flora Harlemica, of Lijst der planten, rondom Haar1em in het 
wild groeijende, volgens het zaamenstel van Linnaeus [Met opdragt aan David de 
Gorter J. H'lem 1779. Nog in hetzelfde jaar 1779 verscheen een felle critiek op dit 
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gekomen zijnde, heeft hij deze studie voor altoos vaarwel gezegd, maar de
zelve bleef steeds mijne uitspanning en zocht ik telkens planten op in de aan
gename omstreken van Haarlem, vooral in de duinen, welke de voor mij 
geliefdste streken waren 1), en waaruit die zucht geboren is voor de duinen, 
welke ik in lateren leeftijd als secretaris eener commissie over de duinen heb 
kunnen involgen, om dezelve te onderzoeken en een ontwerp tot vrucht
baarmaking 2) derzelve op te maken. In mijne botanische oefeningen S) werd 
ik verder geholpen en aangemoedigd door den Heer M. van Marum, aan 
wien ik naauw verwand was 4). 

Dit alles wekte in mij vroegtijdig eene groote zucht voor de beoefening van 
de natuurlijke historie op, zoo als reeds bleek uit de Latijnsche oratie De 
contemplatione Naturae, waarmede ik de Latijnsche scholen A 0 1781 verliet, 
en die door mij geheel aIleen gemaakt was 5). Ongetwijfeld zou ik mij bij het 
verlaten der scholen geheel aan de kruidkunde en natuurlijke historie hebben 
toegewijd, indien ik eenig uitzigt gehad had, hierin immer een bestaan te 
kunnen vinden; maar wegens de toenmaals heerschende kerk was dit uitzigt 
voor mij geheel gesloten 6). 

werkje, onder de titel "Roozenkrans voor Loosjes Flora". Tien jaar later dichtte 
Loosjes zelf over zijn onvoldragen eersteling: 
"Ach anne Flora, die niets deugt, 
Ach misgeboorte van mijnjeugd!" 
(Rijmjournaal van eene avontuurlijke wandeling enz., H'lerr, 17S'.I, bIz. 9, aange
haald bij M. H. de Haan, Adriaan Loosjes (1934), bIz. 24). 

1) De omgeving van Haariem oefende door zijn boeiende, afwisselende inheemse 
flora eveneens grote aantrekkingskracht uit op latere plantenminnaars als F. W. van 
Beden (vader van de dichter-schrijver en een der voortzetters van de Flora Batava) 
en de jonge Hugo de Vries, wiens grootvader Abraham de Vries zich in 1803 te 
Haarlem vestigde als Doopsgezind predikant. Een opstel van Hugo de Vries uit 
1865 over zijn duinwandelingen in Kennemerland bij P. W. van der Pas, Hugo de 
Vries als taxonoom, in: Scientiarum Historia. Driemaand. tijdschr. v.d. gesch. v.d. 
geneesk., wisk. en natuurwetensch.,jrg. 11 (1969), bIz. 153-159). 

2) Hierover uitvoerig op bIz.139-141. 
3) Misschien heeft Kops ook weI eens rondgekeken in de Haarlemse Hortus (zie 

hierover: H. Bitter, De Hortus Medicus of stads-kruidtuin van het Collegium 
Medico-Pharmaceuticum te Haariem (H'Iem 1914). 

4) Martinus van Marum (1750-1837), natuurkundige. Directeur en bibliothecaris 
van Teyler's kabinet (museum) en vanaf 1794 secretaris van de Hollandsche Maat
schappij der Wetenschappen te Haarlem. Van Marum beeft altijd zeer veel belang 
gesteld in de plantkunde. De bedoelde verwantschap was deze: Kops was een neef 
van Van Marum's vrouw Johanna Bosch (zie R J. Forbes (ed.), Martinus van 
Marum. Life and work. vol. I (H'lem 1969), biz. 82-83). 

5) Boekzaal der geleerde waereId, dl. 134 (juni 1781), biz. 686. Bij Haarlem, 6 juni 
1781, staat aangetekend: "Vervolgens wierd tot de Academische lessen bevorderd 
de veeibelovende jongeling Janus Kops, Jacobi fil ., welke zoo door het compo
neeren als reciteeren zijner redevoering De contemplatione Naturae, uitmuntende 
blijken zijner bekwaamheid gegeeven heeft." Dat Kops zijn gymnasiale afscheids
rede zelf heeft gemaakt, is als een bijzonderbeid aan te merken, immers dergelijke 
oraties werden niet zelden met hulp van de rector geschreven. 

6) Dissenters waren uitgesloten van het bekleden van openbare ambten; voor 
een Doopsgezinde zou dus geen be trekking openstaan als natuur- en pIantkundige. 
Om deze reden kon de befaamde Matthias van Geuns in 1770 geen hoogleraar 
worden te Groningen. 
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Dit is de omstandigheid, waarop ik doelde in mijne Inwijdingsredevoe
ring 1) en welke ik daar, om allen schijn van hatelijkheid te vermijden, ver
zwegen heb, en waarop ik vervolgde, hetgeen ik hier herhale: "eene tweede 
keus voor mijne studien viel mij toen echter niet moeilijk, daar mijne volle 
wensch zich mede uitstrelcte tot de waarneming van het gewigtig Leeraarampt 
onder de Doopsgezinden". 

Mijne zucht voor de planten bleef mij steeds bij. In De Gorter's Flora VII 
Provinciarum, met wit papier doorschoten, teekende ik vele groeiplaatzen 
op, maar eerst in 1792 werd deze zucht bijzonder in mij opgewekt door om
standigheden, die ik vervolgens zal aanteekenen, en ga nu mijne verdere 
voorbereidingen als toekomend Leeraar opgeven. 

AO 1781 kwam ik te Amsterdam aan de Kweekschool 2), aan wier hooft 
was Prof. H . Oosterbaan 3), welke toen de mathesis onderwees 4), en weI 
voor mij aIleen, daar ik de eenige novitius was, die toen aan de school kwam; 
ik genoot dit onderwijs met lust en vrucht 5). Bij Prof. Wytenbach 6) hield 
ik de lessen over het Latijn en Grieks, wiens onderwijs om de hiervoren ge
gevene redenen mij zeer te stade kwam, bij Prof. Tollius 7) de Romeinsche 
antiquiteiten, en bij Prof. Walraven 8) de beginselen van het Hebreeuws, 

1) Inwijdings-Redevoering over het aanbelang van het Akadernisch onderwijs in 
de Nederlandsche Land-Huishoudkunde, gehouden door Jan Kops ... bij de aan
vaarding van deszelfs post op 15 Sprokkelrnaand 1816 (Utrecht 1816), bIz. 61: 
" ... eene omstandigheid, welke ten tijde van de bepaling rnijner studien plaats 
vond . .. " De zaak van de heersende kerk zat Kops bijzonder hoog, zoals hierna 
nog zal blijken op bIz. 131 en 137 . 

• ) De Doopsgezinde Kweekschool, in 1735 opgericht door de kerkeraad van 
't Lam (Singelkerk, A'dam). Kops werd als student ingeschreven 10 dec. 1781, als 
enige in dat jaar (Naarnlijst van Studenten 1692-1810, in Arch. Doopsgez. Gem. 
A'dam. Inv. De Hoop Scheffer II, no. 2536). 

3) Heere Oosterbaan (1736-1807), 1761-1786 hoogleraar in de godgeleerdheid 
en wijsbegeerte aan de Kweekschool, sinds 1766 daarenboven in de wis- en natuur
kunde. Een vrijzinnig en gematigd theoloog. In 1786 volgde hij zijn oom Johannes 
Stinstra (over hem zie bIz. 129 en 131) op als predikant te Harlingen. Door de 
Friese representanten werd hij in 1795 benoemd in de comrnissie tot het ontwerpen 
der constitutie. Oosterbaan was doof; hij schreef o.m. een Leerrede ter aanprijzinge 
van het Instituut tot onderwijzing van dooven en stommen (Harlingen 1792). 

') In de 18de eeuw namen de exacte wetenschappen een belangrijke plaats in bij 
het onderwijs aan de Kweekschoo!. De kerkeraad had daartoe een kostbaar kabinet 
van instrumenten aangeschaft. Oosterbm :£l'S opvolger Hesselink (zie noot 5 op bIz. 
130) was een verdienstelijk wis- en natuurkundige. 

5) Minder te spreken was Kops over Oosterbaan's onderwijs in de godgeleerd
heid. Volgens De Fremery (art. cit. bIz. 340) erkende Kops later dikwijls dat deze 
lessen van Oosterbaan door hem met verdriet en verveling werden gevolgd. Zie ook 
hierna, bIz. 130. 

6) D. Wijttenbach (1746-1820), klassiek filoloog. 1771-1779 prof. filosofie en 
letterk. aan de K weekschool der Remonstranten te A'dam, 1779-1820 prof. wijsbeg. 
aan het Athenaeum ald., sinds 1785 eveneens voor Grieks en Latijn; doceerde 
bovendien vader!. en alg. geschiedenis en de eloquentia. 

7) H. Tollius (1742-1822), filoloog en historicus. Trouw aanhanger van de Oran
je-partij. Leermeester van de latere koning Willem I. 1778-1785 hoogleraar te Am
sterdam. Van 1809 tot 1815 doceerde hij te Leiden, als opvolger van Kluit, oor
kondenleer en statistiek volgens de traditie der Gottinger cameralisten. 

8) D. A. Walraven (1732-1804), orientalist. 1779-1792 prof. Oosterse talen aan 
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welke studie echter door de toenmalige studenten der kweekschool zeer wei
nig werd behartigd, evenmin als door mij. Ik had zoo veellust voor andere 
literarische studien, vooral van onze oude schrijvers en dichters, dat ik mij 
met het Hebreeuws niet verder heb ingelaten, terwijl ik mij ook verder in het 
Engels en Hoogduits wilde oefenen. 

De physica werd mede door Prof. Oosterbaan onderwezen, doch toen 
Prof. Van Swinden 1) te Amsterdam kwam, heb ik zijne lessen over de phy
sica nog een jaar bijgewoond. Te Haarlem had ik ook vele physiesche proe
ven bij den lector 2) Van Marum gezien. Over de logica heb ik ook een col
lege bij Prof. Oosterbaan gehouden, doch meerder nut trok ik van eene 
vlijtige beoefening van Locke, Essai sur l'entendement humain 3), waarbij 
ik ook de Theodicee van Leibnits 4) bestudeerde. 

Wat de theologische collegien betreft: Prof. Oosterbaan, aan wien dit ge
heele onderwijs bij de kweekschool was aanbevolen, dicteerde voor zijne 
studenten een systema over theologie en moraal .), in het Latijn, gedurende 
een tijd van drie jaren, waarbij geene bijzondere verklaring noch eenige 
ondervraging dan tweemaal in het jaar plaatshad. Hoeveel goeds dit systema 
ook bevatte, dit was evenzeer in gedrukte werken te vinden, welke ik getrouw 
raadpleegde. Dit enkel dicteren verdroot mij zeer, en had ik op de Fransche 
en Latijnsche scholen geen aangenamen leertijd doorgebragt; dit was weder 
het geval bij deze collegien, die ik om deze redenen geenszins getrouw heb 
waargenomen. 

Gelukkig voor mij, dat ik reeds te Haarlem het godsdienstig onderwijs zoo 
bij Dns Petrus Loosjes als Corn. Loosjes, beide predikanten in de twee toen 
afgescheiden Doopsgezinde gemeenten 6) genooten had, en van dezen reeds 

het Amsterdamse Athenaeum. Wijttenbach, Tollius en Walraven waren professoren 
aan het Athenaeum, maar in 1779 was overeengekomen dat de lessen in hun vakken 
aan het Athenaeum ook voor studenten van de Doopsgezinde Kweekschool toe
gankelijk waren. Toen Van Swinden in 1785 te Amsterdam werd benoemd, was deze 
regeling ook op zijn colleges van toepassing. 

1) J. H. van Swinden (1746-1823), natuurkundige. 1785-1795 hoogleraar te Am
sterdam. Lid van het Uitvoerend Bewind 1800-1802. Hij leverde belangrijke bij
dragen tot de hervorming der maten en gewichten en de vasts telling van het metrieke 
stelsel. In 1800 schreef hij: Over den vrijen graanhandel en tegen het verbod van 
koorn uit te voeren. 

2) Van Marum gaf sinds juli 1777 openbare colleges in de natuurkunde te Haar
lem. Dit was een lectoraat van stadswege, zoals gebruikelijk aan het einde der 18de 
eeuw. Ben opgave van deze colleges bij Forbes (ed.), Van Marum, vol. 1, bIz. 307-
313. Zie voorts H. Bitter, a.w. bIz. 35 noot 1. 

3) J. Locke, An essay concerning human understanding (1690). Fr.: Essai philo
sophique concernant l'entendement humain. In de jaren 1700, 1723, 1729, 1742, 
1755 en 1774 verschenen te Amsterdam Franse edities van dit werk. 

4) G. W. von Leibniz, Essais de theodicee sur la bonte de Dieu etc. (A' dam 1710). 
In 1720, 1734 en 1747 verschenen te Amsterdam edities van dit werk. 

6) Oosterbaan dicteerde zijn stof in de vorm van stellingen die later moesten 
worden opgezegd; zie M. H. de Haan, Adriaan Loosjes (1934), bIz. 20. P. van der 
Meulen, De wording der Algemeene Doopsgezinde Societeit (diss. A'dam 1947), 
bIz. 40, oordeelt strenger over Oosterbaan dan S. Muller (zie noot 4 op bIz. 130). 

6) Dit waren de verenigde Vlaamse, Friese en Hoogduitse Gemeente (op het 
Klein Heiligland) en de verenigde Vlarningen en Waterlanders (in de Peuzelaar-
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bijzondere onderrigting had ontvangen, terwijl ik reeds vroegtijdig aan
teekening hield van het belangrijke, hetgeen ik las zoo van theologische als 
letterkundige schriften. In 1779 lag ik als 14-jarige knaap reeds een adver
saria-boek naar het abc aan, welks eerste bladzijden bij ieder letter getuigen, 
in welken tijd die gemaakt zijn; ik heb die steeds vervolgd en een tweede 
boek voor adversaria aangelegd van meer grondige studie, hetgeen echter 
nog vele bladzijden oningevuld heeft, daar ik het Oude en Nieuwe Testa
ment alsmede het zoogenoemde Harlinger Vraagboek 1) met wit papier liet 
doorschieten en hierop de auteurs met bIz. aanteekende, waaruit mijn arbeid 
in dezen blijken kan. 

De voornaamste werken, door mij geheel bestudeerd, waren Doederlein, 
Institutio Theologi Christiani 2), Werenfelsii Opuscula Theologica 3), Jeru
zalems Waarheden van natuurlijken en geopenbaarden godsdienst 4), Nie
meyer, Charakterkunde 6), Hess, Leben von Jesu 6) en Vom Reiche Gottes 7), 
Gellerts Zedekundige Lessen 8), mijn lievelingsboek, waarop ik een geheel 

steeg), die in 1784 samengingen als Vereenigde Doopsgezinde Gemeente. Deze 
vereniging was een louter administratief accoord; er bestonden al tevoren geen 
theologische verschillen meer tussen de beide groeperingen. Zie J. G. Frerichs, De 
vereeniging der Doopsgezinde Gemeenten te Haarlem in 1784, in: Doopsgez. Jaar
boekje,jrg. 34 (1935), bIz. 59-68 en H. A. van Gelder, Het Menniste Haarlem (getypt 
ms., aanw. op G.A. Haarlem). 

1) Aanduiding van een bekend catechisatieboek van de hand van de beroemde 
Doopsgezinde leraar J. Stinstra en van enkele zijner ambtgenoten, in 1751 ver
schenen met als titel Vraagen over den godsdienst tot onderwijs der jeugd geschikt 
door de Leeraaren der Christelijke Doopsgezinde Gemeente te Harlingen (zie 
Chr. Sepp, Johannes Stinstra en zijn tijd, dl.lI (A'dam 1866) ,bIz. 267-278). 

2) J. C. Doderlein, Institutio theologi Christiani (Nurnberg 1787). Duitse vert. 
1787-91. Ned. vert. o.d.t. Onderwijs in den christelijken godsdienst naar de behoef
ten van onzen tijd (Bergen-op-Zoom 1792). [incompl.l. 

3) S. Werenfelsius, Opuscula theologica, philosophica et philologica (Lausanne 
1739). Een herziene druk verscheen in 1772 te Leiden. 

4) J. F. W. Jerusalem, Betrachtungen tiber die vornehmsten Wahrheiten der Reli
gion. Ned. vert. (door de Amsterdamse boekhouder B. Carull) o.d.t. Verhande
lingen over de voornaamste waarheden van den godsdienst (Ie dr. A'dam 1773-
1781). 

Betje Wolff had grote bewondering voor deze theoloog (W. J. Noordhoek, Gellert 
und Holland (diss. A'dam 1928), biz. 22-23). 

5) A. H. Niemeyer, Charakteristik der Bibel (1775-1782); Ned. vert. o.d.t. Cha
rakterkunde van den Bijbel (A' dam 1779-1783). Ook over dit boek is Betje Wolff 
zeer te spreken (Noordhoek, a.w. biz. 32). 

6) J. J. Hess, Geschichte der drei letzten Lebensjahre Jesu (ZUrich 1768-1773). 
Aan de vervolmaking van dit zijn hoofdwerk had de Zwitserse theoloog Hess (1741-
1828) zijn leven gewijd. De achtste druk verscheen in 1822. 

7) J. J. Hess, Von dem Reiche Gottes. Ein Versuch tiber den Plan der gottlischen 
Anstalten und Offenbarungen (ZUrich 1774). 

8) C. F. Gellert, Moralische Vorlesungen (Leipzig 1770). Ned. vert. door J. Lub
link de Jonge (Ie dr. A'dam 1774, 2e dr. A'dam 1775, 3e dr. A'dam 1788). Gellert's 
werken waren hier te lande uitermate geliefd, vooral zijn Zedekundige Lessen en 
zijn Fabelen en Vertelsels (voor de Ned. vertalingen van zijn geschriften, zie Noord
hoek a.w., biz. 148-152). 

Noordhoek (a.w. biz. 55) spreekt van Gellert's "praktische Ntichternheit" en 
van zijn "praktische, wenn auch manchmal hausbackene Lebensweisheit". 

Economisch- en sociaal·historisch jaarboek 9 
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alphabetisch register gemaakt heb, en vele andere werken, zoo als mijne 
aanteekeningen getuigen. Vele dichters, vooral Nederlandsche, las ik in mijne 
uitspanningsuren, en de geheele Hooft's Nederlandsche Historie 1) en Brand's 
De Ruyter 2) heb ik met veel naauwkeurigheid doorlezen. 

Veel ben ik verschuldigd aan mijn vriend Jan Brouwer 3), welke vijf jaren 
ouder zijnde dan ik, in 1782 te Amsterdam kwam studeren, na eenige jaren 
te Franeker in de literatuur gestudeerd te hebben, en van eene zeer rijke 
boekerij, vooral in de fraaije letteren voorzien was, en met wien ik dagelijks 
omging. Deze is predikant te Leeuwarden geworden en heeft vele prijzen 
bij Teyler behaald. 

Dit alles vergoedde voor mij veel het toenmalig gebrekkig theologisch 
onderwijs '), waarbij naauwelijks eenig onderwijs gegeven werd in de exe
gese, en men niets hoorde (behalve eene historia dogmatum bij elk dogma 
van het systema) van de kerkelijke historie, niets van de herderlijke pligten, 
of over het onderwijs der jeugd. De Professor maakte echter veel werk, om 
ons schetsen van preken (doch alles in het Latijn) te leeren maken, die door 
de studenten ieder op hunne beurt, eens ter week, moesten geleverd worden, 
en waarvan ik veel nut heb getrokken. Ook werd er wekelijks een reciteer
collegie in de kerk gehouden. 

AO 1786 werd Prof. Oosterbaan, die naar Harlingen vertrok, vervangen 
door den voortreffelijken Gerrit Hesselink 5), die slechts een zeer kort com
pendium dicteerde, dit verklaarde en hierop liet responderen. Dit heb ik nog 
het laatste jaar met veel nut gehouden. lk wilde nog, als tot mijn studenten
tijd behoorende, spreken van een jeugdig werkje, waartoe ik aanleiding had 
verkregen door een genootschap, onder de spreuk VIijt moeder der Weten
schappen, dat door dien kring vanjongelieden, waarvan ik gesproken heb 6), 
te Haarlem was opgerigt en tooneelstukken uitvoerde, maar ook onder zich 
prijsvragen opgaf, met eene premie in boeken, waarvan ik eene AO 1783 be-

1) P. C. Hooft, Nederlandsche Historien (A' dam 1642). Zie De Buck, Bibliogra
fie, onder no. 2301. 

2) G. Brandt, Het leven en bedrijf van den Heere Michiel de Ruyter eoz. (Ie dr. 
A'dam 1687). 

S) Jan Brouwer (1760-1838),1785-1822 Doopsgezind predikant te Leeuwarden. 
Behaalde drie gouden en twee zilveren prijzen bij Teyler's Eerste en Tweede Genoot
schap. Behoorde tot de oprichters en eerste bestuurders der Algemene Doopsge
zinde Societeit (opgericht in 1811). 

4) Over dit onderwijs, zie S. Muller, Gesch. v. h. onderwijs in de theologie bij de 
Ned. Doopsgezinden, in: Jaarboekje voor de Doopsgez. Gem. in de Nederlanden 
over dejaren 1840--1850 (A'dam 1850), i.h.b. de biz. 114 e.v. 

5) Gerrit Hesselink (1755-1811), Doopsgezind theoloog, natuur- en letterkun
dige. 1786-1811 Prof. theo!. Kweekschoo!. In 1800, toen Van Swinden lid werd van 
het Uitvoerend Bewind, werd Hesselink tevens belast met het onderwijs in de wis
en natuurkunde voor de Doopsgezinde studenten. Zijn voorkeur ging meer uit naar 
de natuurkunde dan naar de theologie. Hij was promotor en stimulator der Alg. 
Doopsgez. Soc., die in zijn sterfjaar tot stand kwam. 

6) Zie ook noot 3 op biz. 123. Tot de zogeheten Hoofdleden behoorden o.a. sinds 
1779 Adriaan Loosjes en Jan Kops, sinds 1782 Jan Brouwer. Begunstigers waren 
o.m. sinds 1782 prof. Oosterbaan en Jan van Walre. 
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haalde over de ware vaderlandsliefde, welke gedrukt is '), doch alleen voor 
de leden en begunstigers. Het daarin beweerde, alsof de vaderlands-liefde 
ons zou zijn aangeboren, heb ik in latere jaren gaarne erkend, op zeer dwaze 
gronden te steunen 2). 

Gedurende rnijn studenten-tijd begonnen de woelingen en pogingen ter 
verbetering van het gebrekkige in het staatswezen en verdere inrigtingen 
van ons vaderland. De partij der zoogenoemde Patriotten was ik niet rninder 
dan alle rnijne vrienden zeer toegedaan. Inzonderheid ergerde mij al het ver
keerde eener heerschende kerk, terwijl ik niet rninder in de kerk zelve alle 
vrijheid van onderzoek verlangde, zonder hierin door formulieren of vast
gestelde geloofsbelijdenissen verhinderd te worden. Mijne Haarlemsche on
derwijzers hadden rnij reeds vroeg het verkeerde daarvan doen gevoelen, en 
de stukken van J. Stinstra tegen Van den Honert hadden rnij hierin vooral 
ingelicht 3). 

Toen Teylers Godgeleerd Genootschap eene prijsvraag in 1785 uitschreef 
over het onredelijke van onverschilligheid in godsdienstige zaken, en hoe 
men daarin behoorde te ijveren, meende ik, dat de formulieren hier vooral 
in aanmerking moesten genomen worden, als voornamelijk leidende tot die 
onverschilligheid, en als de groote hinderpalen in het ijveren voor de waar
heden van den godsdienst. Ik beproefde het, naar dien prijs te dingen en ik 
scheen het doel te hebben getroffen, daar ik in April 1787, kort voor ik tot 
proponent bevorderd werd, de gouden medaille hierop bekwam, zijnde nog 
drie andere verhandelingen hierover met zilver bekroond en met de rnijne 
gedrukt 4). In het journaal De Recensent, 1788, welke rnijne leer tegen de 

') Prijsverhandeling strekkende ter beantwoording der vraage: Welke is de waare 
Vaderlands-liefde; en waarom is ieder ingezetene verpligt dezelve aan te kweeken? 
Opgegeeven door het Genootschap Vlyt Moeder der Weetenschappen (1783). De 
prijs bestond uit Hooft's Nederlandsche Historien. 

2) Prijsverhandeling, biz. VI en 15. Inderdaad een hooggestemd geschriftje van 
de 18-jarige student, in de trant van De Liefde tot zijn Land is ieder aangeboren. 
Vier jaar later schreef een meer gerijpte Jan Kops: "De leer van ingeschapen denk
beelden is door Locke bij rnij ten minsten voor altoos vernietigd." (zie noot 4 hier
onder. Ald., biz. 35). 

3) Stinstra was n.a.v. zijn zogeheten Deductie (1740) en zijn boek De natuure en 
gesteldheid van Christus Koningrijk, enz., in vijf predicatien (1741) door vele ge
reformeerde predikanten beschuldigd van Socinianisme. Een fel twistgeschrijf ont
stond, waarbij de rechtzinnige Leidse hoogleraar Joh. van den Honert Stinstra's 
grootste tegenstander was. Over Stinstra's niet minder felle verweelschriften, zie 
Sepp, Johannes Stinstra en zijn tijd, d!. II, biz. 74-85. In 1742 werden de Vijf Predi
catien verboden (W. P. C. Knuttel, Verboden boeken in de Republiek der Vereenig
de Nederlanden ('s-Hage 1914), biz. 112). 

4) Antwoord op het voorstel, vorderende te betoogen het onredelijke der onver
schilligheid omtrent godsdienstige waarheden, met aanwijzing, hoe men in 't voor
staan van de waarheid, verstandig hebbe te ijveren. In: Verhandelingen, raakende 
den Natuurlijken en Geopenbaarden Godsdienst, uitgegeeven door Teyler's God
geleerd Genootschap, VIII. Dee!. Haarlem 1787, biz. 1-78. Zilver werd verworven 
door H. van Voorst, Doopsgezind leraar te Oostzaandam, W. L. Brown, predikant 
in de Engelse kerk te Utrecht en Jac. Kuiper, leraar der Doopsgezinden te Deventer. 
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formulieren zeer was toegedaan, wordt mijne verhandeling zeer breed be
oordeeld en geprezen 1). 

Ik had mijn voomemen aan niemand geopenbaard dan mijn vriend A. 
Loosjes, die de overschrijving had bezorgd, en na de inlevering aan mijn 
oom De Vos 2), om dit altoos als eigen werk te kunnen verklaren. De be
oordeelaars hebben mij stellig verklaard, dat zij Dns F. A. van der Kemp 3) 
te Leyden voor den schrijver hadden gehouden, om de vrijheidlievende ge
voelens, die er in doorstralen. Men vindt bij die verhandeling mijn naam 
opgegeven Jan Kops Jacobsz., zoo als ik teekende, zoo lang er nog een andere 
Kops van dien naam leefde 4), en totdat mijn eerste zoon, A a 1789 geboren 5), 
den naam van mijn vader in stand hield, waarom ik dien vervolgens achtel 
mijn naam heb weggelaten. 

Om van mijne prijsverhandeling, voordat hierop uitspraak was gedaan, 
nut te trekken, nam ik tot mijne verhandeling, die ik bij mijne bevordering 
tot proponent moest indienen, dat gedeelte van mijne prijsverhandeling 6), 
waarin ik aanwijs, dat verdraagzaamheid niet leidt tot onverschilligheid. Dit 
baarde opzien bij curatoren, toen nog aIleen bestaande uit leden van den 
kerkenraad der Amsterdamsche gemeente, alstoen de geheele kweekschool 
bekostigende. De moederkerk had toen nog niet de mil de begrippen van de 
Haarlemsche gemeente 7) aangenomen, maar daar op mijn promotiewerk 
verder niets te zeggen viel en ik geen alumnus 8) was, moest men mij weI aan
nemen, en velen zouden niet hebben willen of durven de redenen bloot-

1) Bedoeld is De Recensent of Bijdragen tot de letterkundige geschiedenis van 
onzen tijd, d!. II (A'dam 1790), bIz. 158-168. 

2) Willem de Vos (1739-1823), Doopsgezind predikant te Haarlem 1759-1762, 
te Amsterdam 1762-1814. Gehuwd met Elisabeth Kops, zuster van Jan Kops' vader. 
Hij was voorstander van de samensmelting van de Amsterdamse gemeenten 't Lam 
en De Zon in 1801. Medeoprichter der Alg. Doopsgez. Soc. in 1811. 

3) Fran~ois Adriaan van der Kemp (1752-1829), de vurige Patriot en pamfiettist, 
die in 1788 naar Amerika emigreerde (zie verder noot 3 op bIz. 133). 

4) Dit was een ver verwijderd familielid, eveneens Jan Kops genaamd (gehuwd 
met Maria Agnes Voest), in 1788 wonend te Santpoort onder Velsen (G.A. Haar
lem, Not. Arch. 1383 no. 87). 

6) Jacobus Kops (geb. Leiden 16 aug. 1789, over!. Utrecht 7 jan. 1818). Over deze 
zoon schreef Kops op 18 maart 1816 aan de ex-minister H. van Stralen : "Mijn 
oudste zoon zich geheel aan den Landbouw hebbende toegewijd, staat eerstdaagsch 
als Landman in Noord-Holland gevestigd te worden ... " (J. M. G. van der Poel, 
Heren en boeren. Een studie over de Commissien van Landbouw (1805-1851). 
(Wageningen 1949), bIz. 157-158). Kops heeft vijf van zijn kinderen zeer jong zien 
heengaan: Jan, geb. 1793, over!. Leiden 12 april 1796 (begraven te Oegstgeest 15. 4. 
d.a.v.); Jan, geb. 8 dec. 1803, over!. Den Haag 24 mrt. 1806; Goeds(;haik, geb. 
Utrecht 25 juni 1808, over!. ald. 25 sept. d.a.v.; Goedschalk, geb. A'dam 1 aug. 
1810, over!. ald. 4 sept. d.a.v. ; Isaac Comelis, geb. A'dam 25 juni 1812, over!. ald. 
3 apr. 1816. (Centraal Bureau voor Genealogie, dossier-Kops). 

6) Ald., bIz. 35-52. Kops schreef daar vooral over het onverdraagzame van for
mulieren en de wrange vruchten van geloofsbelijdenissen, die zo sterk smaken naar 
onverdraagzaamheid. Dit alles past in de Doperse traditie. 

7) Dit slaat op de vereniging van de beide Doopsgezinde gemeenten te Haarlem 
in 1784. 

8) Dit wi! zeggen Kops had als zogeheten vrije student op eigen kosten gestu
deerd en geen stipendium genoten. 
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leggen, waarom men mij zou hebben afgewezen. De leer der verkondigde 
kerkelijke vrijheid was toen echter nog geenszins bij aIle Doopsgezinde ge
meenten aangenomen. Zeker zoude ik dit onderwerp niet gekozen hebben, 
indien ik dit stuk niet uit de prijsverhandeling voor Teyler slechts had over 
te nemen gehad. 

In April 1787 proponent geworden zijnde, predikte ik in den zomer op het 
beroep te Crefeld 1) en te Leyden, op welke beide plaatsen ik beroepen werd, 
maar aan het laatst ver den voorkeur gaf, zoo als dadelijk te bevroeden was. 
February 1788 deed ik aldaar .) mijne intrede als opvolger van den vermaar
den F. A. van der Kemp 3), zijnde in January gehuwd met mijne dierbare 
Catharina Daams 4), aan welke ik reeds twee jaren verbonden was. 

In het geleerde Leyden 5) vond ik de gunstigste gelegenheid tot mijne ver
dere oefening. Het dichtgenootschap Kunst wordt door Arbeid verkregen 6), 
waarvan ik tot medebestuurder verkozen werd, wekte vooral verder mijnen 
lust op voor de Nederlandsche letterkunde. Aan mijne leerredenen, die ik 
weekelijks en gedurende vier zomermaanden om de 14 dagen houden moest, 
besteedde ik aIle mogelijke vlijt, zoo ten aanzien van zaken, als van taal en 
stijl 7), en dit kostte mij te meerder arbeid, omdat ik steeds mijn eigen lei
draad van denkbeelden volgde, en moeilijk naar dien van anderen mij kon 
schikken, schoon ik over mijn onderwerp eerst onderscheide werken raad
pleegde. Het gebrekkig school-, theologie- en akademie-onderwijs, dat, zoo 
als boven verhaald is, mijn deel geweest is, en waardoor ik meestal mijne 

1) Crefeid kende sinds de 17de eeuw een grote Doopsgezinde gemeente. Er werd 
tot in het begin der 19de eeuw in het Nederlands gepreekt. De zijdefabrieken aldaar 
waren meest in Doopsgezinde handen (zie S. BJaupot ten Cate, Geschiedk. onderz. 
Ned. Doopsgez. in Holland, dl. II (1847), biz. 239). Het verzoek van de gemeente 
te Crefeid aan de kerkeraad van 't Lam en de Toren om een proponent, d.d. 1 mei 
1787, in Arch. Doopsgez. Gem. A'dam (vgl. Inv. De Hoop Scheffer II, no. 2619). 

2) Kops, proponent geworden op 5 april 1787, werd te Leiden beroepen op 18 
dec. 1787 en deed zijn intrede aldaar op 17 febr. 1788 (over de aanstelling en het 
ontsiag van Kops, zie G.A. Leiden, Arch. Doopsgez. Gem. no. 17 : Notulen Grote 
Kerkeraad 1785-1803, fol. 20 en 116-120; voorts L. G. Le Poole, Bijdragen tot de 
kennis van het kerkelijk leven onder de Doopsgezinden enz. te Leiden (Leiden 
1905), bIz. 114-115). 

3) Van der Kemp was van 1777 tot 1787 Doopsgezind predikant te Leiden ge
weest. Hij vroeg onts\ag op 17 nov. 1787. Over hem, zie H. L. Fairchild, Francis 
Adrian van der Kemp (New York 1903) en E. H. de Jong, Fran~ois Adriaan van 
der Kemp. Predikant en patriottisch propagandist 1777-1787 (getypte scriptie, 
Leiden 1968). 

4) Catharina Daams (geb. H'lem 6 jan. 1768, overl. Den Haag 30 nov. 1805), 
dochter van Joost Daams Pietersz., Doopsgezind leraar te Haarlem (peuzelaar
steeg), en Helena Greve. Zij trouwden te Haarlem op 22 jan. 1788, als dissenters 
voor schepenen (G.A. H'lem, Rechterl. Arch. no. 96-6, fol. 82). Een bruiloftsgedicht 
van de hand van Adriaan Loosjes bevindt zich in G.A. H'lem, Verz. H'lemse 
geneal., portef. Kops. 

6) Kops liet zich nog inschrijven als student (Album Stud. Acad. Lugd. (Bat. 
1575-1875 ('s-Hage 1875), biz. 1159). 

6) Over dit dichtgenootschap bijzonderheden bij E. Pelinck, De vergaderzaal 
van Kunst wordt door Arbeid verkregen, in: Jaarboekje Leiden, dl. 48 (1956), bIz. 
154-161. 

7) Kops' opvattingen over het preken hiema op bIz. 135-136. 
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eigene Ieiding moest volgen, heeft zeker ook medegewerkt, dat ik weI veel 
gebrekkig, maar altoos eigen werk geleverd heb, schoon ik van onderscheide 
schetsen van preken, welke ik gehoord had, veeI nut heb getrokken. Ik kreeg 
eene hebbelijkheid tot zelfs denken, hetgeen mij in mijne voIgende werk
zaarnheden ten nutte van den Iandbouw zeer is te stade gekomen. 

[Op] bIz. 127 meIde ik, dat in 1792 mijne lust voor de botanie bijzonder 
werd opgewekt, waartoe de voIgende zeer merkwaardige gebeurtenis in mijn 
Ieven medewerkte, waarop ik mijne inwijdings-rede aIs hoogleeraar gedoeld 
heb 1). Ik had mij als het hoogste geIuk in mijn leven en ook voor mijne 
waarde vrouw voorgesteld, als leeraar te Haarlem beroepen te worden. In 
dit jaar aldaar eene plaats opengevallen zijnde, besloot de kerkenraad niet 
een maar twee Ieeraars gelijktijdig te beroepen, teneinde aan mijne famille 
en die van Dna Corn. de Haan 2), mede te Haarlem t'huis behoorende, en een 
gewezen kweekeling der gemeente, gelegenheid te geven, ons beide op den 
Haarlemschen kansel te plaatsen, doch door sonderlinge kuiperijen werden 
Dna De Haan en M. van Geuns 3) beroepen. In het volgende jaar stierf 
Dna De Haan aan de teering, en schoon men mij toen nog had kunnen be
roepen, bleek het, dat men hiertoe niet genegen was, daar zijne plaats nim
mer is vervuld 4). 

1) Inwijdings-Redevoering 1816, bIz. 61-62, waar Kops spreekt van "eene teleur
stelling, in rnijn beroep als Leeraar ondervonden, en welke mij toen tot in de ziel 
griefde, rnij eene afwending en toevlugt deed zoeken, welke de kruidkunde mij 
alleen kon aanbieden." In zijn Leerrede over Gods bestuur van's menschen daden, 
gehouden in de Doopsgez. Gem. te Utrecht, in Februarij 1838, ter viering van de 
vijftigste verjaring van de aanvangst van mijnen Predikdienst (ook in: Vader!. Let
teroef. jrg. 1838 (2e st.), bIz. 325-338), bIz. 12, zegt Kops over zijn wens naar Haar
lem beroepen te worden: "Doch mijne Heme1sche Vader had hierin anders voor
lien. Door een' zonderlingen loop van omstandigheden was, ondanks de gemelde 
voorbeschikkingen, de keuze niet op mij gevallen. Deze was de eerste grievende 
teleurstelling, door rnij ondervonden ... " 

Een jaar later gewaagt hij van, ,sonderlinge kuiperijen". 
2) Comelis de Haan, Doopsgezind predikant te Huizen en vervolgens te Haar

lem, alwaar hij zijn intree hield op 3 juni 1792; overleden 5 mei 1793 (Reg. Lidm. 
Doopsgez. Gem. H'lem, in: G.A. H'lem, Inv. Retroacta BUlg. St. no. 119a). 

8) Matthias van Geuns Jz. (1758-1839), Doopsgezind predikant te Harlingen en 
daama, van 1792 tot 1828, te Haarlem. Jongste neef van prof. Matthias van Geuns 
(1735-1817). Hij publiceerde: Kort verslag aangaande den toestand van het Doops
gezind Kerkgenootschap (Utrecht 1793). 

4) In 1792 telde de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te HaarJem vier predi
kanten: K. van der Horst, B. H. van Groningen, P. Loosjes Azn. (de vader van 
Kops' vriend Adriaan Loosjes en de godsdienstIeraar uit zijn jeugd) en diens half
broer Comelis Loosjes. Deze laatste overleed op 5 jan. 1792. De kerkeraad besloot 
toen om, in verband met veranderingen in de nieuwe predikdienst, die een verzwaring 
met zich brachten, niet cen maar twee nieuwe leraren te beroepen. Hoewel de voor
keur van de Directeuren tot het Fonds van den Predikdienst (die de wijzigingsvoor
stellen hadden gedaan aan de kerkeraad) uitging naar Kops en De Haan, koos de 
grote kerkeraad De Haan en Van Geuns met meerderheid van stemmen. Nadien 
bleef de vacature-De Haan onvervuld, daar de kerkeraad in febr. 1792 al had be
sloten dat wanneer een van de vijf in dienst zijnde predikanten zou komen te over
lijden, men het dan voortaan weer met vier leraren zou doen. - Men merke de 
verschillen op tussen de toedracht volgens Kops en die volgens de kerkeraadsno-
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Mijne aangenaamste uitzigten waren toen vervlogen. Naar het voor mij 
toen zoo gewenschte Haarlem was mij de hoop ben omen en met Leyden, 
deszelfs omstreken en ingezetenen had ik mij nog niet geheel kunnen eigenen, 
terwijl het wekelijks opstellen van leerredenen mij nog steeds moeite kostte, 
vooral om het woordelijk van buiten leeren derzelve, dat ik aileen om Haar
lem had aangehouden, zoodat eene verplaatsing naar elders mij steeds too
lachte. 

Zoo dacht ik in die dagen over eene gebeurtenis, welke mij naderhand 
ruime stof tot dankzegging heeft gegeven, daar ik te Haarlem waarschijnelijk 
het gehoopte geluk niet zou gevonden, en vrij zeker geene aanleiding zou 
genomen hebben tot die werkzaamheden voor den landbouw, waarin ik ge
lukkig heb mogen slagen. Ik heb bij mijne inwijdingsredevoering als pro
fessor mijne erkentenis aan den opperbestuurder van mijne lotgevallen, ook 
in dit opzigt, openlijk erkend 1), ook in mijne 50-jarige predikviering '). Ik 
verkreeg eenen verderen wenk dat ik op eene bevordering als leeraar weinig 
hoop kon voeden, toen ik na het overlijden van Dns A. Hulshoff 3), AD 1795 
mede te Amsterdam op het beroep gepredikt heb, maar Dns R. Koopmans 4) 
beroepen werd. 

Daar ik om Haarlem mijne leerredenen getrouw gememoriseerd had, de
wijl men dit te Haarlem alstoen verlangde, zoo zocht ik mij nu allengs van 
dezen last te ontslaan, en na verloop van een jaar was ik hierin niet onge
lukkig geslaagd, en beyond dat ik door de meerdere vrijmoedigheid, waar
mede ik nu sprak, ook te natuurlijker en met meer nadruk kon spreken. 

Men begint thans weder de jonge predikanten aan te sporen om hunne 
leerredenen van buiten te leeren; ik meen dit uit mijne eigene ondervinding 
te moeten afraden. Die wekelijks moet memoriseren, komt meestal met een 
vermoeid hoofd reeds op den kansel. De groote inspanning, waarmede hij 
moet spreken, belet hem, om van elke peri ode 6) het ware en krachtige te 
doen gevoelen; de volgende peri ode is hem voor den geest, terwijl hij de 
vorige uitspreekt, en dit brengt hem in zekere onrust, dat hij den draad zijner 

tulen. (Archief der Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem, Resolutieboek 
kerkeraad 1784-1800, fol. 173-188 en Copyboek 1784-1802, fol. 187-198, waarvan 
mij de inzage mogelijk was door de welwillendheid van de heer Ds. C. P. Hoekema, 
predikant bij genoemde gemeente). 

1) Inwijdings-Redevoering 1816, biz. 64, waar Kops openlijk zijn "ootmoedige 
hulde en vurigste dank" brengt aan het Opperwezen voor de ontvangen zegeningen . 

• ) Leerrede 1838, biz. 11. Kops brengt in herinnering, " ... hoe gunstrijk de Hemel
vader mijne gangen heeft bestuurd." 

3) Allard Hulshoff (1734-1795), Doopsgezind predikant te A'dam 1760-1794. 
Schreef o.a. een verhandeling tegen Leibniz, alsook: Hoe moet men het verstand 
en het hart van een kind bestieren om het te eeniger tijd een nuttig en gelukkig 
mensch te doen worden, als bekroond antwoord op een in 1763 door de Holl. Mij. 
der Wetensch. uitgeschreven prijsvraag (Verhand. Holl. Mij. dl. IX (1766). Hij was 
de vader van de patriotse dweepster Maria Aletta Hulshoff, die in 1806 een pamfiet 
schreef tegen de komst van Lodewijk Napoleon. 

4) Rinze Klaasses Koopmans (1770-1826), Doopsgezind predikant te A'dam 
1796-1814. Volgde in laatstgenoemd jaar Hesselink op als prof. theol. 

6) Onder deze term uit de retorica is te verstaan: alinea. 
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redenen zal verliezen, waardoor hij vooreerst het grootst gevaar loopt, om te 
snel te spreken, hetgeen dadelijk alle gemak en Iiefelijkheid voor den hoorder 
beneemt en ook hierdoor de rustpunten voorbij te snellen; voorts om in den 
deftigen dreun te valIen, hetgeen aIle uiterlijke welsprekendheid vernietigt. 
Ik erken de gevaren, welke het voor zich leggen der leerredenen kan teweeg 
brengen, maar men behoort zijn stuk zeer naauwkeurig te hebben nagegaan, 
in zijne schrift zich eenige teekenen te stellen, waarbij men telkens weder 
t'huis kan komen, zoo dikwijls men vrijmoedig zijne hoorders heeft aange
zien en toegesproken. Heeft men een gezigt, dat ver genoeg reikt, zoo schrijve 
men niet te wijd en met geene groote letters, om bij het gedurig overzigt van 
twee of meer regels opeens, gelijktijdig veel woorden en zaken te kunnen op
nemen. Maar dit alles hangt veel afvan den stijl, dien men heeft aangenomen. 
Korte volzinnen doen in dezen veel af, maar wanneer men lange volzinnen 
bezigt, en meent daardoor eene keurige numerus oratorius1

) te moeten in acht 
nemen, zal men den zangerigen kadans niet kunnen ontwijken en zijne hoor
ders vermoeijen of doen insluimeren, vooral wanneer het geluid des sprekers 
niet liefelijk is, of eenig boofdgebrek beeft. In bet algemeen vordert dit spre
ken met het geschrift voor zicb veel oefening en is eene konst, die mede moet 
geleerd worden. 

Het andere gevolg der bovengemelde teleurstelling was de geheele veran
dering van rnijne studien en levensloop, na weinige jaren. Ik zocht naar eene 
afieiding, die ik volstrektelijk behoefde en yond die in rnijne geliefde studie 
der plantkunde, welke ik tevoren zonder eenig bijzonder doel beoefende, 
maar waaraan ik mij nu meer opzettelijk wijdde. Ik bepaalde mij bijna aIleen 
tot onze inlandsche planten, zocht vele op en droogde die. Ik heb dit in de 
meergenoemde redevoering mede en breder opgegeven 2), maar nadat ik 
ruim een jaar lang mij hierin bevlijtigd had, wilde ik dit tot bijzonder nut 
doen strekken en toepassen op de verbetering van onzen landbouw 3), waar
toe ik vooral werd aangemoedigd door het vooruitzigt op de groote staats
hervorming van ons vaderland in 1795, die reeds drie jaren was vooruitge
zien en door mij, met zoo vele duizenden, hartelijk was verlangd. 

Onder aIle de verbeteringen, welke mij voorkwamen, daarbij te moeten 
daargesteld worden, behoorde de ontginning der woeste gronden, en andere 
verbeteringen in onzen landbouw aan te brengen. Dit doel stelde ik rnij reeds 

1) Dit is een retoriscb ritme, een vaste maat met accenten op onderwerp, 
gezegde enz. Kops waarschuwt hier terecht voor eentonigheid bij het gebruik van 
lange zinnen. 

2) Inwijdings-Redevoering 1816, biz. 62: "De Vaderlandsche Flora lokte mij 
bovenal uit, en bragt mij weder op onze akkers en weiden, langs oevers, in bosschen 
en op woeste velden. Dit moest bovenal mijne aandacht doen vestigen op on zen 
Vaderlandschen Landbouw, en het geen ter verbetering van denzelven zou kunnen 
aangewend worden ... " 

3) N. van der Zijpp, in zijn Gesch. der Doopsgez. in Ned. (Arnhem 1952), biz. 
156, merkt op dat het dikwijls Doopsgezinden zijn geweest, die door nieuwe land
bouwmethoden, door het invoeren van nieuwe graansoorten, door ook in de vee
fokkerij nieuwe wegen te gaan, stimulerend hebben gewerkt. Een voorbeeld in 
Nederland is de rijenteelt in de Groninger Veenkolonien, die te danken is aan 
Mennonieten, uit de Palts atkomstig. (zie M.V.L. dl. IV (1810), bIz. 228-229). 
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in 1793, en nu verkregen mijne botanische en Iandbouwkundige oefeningen 
eene bepaalde rigting. Ik spoorde op, wat er in Nederlandsche geschriften 
over onze gronden, landbouw en veeteelt voorkwam bij de Maatschappij 
van Landbouw 1), de Huishoudelijke Maatschappij 2) en vele andere stukken 
zoo als ik die heb opgegeven in het Magazijn van Vaderlandschen Land
bouw 3). Ik lag een adversaria-boekje hiervoor aan, hetgeen ik heb aange
houden totdat ik hoogleeraar werd, toen ik verder aIle citaten aanteekende 
in het kort begrip mijner lessen. 

Ik stelde mij onderscheide zaken voor, welke ik na die vooruitgeziene 
omwenteling onder de aandacht van het bestuur zou brengen ten nutte van 
den landbouw, vooral wanneer het foederalismus, hetgeen algemeene en 
groote verbeteringen tegenhield, zou zijn weggenomen en de eenheid met een 
krachtig uitvoerend bewind zou zijn daargesteld. Met dit doel vereenigde 
zich tegelijk mijne vurige wensch, dat de heerschende kerk mogt vervaIlen 
met al den aankleve van dien 4). Mij beide deze groote doeleinden steeds 
voorstellende, welke ik te kennen gaf in het weekblad De Republikein 6), 
nam ik een levendig deel aan de omwenteling van 1795, en gedenk hieraan 
nog steeds met zelfsvoldoening, daar aIle de verbeterde inrigtingen na dat 
tijdvak hieraan zijn toe te schrijven, en de hervormde kerk ook hieraan hare 
verlichting te danken heeft, daar zij van den knellenden politieken band nu 

1) Maatschappij ter bevordering van den Landbouw, opgericht te Amsterdam in 
1776, ontbonden 1847. Voorloper van de in het laatstgenoemde jaar gestichte Hol
landsche Maatschappij van Landbouw. Zie Van der Poel, in: Hist. Agr. dl. IV 
(1957), bIz. 85-90 en de artikelen van P. van Schaik over de Mij. ter bevordering 
van den Landbouw, in: Ons Amsterdam jrg. 13 (1961), en Landbouwkundig Tijd
schrift jrg. 74 (1962). 

2) Dit is de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij (vanaf 1836: Neder
Iandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid), voortgekomen uit de in 
1777 opgerichte "Oeconornische Tak" van de Hollandsche Maatschappij der We
tenschappen. 

3) Kops citeert hier M.V.L. dl. I (1804), bIz. 79-87, "Vele andere stukken": 
Kops verwijst hier vnl. naar C. Nozeman en J. F. Martinet, Wat is 'er tot nu toe 
over de Natuurlijke Historie van ons vaderland geschreeven?, enz., in: Verhande
tingen Holl. Mij. der Wetenschappen, Dl. XI (1769), en voorts naar het eerste deel 
van Le Francq van Berkhey's Natuurlijke Historie van Holland (1769). Een veel 
uitvoeriger opgave van Kops over Iandbouwkundige werken, bevattende 122 titeIs, 
in M.V.L. dl. IV (1808), bIz. 344-363. 

4) Kops' vurige wens ging in vervulling op 5 augustus 1796, toen in de Nationale 
Vergadering werd besloten: "Er kan, of zal geen bevoorrechte noch heerschende 
Kerk in Nederland meer geduld worden" (Dagverhaal Nat. Verg., dl. II, no. 145; 
zie ook nos. 143 en 147). Zie voorts: O. J. de Jong, De theologische faculteiten en 
de Bataafse Revolutie (inaug. rede Univ. A'dam). Nijkerk 1969. 

5) De Republikein, jrg. 2 (1796), no. 69 (biz. 133-140). Dit stuk, Bemoediging 
aan Neerlands burgeren, bij de eerste verjaaring der Bataafsche vrijheid, is gesig
neerd 1.K. - Kops schreef o.a. : " ... In hoe veele opzichten is de verbindtenis tussen 
Kerk en Staat reeds verbroken! Er is nog slechts een stap te doen; en deze afschei
ding zal volkomen wezen." No. 84 (bIz. 256-259) bevat bedenkingen van Kops 
tegen het voorstel om de zittingen der Nationale Vergadering met gebed te openen. 
De Republikein was een spreekbuis van de gematigde unitarissen (zie J. Elias, 
Bijdr. tot de kennis van de historiographie der Bataafsche Republiek. Diss. Utr. 
(Leiden 1906), bIz. 29-35). 
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werd ontslagen. Ik zal in een nader geschrift wegens deze mijne politieke 
bemoeyingen in gezegdenjaar, meer opteekenen 1). 

In January geroepen door de burgerij in den raad van Leyden, en weI ge
durende de drie eerste dagen van deszelfs bestaan tot voorzitter, heb ik dien 
mij zoo ongewonen en verdrietigen post, zonder eenige wedde getroost tot in 
November 1795 2). In Maart werd op mijn voorstel eene commissie benoemd 
tot hervorming van het schoolwezen der stad 3), waaruit het belangrijk rap
port is voortgevloeid, door J. van Geuns gesteld, getyteld Rapport over den 
staat der lagere scholen te Leyden A 0 1796 bij Herdingh en Du Mortier, waar 
mijn voorstel in voorkomt'). In deze commissie heb ik mij getrouw pogen te 
kwijten van mijn pligt, zoo lang ik ingezeten van Leyden was, gelijk ook in de 
stad schoolcommissie van Den Haag 5), en die van het Nut van 't Algemeen, 

1) Het is aan te nemen dat Kops dit voomemen niet heeft uitgevoerd; van dit 
geschrift wordt elders nergens gerept. 

2) Op 19 jan. 1795 werden o.a. lid van de provisionele raad J. G. H. Hahn, 
S. J. van Langen, J. Kops, J. van Geuns en B. van Rees; secretaris was Karel de 
Peeker. Tevens was Kops (tot 19 juni) lid van het Comite van "Finantie en Onder
stand" (van een soortgelijk comite te Haarlem, het "Committe ter aanmoediging 
van Arbeidzaamheid", was zijn vriend Adriaan Loosjes van 1795 tot 1800 lid), en 
vervolgens van het Comite "tot de Weeskamer". 

Op diezelfde 19de januari werd Kops tot voorzitter van de voorlopige municipali
teit gekozen; in mei d.a.v. vinden we Hsbrand van Hamelsveld als voorzitter en in 
JUDi weer Kops. Het voorzitterschap rouleerde; op 5 nov. 1795 hanteerde Kops de 
voorzittershamer voor het laatst en bij de verkiezingen van twee weken later werd 
hij niet in de raad herkozen. De notulen van de provo raad jan.-nov. 1795 (met vele 
bijgevoegde stukken en brieven) aanw. op G.A. Leiden, Secretarie-archief 1575-
1851, nos. 503-505. 

In oktober 1795 werd door de Leidse municipaliteit besloten tot het houden van 
een vrijwiIIige intekening ten bate der armen. De senaat der hogeschool, zich beroe
pend op haar academische privileges, bracht toen afzonderlijk een geldsom bijeen, 
die aan Kops ter hand werd gesteld (p. C. Molhuysen, Bronnen gesch. Leidsche 
Univ., dl. vn, R.G.P. 56 (1924), biz. 8-10). 

Voor de samenstelling van de Leidse raad in 1795, zie Naemwijzer Leyden 1795 
en Vervolg op Wagenaar Vad. Hist., dl. 28, bIz. 177. Br waren drie predikanten 
onder de raadsleden: Jan Kops, diens Doopsgezinde ambtsbroeder, de ijverige 
patriot Jan van Geuns (I 764-1834) en de Remonstrant B. van Rees. 

Jan van Geuns, die sinds 1789 te Leiden stond, was de oudste zoon van prof. 
Matthias van Geuns. Op zijn en Kops' politieke bedrijvigheid te Leiden zinspeelt 
de zoon van Allard Hulshoff, W. van Oosterwijk Hulshoff, in een brief van 14 febr. 
1795 aan Matthias van Geuns (niet de professor, maar diens jongste neef, zie noot 3 
op biz. 134): "En wat zegt gij van broer Jan? Die speelt met zijn coUega geen kleinen 
rol." (I. H. van Beghen, Meniste Vryage (H'!em 1969), bIz. 141). 

3) Dit was de Commissie tot onderzoek van de staat der lagere scholen binnen 
Leiden, bestaande uit J. van Geuns, K. de Pecker, J. Kops, Jac. de Fremery, A. B. 
Swart, J. de Kruyff en J. ten Brink. (zie ook A. van den Bnde, Geschiedk. schets van 
Neerl. schoolwetgeving (Deventer 1846), bIz. 6-7 en 65-66). 

') Rapport over den staat en de middelen ter verbetering der Laagere Schoolen; 
door eene daar toe benoemde Commissie, bij den Raad der Gemeente van Leyden 
ingeleverd 28 Juny 1796. Bij Herdingh en Du Mortier, Leiden 1796. Hierin komt 
op bIz. 139-144 het voorstel voor van Kops, gedaan op 6 maart 1795 in de Leidse 
raad, behelzende zijn initiatief tot insteJIing van deze onderzoekscommissie. 

5) Kops was lid van de gemeentelijke commissie van toezicht op het openbaar 
lager onderwijs (Arrest Raad Gem. Den Haag 12 juni 1804, ingevolge Public. 
Staatsbewind 29 juli 1803). 
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welks voortreffelijke school ik aldaar mede heb helpen oprigten en in stand 
houden 1). Voorts was ik zedert 1789 lid en secretaris van het departement 
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 2) en lid en directeur van het 
dichtgenootschap Kunst wordt door Arbeid verkregen, te Leyden. 

In November deszeIvenjaars door de burgerij niet weder in den raad her
kozen zijnde, trad ik met vreugde af en zette mij weder geheel op mijn stu
deerkamer. Ik was spoedig bedacht, om mijne ontwerpen tot vruchtbaar
making der woeste gronden nader te bewerken, maar ik doeIde vooral op de 
woeste heivelden over de geheele Republiek; doch hieraan was nog niet te 
denken, omdat de eenheid der Republiek nog niet tot stand was [gekomen]. 
Ik bepaalde mij dus nog tot de duinen van Holland, waarover het Provin
ciaal Bestuur als souverein beschikken kon. De hiertoe te nemene maat
regelen konden den grondslag leggen, waarop die voor de heigronden in de 
andere provincien zouden kunnen gebouwd worden, zoo als dit oogmerk is 
aangewezen in het rapport over de duinen 3). Ik vervaardigde een adres aan 
het Provinciaal Bestuur, waar ik de nuttigheid der zaak voorstelde, om dit 
door eene commissie te doen onderzoeken. Om het publiek voor te bereiden 
gar ik een berigt wegens eene boerderij in de Castrikummer duinen in den 
Letterbode van 1796 '). 

Dit adres wilde ik echter niet aileen inzenden. Dit zou den schijn van een 
gelukzoeker hebben, en ik vond eenige achtenswaardige burgers, met wien 
ik reeds veel over deze zaak gesproken had, en die van mijn ijver en goede 
bedoelingen overtuigd waren, zijnde J. van Heukelom Senior 6), P. H. Kla
renbeek 8) en Van Lange 7), welke dit met mij teekenden. Ik nam alle onder-

1) Deze scbool werd in 1803 opgericbt, door o.a. Van der Palm en Kops. (A. de 
Groot, Leven en arbeid van J. H. van der Palm, diss. Vtr. (1960), bIz. 92 noot 3), 
en op 1 mei 1804 geopend. Kops beeft zich voor deze school zeer verdienstelijk ge
maakt (zie Gedenkschrift bij bet 130-jarig bestaan der eerste scbool v.h. Dept. 
's-Hage der Mij. tot Nut enz. (1934) en ArchiefDept. 's-Hage der Mij. tot Nut enz., 
aanw. op G.A. Den Haag). 

2) In de jaren 181(}"'1813 en 1815-1816 was Kops boofdbestuurslid van 't Nut 
(Gedenkboek Mij. tot Nut van 't Algemeen 1784-1934, bIz. 236). In 1798 had Kops 
aan 't Nut een voorstel gedaan tot afscbaffing van de slavenbandel (De Fremery, 
art. cit. bIz. 350). Voorts was Kops op 27 sept. 1805 lid geworden der Natuurkundi
ge Maatscbappij Diligentia (A. Schierbeek, Grepen uit de gescb. v.d. Natuurk. Mij. 
Diligentia 1793-1943, in: Jaarb. Die Hagbe 1943). 

3) Tegenwoordige Staat der Duinen van bet voormaalig gewest Holland; zijnde 
bet eerste deel van bet Algemeen Rapport der Commissie van Superintendentie 
over bet onderzoek der Duinen. Leiden 1798, bIz. IV-V. 

') Bescbrijving eener boerderij in de Castrikurnmer duinen, in: Alg. Konst- en 
Letterbode 1796 no. 140. 

6) Jan van Heukelom Sr. (173(}"'1806), lakenfabrikeur te Leiden. 
8) P. H. Klaarenbeek (1754-1830), zijdereder te Haarlem. Lid der toneeIsocieteit 

"Leerzaam Vermaak". Patriot in 1787 en lid van bet Haarlemse stadsbestuur in 
1795. In 1797 stelde hij, als lid van bet provinciaal comite van commercie te Den 
Haag, voor de invoer van Engelse goederen daadwerkelijk te verbieden. Zijn Nage
laten Gedicbten verscbenen postbuum (1831). 

1) S. J. van Langen (1758-1847), lakenfabrikant te Leiden. Ultra-democratiscb 
patriot. Speelde als lid van bet Vitvoerend Bewind tijdens bet regiem van Vreede in 
1798 een omstreden politieke rol door zijn verwikkeling in de Bataafse geldzaken. 
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vraging wegens dit stuk van de zijde des bestuurs op mij. Wij hadden reeds 
eenige Ieden van het ProvinciaaI Bestuur geraadpleegd, die ons zouden on
dersteunen, vooral J. N. van Eys 1). Dit stuk gesteld zijnde in handen van 
den Advokaat-FiskaaI der Domeinen Van der Kracht 2), zond deze eene 
breede memorie in, om het adres te bestrijden, hetgeen mij onder de hand 
werd medegedeeld, en waarop ik eene contramemorie stelde, welke een der 
leden als zijn advis in de vergadering bragt, en met dat gelukkig gevolg, dat 
het Provinciaal Bestuur op 27 September 1796 aanstelde de Commissie van 
Superintendentie over het onderzoek der Duinen 3), welke mij den volgenden 
dag benoemde tot haren secretaris, mij verzoekende hun den weg te wijzen, 
dien zij nu moesten inslaan. Ik gaf hun een plan van werkzaamheden, het
geen men getrouwelijk gevolgd heeft. De wijze hoe dit onderzoek gedaan is, 
vindt men in de missive aan het administratief bestuur van Holland, voor 
het 1 st. deel van het bovengemelde Duinrapport 4), en verder in de minuten 
der handelingen en rapporten van mij en de subcommissien, die onder mijne 
papieren berusten. AIle kaarten en stukken zijn door mij aan het Bestuur 
overgeleverd in 1830 6) en voor de bewezene diensten f 600 ontvangen. Met 
dit onderzoek en de verschillende inspectien verliep het geheele jaar 1797. 

In January 1798 de eenheid der Republiek gevestigd wordende 6), gevoelde 
ik de noodzakelijkheid, dat er rapport werd uitgebragt. Ik vreesde, dat bij de 
opruiming der foederative provinciale besturen alIigt de Commissie zou in
getrokken worden. Voorts moest het rapport de voorIooper worden van het 
groote werk der heigronden. Mijne eer was er mede in betrokken, dat er iets 
in het licht kwam, voor een publiek, hetgeen niets van de zaak begreep, en 
hiermede lachte, zoo als ik dit dan ook bij mijne vrienden ondervond. Aile 

1) J. N. van Eys (1743-1818), koopman en agronoom. Bewindhebber O.I.C. en 
directeur I..evantse Handel. In 1811 lid der commissie van het Departement van de 
Zuiderzee tot onderzoek naar een Code Rural. Voorzitter van de Commissie van 
Landbouw in Noord-Holland. Hij was eigenaar van het landgoed Boekenrode onder 
Vogelenzang. (zie Elias, Vroedscbap II, biz. 861 en R. C. Hekker en J. M. G. van 
der Poel, De NederIandse boerderij in bet begin der 1ge eeuw (Ambem 1967), bIz. 
29-30). 

2) Over deze zijn geen gegevens gevonden. De domeinen werden sinds 1798 be
heerd door E. Temminck als Commissaris, inspecteur-generaal voor de domeinen 
"herkomstig van den Vorst van Nassau." In 1814 was hij in soortgelijke functie 
werkzaam voor de Souvereine Vorst. In 1807 wordt hij genoemd als lid van de 
Commissie van Landbouw voor Zuidelijk Holland. 

3) Bestaande uit J. N. van Eys, Cbr. G. Reinhart van MarIe, M. Temminck, 
F. van der Goes en J. van Styrum (M.V.L. dl. I, bIz. 6). 

4) Ald., bIz. III-XVIII. Over oudere plannen tot vruchtbaarmaking der duinen, 
zie Van der Poel, Heren en boeren, bIz. 44 noot 6; voor 18e- en 1ge-eeuwse litera
tuur over duinontginning, zie B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis en W. J. D. van Iterson, 
Proeve eener opgave van bouwstoffen voor eene geschiedenis en statistiek van den 
Nederl. landbouw ('s-Hage 1874), bIz. 40-42. Voorts: J. A. van Steijn, Duinbe
bossching (diss. Wageningen 1933), biz. 1-45 en 298-314. 

6) Kops heeft deze officiele bescheiden dus pas na vijf en dertig jaar ter beschik
king van de regering gesteld! 

6) Op 22 januari 1798 vond de coup plaats van de radicale patriot Pieter Vreede; 
zijn regiem duurde tot 12 juni daaraanvolgend. Op 23 apri11798 kreeg de Bataafse 
Republiek baar eerste constitutie. 
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deze prikkels werkten tegelijk. Mijn ijver en lust voor deze zaak had mij alles 
met gemak doen bewerken, en van aIle de berigten, die ik ingewonnen en de 
inspectien die ik gedaan had, maakte ik het groote rapport op, het Deel I, de 
Tegenwoordige Staat der Duinen '), hetgeen door de leden der Commissie 
gaaf werd aangenomen, onder mijne verantwoording, dat ik alles zou weten 
te bewijzen en te verdedigen, waarvoor ik niet bevreesd was. Ik houde dit 
voor een der gelukkigst bewerkte stukken, die ik immer heb vervaardigd. 
Men leze het, om overtuigd te zijn van de moeite, hieraan besteed. 

Ik wenschte, dat het stuk in het licht kwam, om het publiek in te lichten, 
wegens hetgeen op mijn voorstel geschiedde. Nu geraakte het ook niet onder 
de staatspapieren verzwolgen. Het tweede deel, het ontwerp tot vruchtbaar
making der duinen 2), heb ik mede geheel ontworpen, behalve het plan van 
negotiatie, dat door mijn vriend J . M. Guepin 3) werd gemaakt op mijn ver
zoek. In eenige artikelen van het plan en de negotiatie zijn eenige verande
ringen gemaakt door de leden. Hetzelve kwam in 1799 in het licht 4). 

Ten gevolge der gevestigde eenheid werden er Agenten, die als ministers 5) 
fungeerden aangesteld, en het Uitvoerend Bewind, dat in January 1798 werd 
aangesteld, benoemde mij bij het Onderwijs aan het hoofd van een bureau 6), 
waarvoor ik nog eenige stukken bewerkte, maar door de omverwerping van 
dit bestuur in Juny had die benoeming geene dadeJijke aanstelling ten gevolg, 
en verklaarde ik mij ook meer genegen voor eene administratie van den 
Nederlandschen landbouw. In 1799 werd verder een Agentschap van Natio
nale Economie opgerigt. Aan de commissie, welke de instructie voor dien 

') Voor de volledige titel, zie noot 3 op biz. 139. 
2) Ontwerp tot vruchtbaarmaaking der Duinen, zijllde het tweede deel van het 

Algemeen Rapport der Comrnissie van Superintendentie over het onderzoek der 
Duinen, enz. Leiden 1799. Arch. Mij. v. Nijv. en Handel (N.E.H.A., 's-Hage), no. 
60, bevat diverse stukken over het Duinrapport, w.o. consideratien en advies d.d. 
31 jan. 1801 van de Nat. Ned. Huishoudelijke Mij. betreffende "het schoone rapport 
over Hollands duinen", gericht aan de Agent van Nationale Oeconomie, Goldberg. 

Beide delen zijn herdrukt o.d.t. Staat van Hollands duinen en Ontwerp tot vrucht
baarmaking van dezelven 2 din. Utrecht 1818. 

3) J. M. GU\!pin, makelaar en bankier te Haarlem. Zijn plan voor geldlening ter 
financiering van de duinhervorming in het Duinrapport, d!. II, biz. 77-88 en 243-252. 

4) Ook buitenslands bestond belangstelling voor Kops' duinrapport; in een brief 
van 8 aug. 1799 (A.R.A., Verz.-Goldberg no. 25) vraagt Kops aan Goldberg om 
een exemplaar van het pas verschenen tweede deel te sturen aan de Zwitsers-Franse 
botanicus A. P. De Candolle (1778-1841), die het plan had om gedeelten ervan te ver
talen. In 1803 gaf De Candolle een publicatie over vruchtbaarmaking van duinen in 
het licht (Van Steijn a.w., litt. opg. no. 105). 

5) Over deze staatsrechtelijke kwestie, zie Zappey, Goldberg, biz. 31. 
6) Th. van Kooten, de eerste Agent van Nationale Opvoeding, had Kops aange

zocht om chef te worden van het derde bureau, zijnde de afd. Morele Opvoeding. 
Dit zal een voorlopige benoeming zijn geweest, die in JUDi 1798 teniet werd gedaan 
door Van Kooten's opvolger Van der Palm, zogenaamd wegens bezuiniging (zie 
Van der Poel, Heren en boeren, biz. 62 en A. de Groot, Leven van Van der Palm, 
biz. 58). Over deze zaak een ontwerp-brief (ongedateerd) van Kops aan het Uit
voerend Bewind, in: G.A. Leiden, Bib!. Leiden en omg. No. 11420, alwaar ook 
diverse bijzonderheden over Kops en zijn farnilie. 
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Agent moest opmaken, deelde ik eenige concept-artikelen mede 1), zooverre 
den landbouw betrof, die voomamelijk werden aangenomen, en het Duin
rapport was zoo gunstig ontvangen, dat ik in 1799 door den Agent van 
Nationale Economie J. Goldberg 2) werd benoemd tot Commissaris van 
Landbouw en nu moest ik beslissen om of voor dit commissariaat, hetgeen 
mijn geheele persoon, alsook mijne woning in Den Haag vorderde, te be
danken, of mijn dienst als leeraar te verlaten. Niet aIleen werkte mijne groote 
zucht om mij geheel aan het werk van landbouw toe te wijden, mede, maar 
ook de verpligting als huisvader om in plaats van f 1200 jaarwedde, die ik 
aIleen als leeraar had ontvangen, een tractement vanf3500 en verdere leges
gelden te genieten S). Ik heb mijne beweegredenen openhartig blootgelegd 
bij de narede van mijne leerrede no. 178 over Matth. V: 16, waamaar ik mag 
verwijzen '), alsmede in mijne leerrede ter viering van mijne 50-jarigen pre
dikdienst 6). 

Tot aan Juny 1800 heb ik mijn leeraars-ampt, onder aIle de vermelde 
bezigheden, naar ik vertrouw, met ijver en getrouwheid waargenomen, en 
het godsdienstig onderwijs van de jeugd der gemeente evenzeer ter harte ge
noemen. Ik bezat het voorregt, dat ik van de eene werkzaamheid dadelijk 
tot eene van zeer verschillenden aard kon overgaan, en deze afwisseling van 
onderscheide studien, waarin ik mij van 1795-1800 zoo zeer heb kunnen 
oefenen, gaf mij telkens nieuwen lust, en hiervoor heb ik tot in mijnen ouder
dom eene geschiktheid behouden, waardoor ik zoo veel van verschillenden 
aard heb kunnen uitrigten. Gedurende de gemelde drokke jaren meen ik 
niet aIleen mijne verpligting als leeraar te hebben vervuld, maar vertrouw 
ook verder ter bevordering van de zaak der christelijke kerk het mijne te 
hebben toegebragt. 

Toen de Remonstranten in 1796 alle Protestantsche gezindten uitnoodig
den, om zich met hen te vereenigen 6), wilde ik dit aanmoedigen door de 

1) Over de instructie van de Agent van Nationale Oeconomie, zie A.R.A. Verz.
Goldberg no. 19; voor dat deel der instructie dat over de landbouw handelt, zie 
Van der Poel, Heren en boeren, biz. 59-60. 

2) Johannes Goldberg (1763-1828). Brieven van Kops aan Goldberg in A.R.A., 
Verz.-Goldberg, nos. 20 en 25. Voorts bevindt zich een schrijven van Kops aan 
Goldberg (d.d. 24 jan. 1800) in het dossier-Kops op het Centraal Bureau voor 
Genealogie te ·s-Gravenhage. 

S) Kops werd 4 juni 1800 benoemd op een voorlopig salaris vanf3.ooo, per 1 okt. 
1803 verhoogd tot f 3.500 en in 1808 weer verJaagd tot f 3.000 (Van der Poel, 
Heren en boeren, biz. 66, 71 noot 2, 91 en 115 noot 1). - Ware hij in 1792 in 
Haarlem beroepen, dan zou hijfl600 ontvangen hebben . 

• ) Dit was Kops' - zeer waarschijnlijk niet in druk verschenen - afscheids
preek te Leiden over de tekst "Laet uw' licht alsoo schijnen voor de menschen/ dat 
sy uwe goede wercken mogen sien/ ende uwen Vader/ die in de hemelen is/ ver
heerlicken ... 

6) Leerrede 1838 (zie noot 1 op biz. 134), biz. 12-14. Kops nam te Leiden af
scheid in de beste verstandhouding en preekte daar ook later nog weI. Op 20 juni 
1800 werd hem eervol ontslag verleend. In 1803 bood de kerkeraad hem een open
gekomen predikantsplaats aan; dit aanbod kon hij i. v .m. zijn commissarisschap niet 
aanvaarden (Le Poole, a.w. biz. 116). 

6) In Leiden werd over dit oecumenische voorstel gepreekt door de Remon-
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uitgave van eene leerrede 1). In het voorberigt heb ik mijne toenmalige denk
wijze hierover doen kennen, maar in volgende jaren is mij die geheele ver
eeniging van Protestanten minder wenschelijk voorgekomen. Ik vrees, dat 
reine christelijke begrippen te zeer verzwolgen raken onder de zoogenoemde 
orthodoxsche gevoelens, welke de menschen eene valsche geruststelling ge
yen, die hen al meer onbelemmerd doet voortzondigen, waarvan men al het 
verschrikkelijke ziet bij de Roomsche aflaat. Hiervan wil men zoo gaarne 
iets overnemen, maar moet men het vele goede, dat in de Roomsche biegt 
gelegen is, missen. De groote menigte wil deze gevaarlijke geruststelling nog 
gedurig ontvangen, en zuiverder begrippen laten zich in afzonderlijke genoot
schappen beter bewaren. Men zie ook J. Brouwer's gevoelen in de Vier ver
handelingen over het verval in den openbaren eeredienst AO 1797 2). 

Intusschen was ik een ijverig medelid van het gezelschap van gods dienst
vrienden, in 1796 te Leyden opgerigt, waarvan men een verslag vindt in de 
straks genoemde Vier verhandelingen. Ter beoordeeling van de antwoorden 
op eene door dat gezelschap openlijk uitgeschrevene prijsvraag 3), was ik 
vanwege het Doopsgezind genootschap mede beoordeelaar. Voor het ge
melde gezelschap stelde ik eene geloofsbelijdenis op van mijne gevoelens, 
onder mijne papieren voorhanden. 

In 1800 heb ik reeds, nog te Leyden zijnde, een begin gemaakt met de uit-

strantse leraar C. Rogge op 27 nov. 1796, hetgeen door Kops "met meer dan ge
woone stichting" (Leerrede 1797, bIz. V) was aangehoord. Zijn eigen leerrede had 
hij op 20 maart 1796 uitgesproken, en bij wilde een bijdrage leveren tot het Remon
strantse voorstel door zijn eerder gehouden preek te publiceren (het Voorbericht 
daartoe is gedateerd 16 dec. 1796). Overigens yond aIleen in Dokkum in 1798 een 
fusie plaats tussen Remonstranten en Doopsgezinden. Belangwekkend is dat Kops 
in hetzelfde jaar 1798 een beroep ontving uit Dokkum, dat hij niet heeft aange
nomen (meded. Ds. J. M. Leendertz). In Den Haag, waar geen Doopsgezinde ge
meente bestond, preekte Kops in de j:uen 1800-1807 voor de Remonstrantse broe
derschap, en werd ook lid van de kerkeraad van die gemeente. 

1) Leerrede over den algemeenen grond van Vereeniging onder de Christenen, 
gehouden bij eene gewoone gelegenheid op den 20. van Lentemaand 1796. door 
J . Kops, Christen-Leeraar te Leyden. Haarlem, J. van Walre 1797. 

2) J . van Geuns, G. J. van Rijswijk, J. Brouwer en F. van Teutem, Vier verhande
lingen over het verval in den openbaren eeredienst en rniddelen tot herstel (Utrecht 
1797), biz. 190-195. 

S) Dit was de door het Leidse genootschap "Godsdienstvrienden" (voluit: 
"Vrienden van Godsdienst en deszelfs openbare oefeningen") in 1796 uitgeschreven 
prijsvraag, getiteld: Welke zijn de oorzaaken van die laauwheid, onverschilligheid 
en nalaatigheid, in het bijwoonen der openbaare godsdienstige vergaderingen, die 
thans bij zo veele Protestanten zo zigtbaar is? De eerste prijs ad f 250 ging naar 
Kops' ambtsbroeder Jan van Geuns. Diens antwoord en dat van drie anderen werd 
in 1797 gedrukt (zie de voorafgaande noot). Verdere bijzonderheden bij Vervolg op 
Wagenaar, Vad. Rist., d1.17, biz. 69-71. 

Kops heeft na 1841 aan Nicolaas Beets, die in dat jaar een biografie van zijn 
schoonvader Van der Palm had gepubliceerd, meegedeeld dat Van der Palm in 1797 
lid was geworden van het gezelschap "Godsdienstvrienden". Ondanks het ontslag 
van 1798 (zie noot 6 op biz. 141) is Kops met de orator bevriend gebleven en in 1841 
schreef hij in de Aig. Konst- en Letterbode (dl. I, biz. 51-56) een Hulde toegebragt 
aan A. C. W. Staring en J. H. van der Palm (zie A. de Groot, Leven van Van der 
Palm, biz. 55 noot 3, 65, 76 en 259). 
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gave der Flora Batava 1). Roedanig ik tot de beoefening der plantkunde ge
bragt ben, heb ik reeds tevoren genoeg vermeld. De uitgave van dat werk is 
niet van mij oorspronkelijk. De boekhandelaars J. C. Sepp en Zoon 2) wilden 
iets dergelijks in het licht geven, en de planten uit buitenlandsche werken, 
vooral uit Curtis, Flora Londinensis 3), laten afteekenen. Men wilde er eene 
text ter verklaring bijvoegen, waartoe de uitgevers raadpleegden met Prof. 
M. van Geuns 4) en den Reer van Marum 6), welke mij daartoe bij Sepp aan
prezen. Hiertoe aangezocht zijnde, heb ik mij zeer lang beraad. Ik zag dit 
met rede zeer bezwaarlijk in, en ik schroomde zeer als botanicus voor het 
publiek op te treden, vooral in een werk van zoo langen adem, maar de beide 
geleerden, zooals ik reeds bij mijne inwijdingsredevoering verklaard heb 6), 
moedigden mij hiertoe zoo zeer aan, dat ik dit werk ondernam. Ik was bij de 
Duincommissie zeer gelukkig geslaagd, ik hoopte ook hierop zegen te zullen 
erlangen. Mij stond als Commissaris van Landbouw zoo veel nieuws aan te 
vangen, dat ik ook tot dit werk moed gevoelde. 

Maar ik verlangde een ander plan, dan dat van Sepp te volgen: ik wilde 
geene kopijen, maar oorspronkelijke afbeeldingen leveren. De planten moes-

1) Flora Batava, afgebeeld door en van wegens J. C. Sepp en Zoon; beschreven 
door Jan Kops, enz. Ie Deel A'dam z.j. [1800]. 

Voor bibliografische beschrijving, zie C. A. J. A. Oudemans, De ontwikkeling 
onzer kennis aangaande de flora van Nederland, in: Nederl. Kruidkundig Archief, 
2e Serle 2e Deel (1877), bIz. 239-244, alsook C. Nissen, Die botanische Buch
illustration. Ihre Geschichte und Bibliographie (Stuttgart 1951), no. 2247. Voorts 
Catal. J. L. Beijers, Book auction sale 23-24 april 1970, nos. 27-29. 

A. C. Kruseman, Bouwstoffen voor een gesch. v.d. Ned. boekhandel, dl. I, 
(A'dam 1887), bIz. 10 en 67, deelt abusievelijk mede dat de Flora Batava in 1824 
is begonnen, een vergissing die weer werd overgenomen door L. Brummel, 150 Jaar 
Lezen, in: Nieuwsblad voor de boekhandel,jrg. 132 (1965), no. 29 bIz. 1341. 

2) Grondlegger van deze befaamde boekverkopersfirma was Jan Christiaan Sepp 
(1739-1811), uitgever, entomoloog en Doopsgezind voorganger bij de Oude Vla
mingen en daarna bij De Zon te Amsterdam. Hij begon met de uitgave van de 
Flora Batava, welke door zijn zoon Jan (1778-1853) en zijn kleinzoon Cornelis 
(1811-1868) werd voortgezet (over de firma Sepp, zie Kruseman, Bouwstoffen II, 
bIz. 339-342 en A. Schierbeek, Sepp-Nozeman Nederlandsche vogelen 1770-1829 
('sHage 1940), bIz. 7-14). 

3) W. Curtis, Flora Londinensis, or plates and descriptions of such plants as 
grow wild in the environs of London, etc. 2 vols. London [1775-] 1777-1798. 
Bibliografisch uitputtend beschreven door A. Stevenson, Catalogue of botanical 
books in the collection of Rachel McMasters Miller Hunt, Vol. II Part II (Pitts
burgh 1961), biz. 389-412 [No. 6501; veel beknopter bij Nissen a.w., nos. 439-441. 

4) Matthias van Geuns (1735-1817), Doopsgezind geneesheer en hygienist. Prof. 
te Utrecht 1791-1815; doceerde sinds 1795 ook kruidkunde en had de zorg voor 
de academische hortus. Hield zich bezig met problemen van volksvoeding en volks
gezondheid. Over hem: J. H. Sypkens Smit, Leven en werken van Matthias van 
Geuns M.D. 1735-1817. diss. Gron. (Assen 1953). 

6) Over hem zie noot 4 op bIz. 126. In de papieren-Kops, aanw. in Handschr. verz. 
U.B. Utrecht (portef. 8*B28), bevindt zich een levensbericht van Van Marum dat 
door de samenstellers van Martinus van Marum. Life and work, vol. I (H'lem 1969) 
ongebruikt is gelaten. 

6) Inwijdings-Redevoering 1816, bIz. 67-68, alwaar Kops zijn grote bewondering 
voor Van Geuns uitspreekt. Ook bij de opzet van de Flora Batava ontving Kops 
adviezen van Van Geuns. 
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ten van den vaderlandschen grond zijn genomen, hetgeen voor eene inland
sche Flora volstrekt noodzakelijk is. Intusschen waren reeds onder het op
zigt van den Heer van Marum onderscheide vreemde platen afgeteekend, en 
ik moest mij hiermede eerst behelpen, zijnde de veertig eerste platen meestal 
zoodanige kopijen, maar van plaat 41 en volgende* verkreeg ik een eigen 
teekenaar en ik zocht zelve de levende planten voor den teekenaar op. Over 
de inrigting van dit werk, en de moeite hieraan verknocht heb ik het noodige 
bijgebragt in het voorberigt van elk der drie eerste deelen 1). De beroemde 
G. J. J. van OSCh2) heeft geene verdere platen* dan van 41 tot N°. 220 be
zorgd. Van toen af heb ik onderscheide teekenaars moeten gebruiken, en 
daar zij door Sepp sober besoldigd werden, zijn vele platen niet naar wensch 
geslaagd. 

Het blijkt uit het voorberigt van Deel V, dat ik dit werk tot aan N°. 356 
geheel aIleen heb volbragt, dat is tot hetjaar 1824 of 1825, zoodat ik t van 
een eeuw dit heb voortgezet. Toen kwam in het licht de Flora Belgii Septen
trionalis van mijn leerling Prof. H. C. van Hall 3). De opgaven der geslachten 

*) Moeilijk lees bare afkorting in het ms. 
1) In het voorbericht van Dl. I (gedat. 17 nov. 1800) merkt Kops op dat hij niet 

enkel het geneeskundig maar ook het "huishoudelijk" gebruik (d.w.z. de econo
misch nuttige, landbouwkundige, voedings- en nijverheidsaanwendingen) der plan
ten heeft gegeven. Voorts wenst hij een vaste Nederlandse naam voor elke plant 
in heel de Bataafse Republiek om een einde te maken aan de verwarring in de naam
geving. 

Naar de mening van Kops' leerling en latere ambtgenoot H. C. van Hall was 
Kops al te nauwgezet bij het letterlijk vertalen in het Nederlands van de namen der 
klassen, zoals Linnaeus die voor het eerst had gepubliceeld in zijn Systema Naturae 
van 1735. "Met de namen Monandria, Polyandria, Gynandria, Syngenesia Poly
gamia Superfiua kan het nog gaan, maar als men die in onze taal overbrengt, gelijk 
in de Flora Batava gedrukt staat als Eenmannigen, Veelmannigen, Manwijvigen, 
Overbodige Zamentelende Vee1wijverij, wordt het zeker moeilijk om met dames 
over de klassen der planten te spreken." (Van Hall, "Herinneringen"; zie hierna, 
noot 3). Van Hall's critiek op Kops' 18e-eeuwse openhartigheid is zeker niet aileen 
vanuit botanisch, maar vooral ook uit cultuurhistorisch oogpunt te bezien, en weI 
i.v.m. de 1ge-eeuwse terughoudendheid inzake de voortplanting. Het criterium der 
sexualiteit van de planten was immers de grondslag van Linnaeus' systeem. (Overi
gens is "Superfiua" veeleer te vertalen met "Overvloedig"). 

2) G. J . J. van Os (1782- 1861), genaamd "de Parijse Van Os". Schilder en litho
graaf; vooral bloem- en fruitstukken. " Om de Flora Batava van Jan Kops te 
iIIustreeren, moest hij zeer uitvoerig zijn in zijn teekenen, wat echter geheel geen 
schade doet aan zijn schilderwijze." (Nw. Ned. Biogr. Wb. X, 693). In latere jaren 
werkte aan het tekenen der platen mede de schilder C. J. van Hulstijn (1813-1879). 
- De oorspronkelijke aquarellen der Flora Batava bevinden zich deels in de 
Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool te Wageningen, deels in het 
Rijksherbarium te Leiden. 

3) H. C. van Hall (1801-1874), botanicus. Prof. landhuishoudkunde en botanie 
te Groningen 1826-1871 als opvolger van J. A. Uilkens. Van Hall woonde de 
colleges bij van Kops en disserteerde in 1821 onder diens voorzitterschap over 
inlandse grassen (enke1e details over de voorbereiding hiervan in een brief van Kops 
aan Van Hall d.d. 4 april 1821 , in Hs. verz. U.B. A'dam). Beschr. van zijn geschriften 
bij G. A. Pritzel, Thesaurus Literaturae Botanicae, etc. (1875, herdr. Milaan 1950), 
bIz. 133-134. 
*) Het ms. heeft "planten". 

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 10 
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en soorten van aIle inlandsche planten met de groeiplaatsen vindt men daarin 
naauwkeurig, welke nu slechts bij mijne Flora waren over te nemen; dit 
dulde mijne eerzucht niet. Ik wilde het werk dus aan Van Hall verder over
laten, aIleen de vermelding van het huishoudelijk gebruik nog voor mij, 
reeds zestig jaren oud zijnde, behoudende. Daarenboven viel het mij al 
moeilijker, de planten in het wild op te zoeken, waarvan ik al het bezwaar
lijke in het voorberigt van Deel III heb doen kennen 1), en aIles voor den 
teekenaar te verklaren. Ziet hier de redenen, waarom ik toen van dit werk 
in zoo verre heb afgezien. 

Ik schrijf dit thans in 1839, en wie zal niet erkennen de reuzenstappen, 
welke er in de kruidkunde zedert 1800, toen ik de Flora begon, gemaakt 
zijn 2). Weinige botanici bevonden er zich toen in ons vaderland, van welke 
ik eenige medehulp zou hebben kunnen ontvangen. Wie zal dan niet veront
schuldigen het onvolkomene, dat in den text van de twee eerste deelen ge
vonden wordt. Neemt een tegenwoordig botanicus, vooral onder de jonge
ren, dit niet in het oog, hij zal een ongunstig, maar in waarheid onbillijk 
oordeel over het begin van dezen mijnen arbeid vellen. 

Deze Flora is van den beginne af door het gouvemement ondersteund, 
welke 33 exemplaren voor zijne rekening neemt, en die verzendt aan buiten
landsche zoo weI als binnenlandsche natuurkundige genootschappen en 
maatschappijen. Dit is bewerkt in 1801 door den hoogleeraar Van Swin
den 3), toen lid van het Uitvoerend Bewind. 

Mijne werkzaamheden als Commissaris van Landbouw zette ik in 1800 
krachtdadig voort. Ik moest beginnen met den staat van onzen landbouw 
in de onderscheidene provincien te leeren kennen, waartoe 252 vragen werden 
rondgedeeld 4), maar vooral diende hiertoe de aldaar 6) vermelde reis, ge
durende bijna vijf maanden met den Agent van Nationale Oeconomie, waar-

Na zijn emeritaat schreef hij zijn "Herinneringen", waarvan het (onuitgegeven) 
manuscript in bewaring is bij de heer drs. B. Woelderink, Gemeentearchief Rotter
dam. 

1) In het voorbericht van Dl. III (1814) benadrukt Kops dat de getekende planten 
geen gekweekte maar in de natuur opgegroeide exemplaren zijn en hij schetst de 
grote moeilijkheden bij het verkrijgen van planten uit de natuur ter aftekening. 

2) P. W. van der Pas (art. cit. in Scientiarum Historia 1969, biz. 151) merkt op 
dat het midden del 19de eeuw een opbloei zag van de botanische wetenschap. De 
Nederlandsche Botanische Vereeniging werd opgericht in 1845 (Kops was er geen 
lid van en Van Hall werd pas lid in 1873; zie hierover Ned. Kruidk. Arch. 1875, 
bIz. 17-21); in 1848 werd de uitgave van het Nederlandsch Kruidkundig Archlef 
begonnen. 

3) Over hem, zie noot 1 op bIz. 128. De Agent van Nationale Oeconomie Gold
berg en na hem de Raad van Binnenlandsche Zaken waren geautoriseerd door het 
Uitvoerend Bewind resp. het Staatsbewind om exemplaren van de Flora Batava 
aan te kopen ter toezending aan geleerde genootschappen. Het initiatief in dezen 
was genomen door Goldberg en Van Swinden nam zijn voorstel over (Alg. Konst
en Letterbode 1801 dl. II, biz. 39-43 en 405-409; voorts M.V.L. dl. II (1805), bIz. 22). 

4) Voor de 253 vragen en de bewaard gebleven antwoorden, zie Van der Poel, 
De landbouwenquete van 1800, in: Hist. Agr. I-III (1953-1956). 

6) M.V.L. dl. I (1804), bIz. 85-86. Over deze "huishoudelijke", d.i. economische 
dienstreis, zie Zappey, Goldberg, biz. 48-50. 
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van ik een verslag 1) gemaakt heb, alsmede eene verzameling van antwoorden 
op de gemelde vragen, welke beiden stukken onder mijne papieren zijn 2). 
Dezelve waren mij niet volledig genoeg, om ze in het licht te geven, maar 
hiervan en vooral van de reys door het geheele land heb ik het grootste nut 
getrokken. 

Wat ik als Commissaris van Landbouw voomamelijk heb verrigt, vindt 
men in mijn Magazijn van Landbouw, onder het eerste rubriek van elk der 
zes deeien, Werkzaarnheden van het Bataafsche gouvemement ten nutte van 
den landbouw, hetgeen achter ieder deel voor het register is geplaatst 3). 
Bijzondere werkzaarnheden vorderde terstond het opmaken van den staat 
van het Fonds van Landbouw 4), voortgekomen uit de belasting van 2 stui
vers op elk rund, bij de wet van 26 December 1799 5) door G. Reinders 6) 
voorgesteld en maar voor een jaar geheven. Dit was alles verrigt, voor ik 
Commissaris werd, maar door mij is de uitbreiding en bestemming van dit 
fonds geheel ontworpen en voltooid. In die rapporten 7) vindt men reeds 
AO 1802 opgegeven, wat ik al met dit fonds wenschte uitgevoerd te hebben, 
vooral het oprigten van Commissien van Landbouw 8). Met dit fonds moest 
men onafhankelijk blijven van's Lands kas en de budgets. Zonder dit fonds 
zou men weinig hebben kunnen uitrigten, hieraan is men alles verschuldigd. 
Dit is een van de heilzaamste vruchten van mijne werkzaamheden. 

Voorts was op het Duinrapport bij het gouvemement niets naders verrigt; 

1) Dit is het Verbaal van Kops, gepubliceerd door L. S. Meihuizen in Rist. 
Agr. V (1959). Reeds eerder, doch niet zonder feilen, verschenen in: Tijdschrift voor 
Staathuishoudkunde en Statistiek, dl. 19 (1860) en 20 (1861). 

2) J. Baert, Jan Kops pionier van Hollands landbouw ('s-Hage 1943), biz. 29-30, 
is derhalve ten onrechte van mening dat Kops geen exemplaar van zijn Verbaal 
meer ter beschikking had (zie voorts Van der Poel, in Rist. Agr. I (1953), biz. 49 en 
De Fremery, art. cit. biz. 354). 

3) Het Magazijn van Vaderlandschen Landbouw bevat uitvoerige registers, en 
een aparte rubriek Werkzaamheden van het Bataafsche gouvernement ten nutte van 
den landbouw. 

4) Gesticht 30 mei 1806 op initiatief van Kops; voortgekomen uit het hierna te 
noemen Veefonds. 

6) Dit is de wet waarbij het Veefonds tot stand kwam, dat bestemd was voor het 
het uitkeren van schadevergoedingen aan boeren, wier vee door de runderpest ge
troffen was. De oorspronkelijke grondslag was een eenmalige hefting van 2 stuivers 
voor ieder rund ouder dan twee jaar en van 1 stuiver voor runderen beneden twee 
jaar. Over het Veefonds, zie Van der Poel, Heren en boeren, biz. 46-49 en Baert, 
Jan Kops, biz. 37-45. 

6) Geert Reinders (1737-1815), landbouwer. Deed experimenten met inenting 
van kalveren tegen veepest. Vanaf rond 1798 voorstander van het afmaken van 
besmet vee. In de Nieuwe Ned. Jaarb. van 1777 (biz. 1168) werd hij een "schrandere 
Huisman" genoemd, Kops noemde hem "de beroemde Veekenner" (in M.V.L. 
dl. IV (1808), biz. 103). Zie ook L. H. Bruins, Leven en werken van Geert Reinders, 
diss. Gron. (Leens 1951). 

7) Zie M.V.L. dl. I, biz. 33-56 en 415-438; dl. Ill, biz. 234-254; dl. IV, biz. 41-55; 
dl. V, biz. 321-323; dl. VI, biz. 225-226. 

8) Dank zij Kops' volharding opgericht op 9 sept. 1805. Het denkbeeld van deze 
commissies leefde al in 1800 in kiem bij Goldberg (Van der Poel, Heren en boeren, 
biz. 63-64), zij het ontleend aan buitenlandse voorbeelden. Naarnlijst der leden van 
de Commissien in M.V.L. dl. III (1807), biz. 55-59 en dl. V (1810), biz. 20-39. 
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ik zette dit voort onder den Raad van BinnenIandsche Zaken 1). Ik ben hienn 
gestuit, maar ten gevoIge dezer werkzaamheden zijn de duinen beter gekend 
en gewaardeerd, en is eindelijk de depopuIatie van konijnen gevolgd en heeft 
de Heer D. T. Gevers 2) in zijn belangrijk werk over de duinen erkent, hier
van zeer veel nut te hebben getrokken, en alles naar de opgaven zoodanig 
bevonden te hebben. 

Zeer veeI moeite kostte rnij het in werking houden van de wet op de 
paardenfokkerij van 31 December 1799, welke geheeI zonder medewerking 
van mij is vervaardigd en wier geschiedenis en gebrekkige werking ik be
schreven heb 3), welke wet in 1803 ook is ingetrokken. Ik mag mij vleijen 
den uitvoer van straatvuil en secreetmest te hebben tegengegaan en dien van 
haardasch aileen onder belasting vaniS per last toe te laten 4). 

In denjare 1802 begon ik rnijn Magazijn van Landbouw 5); het oogmerk 
en de inrigting daarvan vindt men in het voorberigt 6) van Deel I. Ik werd 
hiertoe opgewekt door een ingewikkeld verwijt van een lid van den Raad van 

1) Zie M V.L. dl. VI (1814), register i.v. Duinen. 
2) D. Th. Gevers van Endegeest (1793-1877),1819-1826 Commies van Staat bij 

de Raad van State, 1827-1838 referendaris bij Binnenlandse Zaken. Hij was voor
zitter van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw in 1854-56 en van de AIge
meene Koninklijke Landbouw-Vereeniging in 1856-62. Van zijn verdere geschriften 
worde genoemd : Het Hoogheernraadschap van Rijnland, 2 din. ('s-Hage 1871). 
Over hem: J. T. Buys, in: Levensberichten Mij . Ned. Letterk. 1881, biz. 167-201, 
alsook M. W. Jurriaanse, in: Voorpost. Tijdschr. voor de buitenl. dienst, no. 12 
(nov. 1965), biz. 6-12. 

In 1816 schreef de Mij. ter bevordering van den Landbouw een prijsvraag uit 
over de openlegging van duinvalleien; Gevers' antwoord kwam in 1823 binnen en 
werd in 1826 gedrukt als Deel XVIII van de Verhandelingen van deze Mij.: Ver
handeling over het toegangbaar maken van de duinvalleijen langs de kust van 
Holland . Dit werk verscheen met een afzonderlijke atlas en kostte compleeti22,50. 
Een uitvoerige samenvatting ervan is te vinden in: De Vriend des Vaderlands, dl. I 
(1827), biz. 6-17, 93-130,185-198 en 362-374. 

3) In M.V.L. dl. I (1804), biz. 249-259 ; dl. IV (1808), biz. 229-230 en dl. VI (1814), 
biz. 9-12. Geert Reinders had in de totstandkorning van deze wet een groot aandeel 
gehad (L. H. Bruins, Leven van Geert Reinders, biz. 71 en 83). De wet werd inge
trokken op 17febr. 1803. 

4) Bedoeld is de wet van 4 mei 1804. Aanvankelijk, bij wet van 12 april 1800, was 
uitvoer van meststoffen verboden, met uitzondering van haardas, straatvuil en se
creetmest. Dit had weinig effect en bij het uitvoerverbod van 1804 werd aileen de 
haardas uitgezonderd en wei voor de tijd van drie jaar. Nadien werd de termijn voor 
haardas nog enige malen verlengd, laatstelijk tot 1 juni 1810. In de tarieven van 
1816, 1819 en 1822 blijft het uitgaande recht op is per last van 2 ton gehandhaafd. 
(M.V.L. dl. I, biz. 363-415 en 517-518; dl. II, biz. 31-46 en 60-70, dl. IV, biz. 56-57 
en dl. V, biz. 40-54; voorts Van der Poel, Heren en boeren, biz. 145-146). Over een 
geval van toepassing van de wet van 1804 handelen twee brieven van Kops aan een 
ongenoemde, d.d. 6 en 12 mei 1808 (Hs. verz. U.B. A'dam). 

Over de behoefte aan meststoffen, zie ook V. R . 11. Croesen, Geschiedk. aant. 
betr. onzen landbouw in den aanvang van de 1ge eeuw, in: Landbouwkundig Tijd
schr. jrg. 45 (1933), biz. 15-18. 

6) Deeerste aflevering van het Magazijn wasjuli 1803 verschenen. In 1804 werden 
de afleveringen voor het eerst gebundeld (zie Van der Poel, Heren en boeren, biz. 
74noot4). 

6) In een brief van 29 juni 1803 aan de Leidse burgemeester P. van Lelyveld Pz. 
kondigde Kops dit voorbericht aan (Hs. verz. U.B. A'dam). 
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Binnenlandsehe Zaken, dat het weinig baatte, of men joumalen voor den 
landbouw had bij den Raad, op wier vermeerdering ik zeer aandrong, indien 
er voor het publiek geen gebruik van gemaakt werd. Dit prikkelde mij en 
deed het meer uitgebreide Magazijn bestaan, dat vrij wat meer bevat, dan 
enkel uittreksels uit journal en, blijkens den inhoud aehter elk deel geplaatst. 
Ik kon niet aileen gebruik maken van de joumalen, bij het ministerie voor
handen, maar ook van vele kostbare werken in de Nationale Bibliotheek in 
Den Haag, op mijne voordragt in de eerste jaren aangekoeht, toen men 
hiervoor ruime toelaag verkreeg '). Door dit Magazijn kreeg nu ook het 
publiek kennis, wat er voor den landbouw gedaan werd, en belangrijke stuk
ken werden nu niet in het duister gehouden. 

Dit Magazijn heb ik tot 1811 bestendig voortgezet, maar na de inlijving in 
Vrankrijk vieI er van gouvernementswege niets te berigten. Noeh redaeteur, 
noeh drukker, noeh lezers hadden lust meer in iets dergelijks *). In 1812 gaf 
ik nog uit Deel VI, stuk 2 en in 1814 het laatste stuk. In datjaar en 1815 heeft 
de drokte van het Ministerie en verder mijn beroep als hoogleeraar rnij van de 
voortzetting teruggehouden. Na 1814 viel er ook weinig van algemeen belang 
voor; de bloei des handels trok weder de aandaeht van den landbouw af 2). 
De algemeene vergaderingen der Commissien van Landbouw die rnij zoo veel 
bouwstoffen leverden, werden niet meer gehouden dan in 1815 en in 1823. 
Ik zag ook op tegen den arbeid om dit te vervolgen, maar heb dit nog kunnen 
voItooyen, door een algemeen register te geven over aile de deeIen aehter het 
Iaatste dee\. Ik had het genoegen dat ik meermalen ben aangezoeht om dit te 
vervoIgen 3); een bewijs van den prijs, welken men op dit werk stelde en het
geen niemand na mij in dien geest heeft opgevat. De recensien hierin voor
komende, zijn allen van mij. 

Toen, zoo ik meen in 1801, het Agentsehap van Nationale Oeconomie, 
zijnde J. Goldberg, werd vervangen door een Raad van Binnenlandsehe 
Zaken van 3 leden, onder een Uitvoerend Bewind van 12 leden, begon het 

') L. Brummel, Gesch. Kon. Bib!. (Leiden 1939), bIz. 17, vermeldt daarentegen 
dat in die eerste jaren een zuinige, ja al te zuinige aankooppoIitiek werd gevoerd; 
pas tijdens koning Lodewijk's regering von den aanzienlijke aankopen plaats. 

Goldberg had als Agent van Nationale Oeeonomie grote voortvarendheid ge
toond bij het opbouwen van de bibliotheek van zijn Agentschap (misschien daeht 
Kops aan deze departementsboekerij, toen hij sprak van "ruime toelaag"). In 1803 
werd deze belangrijke verzameling overgedragen aan de Nationale Bibliotheek, 
hetgeen een fraaie aanwinst betekende (Brummel, a.w. bIz. 18-19). 

*) Het ms. heeft "degelijks". 
2) Kops is hier te optimistisch; in het decennium na 1814 is geen sprake van 

handeIsbloei. Over de verminderde overheidszorg voor de landbouw, zie Van der 
Poel, Heren en boeren, bIz. I J 7-118. 

3) Hij doelt hier op mogelijke voortzetting van het Magazijn van VaderIandschen 
Landbouw. Na Kops' Magazijn verschenen De Buitenman (1818-1829) van J. F. 
Serrurier, De Vriend van den Landman (1837- 1873) van E. C. Enklaar, de Alge
meene Landhuishoudelijke Courant (vanaf 1847), later Landbouw-Courant, van 
Jan Wttewaall, en tenslotte het Magazijn van Landbouw en Kruidkunde (1847-1876) 
van J. C. Ballot. Dit laatstgenoemde periodiek mag als een rechtstreekse opvolger 
gelden van Kops' Magazijn (zie Van der Poel, Honderd jaar landbouwmechanisatie 
in Nederland (Wageningen 1967), bIz. 113). 
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foederalisme het hoofd zoodanig op te steken, dat er aan krachtige alge
meene maatregelen weinig kon gedacht worden 1). Hierdoor is het voorstel 
wegens het Fonds van Landbouw van den Raad van Binnenlandsche Zaken 
toen blijven rusten, en deze Raad dorst evenmin mijn voorstel aannemen tot 
het aanstellen van Commissien van Landbouw, waarop ik van den beginne 
af gedoeld had, en dit hierom als een artikel 2) in de instructie voor dezen 
Raad had weten te bewerken, maar toen de Raadpensionaris Schimmel
penninck aan het hoofd des lands geplaatst en de ijverige H. van Stralen 3) 
tot minister of secretaris van Binnenlandsche Zaken werd benoemd, begon 
men weder aan verbeteringen te denken, en ik wekte dien minister op, om 
dadelijk het Fonds van Landbouw tot stand te brengen, en verder Commis
sien van Landbouw aan te stellen, dat door het op te rigten fonds te minder 
zwarigheid kon vinden. De genoemde minister verklaarde bij zijne voordragt 
ter aanstelling dier Commissien dat de gezegde Raad van dit voorstel was 
"terug gehouden uit hoofde van de ongelukkige botsingen en incongrultei
ten, die deszelfs instructie met de departementale reglementen veroorzaakte 
en hierdoor al verder zou veroorzaakt hebben. Doch deze aan het binnen
landsch welvaren zoo nadeelige botsingen thans weggenomen zijnde, is ook 
mijns inziens het ten dezen mede gunstige tijdstip geboren, dat van een meer 
algemeen werkenden geest de beste partij voor den landbouw kan gewonnen 
worden" '). Zoo kon en moest de zucht voor de eenheid en de afkeer van het 
verlammende foederalismus mij in mijn post krachtdadig te stade komen. 

De strekking en werkzaamheden dezer Commissien zie men in het alge
meen register van het Magazijn op Commissien. De gearresteerde instructie 
was meest naar mijn ontwerp gevolgd 5). Ik wilde hiertoe onbesoldigde land
bezitters, welke men overal heeft kunnen bekomen, aangesteld hebben, maar 
voorziende dat hieronder velen waren, die geen vlugge pen voerden, moest er 
bij elke Commissie een man van gewigt als secretaris gevoegd worden, met 
zeker tractement, over wien men dus eenig bedwang had, dat voor de leden 
niet bestond. Van de vergaderingen, op tweemaal 's jaars bepaald, moesten 
de verbalen ingezonden worden aan het ministerie, waardoor men alles wist 
wat er voorviel; ook aan de gouverneurs, waarmede zij dus ook in aanraking 

1) Kops wenste een zo gecentraliseerd mogelijk toezicht op de landbouw; dit 
blijkt uit zijn Memorie wegens het nationaal en departementaal toezicht, 't geen 
over den landbouw zou kunnen gehouden worden ingevolge de tegenwoordige 
Staatsregeling, die hij in oktober 1801 richtte aan Van der Palm als lid van de Raad 
vanBinnenlandseZaken (de memorie is afgedrukt bij W. H. Vermeulen, Den Haag 
en de landbouw. Keerpunten in het negentiende-eeuwse landbouwbeleid (Assen 
1966) bIz. 100-110). 

2) Dit was art. 36; zie M.V.L. dl. I, bIz. 2. 
3) H. van Stralen (1751-1822). Orangist en oud-regent uit Westfriesland. Lid van 

het Departementaal bestuur van Noord-Holland 1802-1804, daarna lid van de 
Aziatische Raad. Secretaris van Staat voor Binnenlandse Zaken 1805-1806. In 
1813-1814 korte tijd minister van Binnenlandse Zaken. Over hem: D. van Aker
laken, Mr. Hendrik van Stralen ('s-Hage 1878). 

') M.V.L. dl. n, biz. 509. 
6) De instructie voor Kops zelf en voor de Commissien van Landbouw bij Van 

der Poel, Heren en boeren, bIz. 171-179. 
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kwamen. Voor aIle secretarissen was maar eene instructie, te vinden in het 
gedrukte verbaal der eerste algemeene vergadering. Hierdoor bleef er een
parigheid. (N.B. : dit verbaal is met andere stukken zamengebonden, met het 
opschrift van achteren Verbalen en Staten van Landbouw; deze zijn aIleen 
voor de leden gedrukt) 1). 

Ik had steeds bedoeld, dat volgens art. 23 der instructie voor de Commis
sien jaarlijks eene algemeene vergadering van afgevaardigden uit elke Com
missie zou gehouden worden; doch na 1810 is dit slechts tweemaal geschied 2). 
Op deze vergadering was ik secretaris en gaf een verslag van hetgeen bij de 
Commissien gebeurd was. Dit moest dienen om ze tot werkzaamheid op te 
wekken en de tragen in het daglicht te stellen. 

am deze algemeene vergaderingen jaarlijks te meer werkzaamheden te 
verschaft'en en die noodzakelijk te maken, had ik het uitwijzen van eere
prijzen voorgesteld en door den Koning in 1809 goedgekeurd, maar door de 
opvolgende gebeurtenissen is hiervan niets gekomen 3). 

Een groot doel met deze Commissien was, algemeene jaarstaten van den 
landbouw te bekomen, waarvan ik de geheele geschiedenis van 1806 tot 1828 
en wat daarin door mij verrigt is, heb opgegeven in het breede voorberigt, 
voor het algemeen register op deze staten, in 1832 uitgegeven 4). Dit was een 
pijnelijk werk, waartoe ik mijne groote vacantien besteedde en waarvan ik 
gelukkig bevrijd raakte door den Administrateur der Nationale Nijverheid 5), 
schoon op eene vrij schotse wijze, zoo als ik in dat voorberigt laat blijken 8). 

Had ik die staten zoo wijdloopig gemaakt, als die na 1828 door de Maat
schappij van Nijverheid zijn vervaardigd 7), ik zou mij zeer veel moeite be
spaard hebben, welke ik nu besteedde om alles kort in een te dringen. Van 
deze staten heb ik een overzigt gegeven in 1816 van 1806-1812 8), dat weinig 
bekend is, maar dat ik nog steeds wensch te vervolgen 9), maar de vele moei-

1) Bedoeld is het Verbaal van het verhandelde in de eerste algemeenevergadering 
van afgevaardigden uit de respective Commissien van Landbouw, 1806. 

2) Er zijn in totaal zes algemene vergaderingen gehouden en weI in de jaren 1806, 
1807, 1808, 1809, 181S en 1823 (Van der Poel, Heren en boeren, bIz. 92 noot 4). 

3) Hierover M.V.L. dl. V, bIz. 38S-394 en Van der Poel, a.w. bIz. 160-163. 
4) Beredeneerd algemeen register op de Staten van Landbouw enz. 1814-1828 

(Utrecht 1832), bIz. III-XVII. De Staten over 1806-1810 en 1813 zijn te vinden in 
het M.V.L. din. IV-VI. Over de Staten van Landbouw: Van der Poel, a.w. bIz. 
lS8-160en Baert, Jan Kops, bIz. 61-6S. 

5) J. Th. Netscher (1786-1864), die deze functie bekleedde sinds 1828. 
8) Ald., bIz. XII-XIV. "Schots" kan betekenen onbeleefd of hooghartig; Kops 

had zich kennelijk geergerd aan een minder juiste opmerking van Netscher be
treffende zijn arbeid voor de Staten van Landbouw. 

7) Kops heeft de Staten vervaardigd vanaf 1806 tot 1828 (met enkele onder
brekingen). In 1829 droeg Netscher dit werk op aan de Nederlandsche Huishou
delijke Maatschappij (vanaf 1836 genaamd Nederlandsche Maatschappij tot be
vordering van Nijverheid), die het door een commissie deed verrichten. 

8) J. Kops, Verhandeling, bevattende een overzigt van den staat der voornaamste 
gewassen in Nederland geteeld, enz. in dejaren 1806-1812 (A'dam 1816). Herdruk 
Utrecht 184l. 

9) Kops tekende hierbij later aan: "dit is geschied ... " Zie: J. Kops, Overzigt 
van den staat der voornaamste gewassen in Nederland, van den jare 1813 tot en 
met 1828 (Utrecht 1841). 
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te, welke mij deze staten gekost hebben, doch die ik mij ampts- en pligtshalve 
getroostte, heeft echter, vreeze ik, weinig nut gesticht. Achter het gemelde 
voorberigt van het register op de staten heb ik mijne instructie geplaatst en 
daarbij mijne hartelijke wensch opgegeven, dat er weder een Commissaris 
van Landbouw mogt worden aangesteld 1). 

Onder de gewigtige zaken, welke ik heb kunnen tot stand brengen be
hOOfen de wetten op het ontginnen der woeste gronden AO 1810 2), waarin ik 
veel medewerking en vertrouwen vond bij den minister Van der Capellen 3). 
Hier zag ik dan eindelijk het groote doel bereikt, mij van den beginne af 
voorgesteld, en reeds in het Duinrapport aangewezen, maar dit is door Na
poleon geheel buiten werking gebragt. In 1814 kon ik den minister Roell 4) 
niet bewegen, om deze wetten te doen herleven. Zij bleven slapen, en eene 
commissie van drie leden, Van der Borch van Verwolde 5), Asch van Wijck 6) 
en mij, benoemd ten gevolge der algemeene vergadering van landbouw van 
1823, en die geheel in den geest dier wetten na drie of vier jaren rappor
teerde 7), kon al mede geen gehoor vinden; maar mijn arbeid van 1809 af 

1) Zie noot 4 op biz. 151. Ald., bIz. IX-X. 
2) Bedoeld is de wet van 16 april 1809, houdende bepalingen ter bevordering van 

het ontginnen van woeste gronden, en het Kon. besluit van 10 mei 1810, houdende 
bepalingen omtrent de uitvoering van deze wet. Zie het register van het M.V.L. op 
Gronden, woeste, alsook Kops' Voorrede tot de Nederlandse vertaling van de 
Latijnse dissertatie van een zijner leerlingen, G. van Leeuwen, Staatshuishoud
kundige verhandeling, over den invloed eener mindere of meerdere beperking des 
Grond-eigendoms op den Landbouw der volken, toegepast op ons Vaderland 
(A'dam 1818). 

3) G. A. G. Ph. van der Capellen (1778-1848), landdrost van Oost-Friesland in 
1808; minister van Eredienst en Binnenlandse Zaken van 27 mei 1809 tot aan de 
benoeming van d'Alphonse tot Intendant de I'Interieur. Hij was van 1816 tot 1819 
een der Commissarissen-Generaal, belast met de ovemame der kolonien van de 
Engelsen. Gouvemeur-Generaal van Nederlands-Indie 1816-1826. 

4) W. F. ROell (1767-1835), minister-secretaris van Staat 1806-1808, minister 
van Buitenlandse Zaken 1808-1810, 1814-1817 minister van Binnenlandse Zaken. 
In maart 1822 werd hij voorzitter van een comrnissie om middelen te beramen ter 
ondersteuning van de landbouw; zie hierover Colenbrander, Ged. St. V (R.G.P.12), 
bIz. 579-580, alsook Verzameling van stukken, betrekkelijk de onbeperkte vrijheid 
van de handel in granen, enz. (1823). Roell was v66r vrije graanhandel. 

5) A. P. R. C. van der Borch van Verwolde, agronoom. Lid van het Departemen
taal bestuur van Gelderland 1801-1805. G. D. J. Schotel noemde hem "een grondig 
kenner en ijverig beoefenaar der hoogere landbouwkunde" (Alg. Konst- en Letter
bode 1849, dl. II, bIz. 129). 

0) Wellicht is hier bedoeld A.M.A.J. van Asch van Wijck, die een tweetal publi
caties op zijn naam heeft staan over de verbetering van de waterafioop in de Gelderse 
Vallei. 

7) Deze comrnissie van drie leden, benoemd na de vergaderingen van 1823 te 
Brussel, had tot taak aile vorige wetten en besluiten m.b.t. de woeste gronden te 
onderzoeken en een concept-wet en reglement te ontwerpen. De Staat van den 
Landbouw over 1823 Cs-Hage 1824), bIz. 7, vermeldt dat deze cornrnissie "hare 
taak reeds voleindigd heeft." Dat moet dus in 1824 zijn geweest; Kops' geheugen 
laat hem hier in de steek (vgl. " .. . na drie of vier jaren"). Voor de voorgeschiedenis 
zie Kort begrip van het verhandelde bij de algemeene vergadering van Afgevaar
digden uit de Comrnissien van Landbouw, gehouden te Brussel, op woensdag den 
16 Julij 1823 en volgende dagen (aanw. in U.B. Groningen). 
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werd eindelijk bekroond in 1833, toen in Overijssel de gouverneur 1) de 
wetten van 1809 en 1810 in werking bragt. Zo heeft God rnijn arbeid in 
dezen gezegend, en moeten wij slechts zorgen dat onze goede denkbeelden 
openbaar worden, daar zij nog eens vruchten kunnen geven, gelijk hier, na 
22jaren. 

Aan den minister Cappellen is het ook aileen te danken, dat al de moeite, 
besteed aan R. Ponse's 2) leerboek over den landbouw 3) niet veri oren is 
geweest. Nadat het gereed was, heeft het Departement van het onderwijs 
het verbeterd leerboek twee jaren laten liggen, waarover ik den inspecteur
generaal van het schoolwezen 4) aanklaagde bij den minister Van der Cap
pellen, welke mij gehoor gar. Men bewilligde mits het geen schoolboek, maar 
leerboek zou genoemd worden 5). 

In 1808 en 1809 werd het Kabinet van Landbouw opgerigt 6). In 1820 was 
reeds alles gereed, om het naar Utrecht over te brengen: het huis op de 
Nieuwe Gracht, Onder de Linden, thans door den Reer Tuyl bewoond 1), 
zou met al den grond, tot aan st. Servaas hek, aangekocht worden zoo voor 

Zeer waarschijnlijk is het rapport van deze commissie niet in druk verschenen; 
Van Steijn, Duinbebossching bIz. 45, is op dit punt niet duidelijk en bovendien 
dateert hij het rapport ten onrechte op 1828. (Ik ben de heer Dr. J. M. G. van der 
Poet te Wageningen zeer erkentelijk voor zijn grondig onderzoek naar de in deze 
noot aangeroerde kwesties). 

1) Zijn naam was J. H. van Rechteren van Appeltern (1787-1845), gouverneur 
des konings voor OverijseI1831- 1840. 

2) Hendrik Ponse (1746-1831), landbouwer te Rockanje tot 1782 en te Geervliet 
tot 1814. Een brief van Kops d.d. 4 maart 1843 over Ponse is te vinden in: B. Boers, 
Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee (Sommelsdijk 1843), bIz. 
317-318. 

3) Over Ponse's leerboek zie M.V.L. dl. III, bIz. 199-204, F. B. L6hnis, Landbouw 
en regeering (Gron. 1895), bIz. 29 en Van der Poel, Heren en boeren bIz. 153-155. 

4) Adriaan van den Ende (1768-1846), belast met de inspectie van het school
wezen 1805- 1832. 

5) De oorspronkelijke titel was Landbouwkundig Schoolboek handel en de over 
de bouw- of teel-Ianden, door Hendrik Ponse, huisman te Geervliet. 2 dIn. (A'dam 
1799). Vervolgens kwam in het licht H. Ponse, Leerboek over den landbouw, in 
zamenspraken. Herzien door eene Commissie, en uitgegeven op last van den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken, ingevolge het Staatsbesluit van den 4. van Zomer
maand 1806, No. 5. Drie stukjes. Leiden 1810. Het eerste stukje bevat op bIz. 
III-VI een Voorberigt van Kops, het derde stukje bevat op bIz. 43-44 een brief van 
Kops aan de schoolopzieners, ten geleide van het eerste stukje. Daarin wordt de 
ambtelijke aanbeveling van Van der Capellen aan de inspecteur-generaal van het 
onderwijs en aan de schoolopzieners geciteerd. 

6) Over dit kabinet van landbouwwerktuigen, zie J. M. G. van der Poel, Het 
Kabinet van Landbouw, in: Hekker en Van der Poel, De Ned. boerderij in het 
begin der 1ge eeuw (Arnhem 1967), bIz. 1-23. Bijzonderheden over dit Kabinet in 
een rapport van J. Th. Netscher d.d. 6 jan. 1837 (A.R.A., Staatssecr. no. 4214 i.d. 
20 jan. 1837). - Over een soortgelijk kabinet te Leiden, zie M. Siegenbeek, Oesch. 
Leidsche Hoogeschool, dl. II (Lei den 1832), bIz. 140-143. 

Voor reizigers die het kabinet te Amsterdam bezochten, zie J. N. Jacobsen Jensen, 
Reizigers te Amsterdam (A'dam 1919), bIz. 200 en 202. 

') Waarschijnlijk was dit R. van Tuyll van Serooskerken, laad en generaal
meester van de munt. "Onder de Linden" was eertijds de benaming van een ge
deelte van de Nieuwe Gracht. 
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het Kabinet, als een Nationaal Kweekhof voor f 19.000. De koopconditien 
waren reeds opgemaakt, en onder mijne papieren te vinden; maar de Koning 
weigerde zijn toestemming, om Amsterdam te believen. De Gouverneur 1), 
stadsregering en Commissie van Landbouw in Noord-Holland hadden zich 
daartoe aangemeld. Alle deze voorbereidingen hebben mij veel moeite ge
kost 2). Ik heb de verplaatsing naar Utrecht daarna nog tweemaal, maar 
vruchteloos voorgesteld. Ten vierden maal aankloppende heb ik dit 14 jaren 
later verkregen 3) en weI op de luisterrijkste wijze. Ziet hier, wat het aan
houden vermag, indien men iets nuttigs wil stichten. Men getrooste zich een 
norsch woord te hooren, indien wij maar niet voor ons eigen beurs werken. 

De inlijving in Vrankrijk gaf een geduchten schok aan mijne werkzaam
heden. Toen er werd aangekondigd, dat het Ministerie van Binnenlandsche 
Zaken zou worden opgeheven, moest ik ook de vernietiging van mijn post 
tegemoed zien. Toen er echter een fransche Intendant de l'Interieur ' ) te 
Amsterdam verscheen, schiep ik weder eenigen moed. Ik had mij bereid op 
de komst van dezen : ik wilde de Franschen, die onze landbouw niet ken den 
en zeker van geen belang beschouwden, tot andere gedachten brengen; ik 
zame1de aIle statistieke berigten op en bragt die tezamen in het stuk Kracht 
van Hollands Landbouw en bood dit terstond aan 5). Dit had de bedoelde 
uitwerking. Men gevoelde, dat ik hun van alles de noodige inlichting kon 
geven, en mijn post en tractement bleef nog voortduren tot het einde van 
1812. Zeer vele vragen had ik schriftelijk te beantwoorden 8), zoo als men 

1) Van 1814 tot 1828 was gouverneur des konings in Noord-Holland A. W. N. 
van Tets van Goudriaan (1771-1837) ; daarna volgde hij Appelius op als minister 
van financien . 

2) Hierover De Utrechtsche Universiteit 1636-1936, di. II 1815- 1936 (Utr. 1936), 
biz. 42. 

3) Zie ook J . Kops, Over den oorsprong, de inrigting en het doeleinde van 's Rijks 
Kabinet van landbouwkundige werktuigen en gereedschappen, van Amsterdam naar 
Utrecht verplaatst, in : De Vriend des VaderJands,jrg. 8 (1834), biz. 760-771 . 

4) F. J. B. d'Alphonse (1756-1821), Intendant van binnenlandse zaken 1810-
1813. Maakte drie inspectiereizen door de NederJandse departementen, die dienden 
als een grondslag voor zijn Aper9u sur la Hollande (1813). 

5) Op 31 dec. 1810 zond Kops ongevraagd aan d'Alphonse zijn Memoire sur 
l'importance de I'agriculture. Het NederJandse origineel verscheen pas in 1814 in 
M.V.L. dl. VI, biz. 214-2240.d.t. Betoog wegens de kracht van Hollands landbouw; 
de tabel achter biz. 224 betreft de in- en uitvoer van landbouwproducten over 
1803-1809 (zie ook Van der Poel, Heren en boeren, bIz. 103 noot I). 

S) Zo stuurde Kops op 11 nov. 1811 aan d' Alphonse, die hem om advies had ge
vraagd over het ontwerpen van een Code Rural voor Holland, zijn Quelques reflec
tions sur Ie Projet du Code Rural (Van der Poel, Mislukte codificatie van landbouw
recht, in: Publicaties Genootschap voor Napoleontische Studien, afl . 7 (1955), biz. 
44-45). Over het Projet de Code Rural in Frankrijk, zie het tijdschrift De Weeg
schaal,jrg. 1823, biz. 153-165. 

In februari 1813 werd Kops door Van Marum aan de prefect van het Departement 
van de Zuiderzee, De Celles, aanbevolen als specialist voor landbouwkunde (Forbes 
(ed.), Martinus van Marum. Life and work, vol. I, biz. 54). - Al eerder, tijdens het 
Koninkrijk Holland, stond Kops goed aangeschreven; zo berichtte de minister van 
Binnenlandse Zaken J. H. Mollerus op 12 aug. 1806 aan Lodewijk Napoleon: " M. 
Kops est repute pour un homme tres instruit et de beaucoup de lumieres" in aIle 
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uit ntijne papieren ziet, alles in het fransch, waarin ik stoutmoedig voort
schreef. De Comntissien van Landbouw en het Kabinet van Landbouw mogt 
ik behouden. 

De Prins van Plaisance 1) had het gelukkige denkbeeld 2), om de kinderen 
van het Aalmoesniersweeshuis te Amsterdam, ten getale meen ik van 1300 3), 
aldaar opeengepakt en wegkwijnende, allen op het platteland in onderscheide 
provincien onder toezigt van landbouwers te plaatsen. Hiertoe werd eene 
comntissie te Amsterdam benoemd, bij welke ik secretaris was 4), hetgeen 
teregt gerekend werd tot ntijn post te behooren, zonder eene bijzondere 
besolding daar aan te hechten. De Prins was president en ik moest de no
tulen dus in het fransch stellen. Dat secretariaat kostte mij veel moeite, 
welke door al het nut, hierdoor gesticht, zeer beloond werd; want op het 
land groeiden zij voordeelig en lustig op, gelijk dit ook thans in de Colonien 
van Weldadigheid plaats vindt 5). 

Mijn Iidmaatschap van de Eerste Klasse van het Instituut 6), waartoe ik 

landbouwzaken (Colenbrander, Ged. St. VI, 1 (R.G.P. 11), bIz. 227; zie ook biz. 
235). 

1) C. F. Lebrun, hertog van Plaisance (Piacenza), 1739-1824. Gouvemeur-gene
raa! van Holland 1810-1813. 

2) Dit denkbeeld was niet van Lebrun zelf, maar van Napoleon afkomstig (Colen
brander, Ged. St. VI, 1 (R.G.P. 13), bIz. 67). 

3) Dit getal slaat veeleer op het aantal uitbestede kinderen; in 1811 en 1812 
werden in totaal ruim 1200 kinderen op het platteland geplaatst (N. S. Calisch, 
Liefdadigheid te Amsterdam (A'dam 1851), bIz. 87 en 106). 

4) Bedoeld is de Commission pour placer les Enfans des Hospices dans les Cam
pagnes, waarvan Kops op 15 dec. 1810 secretaris werd (zie Colenbrander, Ged. St. 
VI, 2 (R.G.P. 16), biz. 911 noot, Van der Poel, Heren en boeren, biz. 103 en P. C. 
Jansen, Geschiedenis van het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam 1813-1828. 
De zorg voor de vondelingen en verlaten kinderen in het begin van de 19de eeuw 
(getypte scriptie, A'dam 1969, bIz. 27-30). 

Over de bemoeienissen van 't Nut met deze kinderuitzending, zie Gedenkschriften 
der Mij. tot Nut van 't Alg. voor de tweede vijf en twintig jaren van haar bestaan, in: 
Stukken van onderscheidenen aard uitgeg. door de Mij. tot Nut enz., ge bundel 
(A'dam 1834), biz. 11-12, 19 en 29-30). 

In 1813 was Kops voorzitter van de algemene jaarvergadering van 't Nut en 
hield bij die gelegenheid een Redevoering, voordragende: Gods handelwijze in de 
opvoeding der menschen, als een rigstnoer voor ouders tot de zedelijke opvoeding 
hunnerkinderen fAmsterdaml.1813 . 

5) In augustus 1823 had Kops de kolonies van de Maatschappij van Weldadig
heid geinspecteerd als afgevaardigde van het bestuur, en er een waarderend oordeel 
over uitgesproken (De Star. een tijdschrift uitgeg. van wege de Permanente Corom. 
der Mij. van Weldadigh., jrg. 1823, bIz. 926-951). Kops is verscheidene malen lid ge
weest van de Commissie van Toevoorzigt van deze maatschappij . 

6) Het op instigatie van Lodewijk Napoleon gestichte Koninklijk Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam. De zogeheten 
Eerste Klasse hield zich met de exacte wetenschappen bezig. Kops was lid van de 
4e afdeling der Ie Klasse (de afd. Botanici, agricult. oecon. et ars veterinaria). Prof. 
van Geuns noteerde in 1808: "Kops voor de Landbouw en Oecon. onontbeerlijk in 
deeze afdeeling." (Sypkens Smit, Leven van M. van Geuns, biz. 140). In 1812 droeg 
Kops een verhandeling voor in de Eerste Klasse van het Instituut over de woord
verklaring van een aantallandbouwkundige termen (Van der Poel, Een onbekende 
verhandeling van Jan Kops, in: Hist. Agr., dl. I (1953), bIz. 27-47). 
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bij de oprigting in 1808 benoemd was, schonk mij veel vertrouwen bij de 
franschen, en het costuum daarvoor bepaald en tot 1814 behouden, gaf een 
gemakkelijken toegang tot de weekelijksche dinees en cercIes bij den Prins, 
waar ik moest verschijnen. De Prins had mij zoo lang mogelijk het Commis
sariaat van Landbouw doen behouden, om mij het tractement te doen ge
nieten, maar toen dit 3 December 1812 (zie het besluit van den prefect in 
mijne papieren) werd ingetrokken 1), werd ik benoemd tot Directeur van het 
Kabinet van Landbouw op 2000 fro en daarenboven eene jaarlijksche grati
ficatie van 1000 fro "en recompense de son zele et des services, qu'il a rendu 
dans les fonctions de Commissaire general de I' Agriculture". 

Toen de departementen van Noord-Holland en Utrecht werden vereenigd 
in het Departement der Zuiderzee, en alzoo ook de beide Commissien van 
Landbouw dier twee gewezene departementen slechts eene commissie uit
maakten, was de secretaris van Noord-Holland gestorven 2) en die van 
Utrecht 3) bedankte. Nu werd ik benoemd 4) in 1812 als secretaris der com
missie voor de Zuiderzee op 2000 fr. en bureaugeld 400 fro zoodat ik tezamen 
genoot 5400 fro en alzoo in dezen bangen tijd veel zegen heb genooten, waar
voor ik met mijn huisgezin mijne erkentenis aan God moest toebrengen. 

lets merkwaardigs van een anderen aard moet ik nu vermelden. Op het 
eind van 1811 stierf Prof. G. Hesselink, hoogleeraar van ODZe Kweekschool. 
Deze plaats bleef lang onvervuld. Ik bood mij aan om intusschen onze stu
denten eens 's weeks om niet les te geven in de uiterlijke voordragt. Ik hield 
dit lang vol, maar daar ik meest en eerst op goed lezen aandrong, zoo werd 
dit bij velen als nietig beschouwd en Prof. Koopmans benoemd zijnde 5), 

Ook zorgde Kops voor de Nederlandse vertaling van de plantennamen der Phar
macopaea Batava van 1805, Ned. vert. 1807 o.d.t. Bataafsche Apotheek (zie De 
Fremery, in : Utrechtsche Studentenalmanak voor 1850, bIz. 379-380 en Kops' eigen 
mededeling hierover in de manuscript-literatuurlijst B achter het Levensberigt). 

1) Hieraan ging vooraf het besluit d.d. 9 nov. 1812 van de Ministre de I'Interieur 
tot opheffing van het commissariaat van Iandbouw; De Celles deelde deze beslissing 
op 3 dec. 1812 aan Kops mede (Van der PoeI, Heren en boeren, bIz. 108 noot 2). 

2) J. P. F. Tinne van Egmond. 
3) Vrijwel zeker was dit W. H. Ph. van Utenhove (1777-1864), wiens voorganger 

was W. H. de Beaufort (1775-1829) . Zie M.V.L. dl. V (1810), bIz. 348. 
4) De benoeming van Kops tot secretaris van deze gecombineerde commissie, 

de Commission d'agriculture du departement du Zuyderzee, heeft zich iets anders 
toegedragen. Kops bleef dit secretariaat vervullen tot oktober 1814, toen hij werd 
opgevolgd door Reinwardt (zie Van der Poel, Heren en boeren, bIz. 106-107 en 
115), die het volgende jaar naar Indie vertrok. 

5) Zie ook bIz. 135 noot 4. Koopmans werd benoemd op 24 juni 1812, doch aan
vaardde zijn ambt eerst op 8 juni 1814. Kops heeft de "praktikale predikkunde" dus 
twee jaar gedoceerd. 

Van 1830 tot 1842 was hij bestuurder der Algemeene Doopsgezinde Societeit en 
curator van de Kweekschool; 1832- 1833 vice-president en 1834 president der 
A.D.S. (Jaarboekje voor de Doopsgez. Gem. in de Nederlanden over de jaren 
1840-1850 (A'dam 1850), bIz. 146-147, P. van der Meulen, De wording der Alg. 
Doopsgez. Soc. (diss. 1947), bIz. 67 en 75 en de Verslagen wegens den Staat der 
A.D.S. op de betreffende jaren). In zijn Leerrede 1838 (zie noot 1 op bIz. 134), bIz. 
14, zinspeelt Kops er op, dat, indien hij gevraagd zou zijn in plaats van Koopmans, 
hij deze benoeming zou hebben aangenomen. Zijn vroegere Leidse ambtgenoot 
Jan van Geuns werd in 1814 naar Amsterdam beroepen. 



LEVENSBERIGT JAN KOPS 157 

verviel dit van zelve. Men heeft hiervan melding gemaakt in het gedrukt ver
slag der Kweekschool van 1812 1). Intusschen hebben onderscheiden hiervan 
nut getrokken, en ik niet minder, daar ik nu dorst te voorschijn komen met 
mijne proeven van uiterlijke welsprekendheid, welke aan deze lessen haren 
oorsprong verschuldigd zijn 2). Hoe ik in al deze jaren zedert 1800 gedurig 
den kansel bleef waarnemen 3), blijkt uit mijne viering van mijnen 50-jarigen 
predikdienst. 

Na de herstelling van ons vaderland in 1813 werd ik weder als tevoren 
Commissaris van Landbouw onder den ijverigen minister Van Stralen 4), 
die dit ook was in 1805. Hij splitste dien post in dien van Commissaris op 
f 2000 en van directeur van het Kabinet op f 1000, het laatst te betalen uit 
het Fonds van Landbouw. Deze splitsing kwam mij vervolgens, toen ik pro
fessor werd, zoo voortreffelijk te stade. Schoon het ministerie in Den Haag 
werd gevestigd, vergunde men mij, uit hoofde van het Kabinet, te blijven te 
Amsterdam. Hoe gelukkig voor mij, die toch in 1816 naar Utrecht zou op
trekken. 

De runderpest te Utrecht in 1813 en 1814 gaf mij dadelijk de grootste 
moeite en drokten, ook in de betalingen, die alle door mij geschiedden 1». 

1) Dat Kops een "Reciteer-Collegie" hield in de welsprekendheid, wordt ver
meld in het Berigt aan de Doopsgezinde Gemeenten wegens het verhandelde in 
onderscheidene vergaderingen, gehouden te Amsterdam, in den jare 1812, bIz. 8 
(Verslagen wegens den staat der Alg. Doopsgez. Societeit in Holland 1811-1826). 

2) J . Kops, Proeven van uiterlijke Nederlandsche welsprekendheid, in navolging 
van P. Francius, benevens eene redevoering over Jacob Cats enz. (Raarlem 1818). 

Deze proeven waren in 1813 en 1814 door Kops voorgedragen in het Departement 
dec Lettelkunde van de Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam, en daarna in de 
Amsteldamse en Utrechtse departementen van 't Nut. De redevoering over Cats 
werd gehouden bij de viering van de 30ste verjaring van het departement Utrecht 
van 't Nut in 1817. Kops had een levendige belangstelling voor de vaderlandse letter
kunde; in 1839 gafhij een bloemlezing uit van verzen van de dichter-theoloog Dirk 
Raphaelsz. Camphuysen. 

In het seizoen 1811/1812 sprak Kops voor Felix Meritis over "Rollandsche sta
tistiek". Aanteekening van de onderwerpen door verhandelaren in de Maatschappij 
Felix Meritis gebezigd zedert den jare 1803 (Ms. in Econ. Rist. Bib!., A'dam). 

3) Bijzonderheden hierover in Leerrede 1838, bIz. 14. 
4) Van Stralen werd aangesteld op 1 dec. 1813 en ontslagen op 20 maart 1814. 

Was hij toen nog wei zo ijverig? De koning was naar het schijnt niet content met 
hem; Falck schatte hem evenmin hoog en pousseerde W. F. Roell als diens opvolger 
(D. van Akerlaken, Hendrik van Stralen, bIz. 277-280 en A. R. Falck, Gedenk
schriften (R.G.P. kleine serie no. 13 (1913), biz. 120-121). Kops werd op 29 dec. 
1813 weer aangesteld tot Commissaris van Landbouw. 

5) Bij de bestrijding van deze veeziekte, die van december 1813 tot mei 1814 te 
Utrecht woedde, heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt Gerard Wttewaall (J 776-
1838), die in 1822 Kops' confrater in Leiden zou worden. Zie J. Scheltema, De 
runderpest, in de jaren 1813 en 1814, te Utrecht ontstaan en gestuit, in : Geschied
en Letterkundig Mengelwerk, dl. III 2e stuk (Utrecht 1823), bIz. 1-39, alsook 
Wttewaall's eigen rapport, als bijlage opgenomen achter de Staat van Landbouw 
voor 1814, en in De Nieuwe Boeren-Goudmijn, tevens Bijblad van de Landbouw
Courant, jrg. 2 (1865), bIz. 369-384. Een levensschets van Wttewaall, van de hand 
van Thorbecke, verscheen in de Aig. Konst- en Letterbode 1838, dl. II, biz. 421-
427 en 434-442. 
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Nog eenige maanden van 1814 bleef ik secretaris der Commissie van de 
Zuiderzee, tot die weder in twee commissien gesplitst werd en zoo lang bleef 
ook mijn tractement als secretaris voortduren. Toen die werkzaamheden, 
alsmede die voor de runderpest in den zomer ophielden en de Heer Roell 
den minister Van Stralen verving, viel er weinig voor. 

[Op] bIz. 152 toonde ik reeds, dat deze man mij niet wilde helpen om de 
zaak der woeste gronden voort te zetten, en deze nam het mij zeer euvel af, 
dat ik den katalogus van het Kabinet in 1814 in het licht gaf 1). Men moest 
de zaken des lands niet te zeer bekend maken; er waren geheimen, die men 
aan vreemdelingen niet moest ontdekken, vooral in ons zuivelmaken. Met 
zulke bekrompene denkbeelden had ik te worstelen. Ik had dit eenigszins 
voorzien, en hierom vooraf geene goedkeuring gevraagd 2). Ik meene nog, 
dat daar het Kabinet voor het publiek dagelijks openstond, elk particulier 
eene even volledige katalogus kon opmaken en uitgeven. Waarom zou dit 
den directeur dan niet vrijstaan. Maar mijn oogmerk was bereikt en de ge
maakte aanmerking deed mij geen zeer. 

De minister vond in 1815 eene gunstige gelegenheid, om zich van dezen 
lastigen Commissaris te ontslaan door mijne benoeming tot hoogleeraar. 
In April van datjaar was mij door den Heer Van Marum, lid der commissie 
tot regeling van het hooger onderwijs 3) het professoraat voorgesteld, en in 

1) Bibliografie van de verschillende catalogi van het Kabinet van Landbouw bij 
Hekker en Van der Poel, De Ned. boerderij in het begin der 1ge eeuw, bIz. 74-75. 

2) Van der Poel (Heren en boeren, bIz. 116) merkt hierover op dat Kops niet ge
handeld heeft zoals een goed ambtenaar betaamt en dat Roell's verontwaardiging 
volkomen gerechtvaardigd was. 

3) Dit was de in 1814 ingestelde commissie, belast met het ontwerpen ener orga
nisatie van het hoger onderwijs, waarin naast van Marum zitting hadden A. F. van 
der Duyn van Maasdam, H. Collot d'Ecury, F. G. Boers, H. Tollius, J. M. Kemper 
en D. J. van Lennep. Op aandrang van Willem I zelf werd aan de drie hogescho
len een voor ons land nieuwe leerstoel in de landhuishoudkunde verbonden, der
halve te Leiden (J. A. Bennet, die wegens ziekte bedankte; de post werd toen van 
1817 tot 1819 vervuld door C. F. Kleijnhoff van Enspijk en van 1819 tot 1822 door 
G. J. van der Boon Mesch; in laatstgenoemd jaar kwam Gerard Wttewaall op deze 
leerstoel), Groningen (J. A. Uilkens) en Utrecht (J. Kops). Een voorstel tot het in
stellen van dergelijke professoraten was ook in 1807 gedaan (M.V.L. dl. IV (1808), 
bIz. 117). AI in 1797 was Petrus Driessen (1753-1828) te Groningen belast met het 
onderwijs in de landbouw-scheikunde. Zie voorts N. G. Addens, De Vereeniging 
voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen. Historisch overzicht n.a.v. haar 
50-j. bestaan (1960), bIz. 1-8. 

Over Kops' benoeming (tevoren was G. Wttewaall gevraagd, maar hij had het 
aanbod laten voorbijgaan; zie Thorbecke, art. cit. bIz. 437) schreef zijn voorganger 
(althans voor de kruidkunde) Matthias van Geuns aan zijn zoon Jacob op 27 nov. 
1815: "Kops schijnt goede kanalen gehad te hebben. Ik ben er weI mee tevreden. 
Hij komt in mijn buurt wonen daar het huis bij den Hortus aan mij moet blijven." 
(Sypkens Smit, Leven van Matthias van Geuns, blz.154). Tot aan de dood van Van 
Geuns in 1817 woonde Kops inderdaad vlak bij diens huis, en weI op de Nieuwe 
Gracht, tussen de Groene steeg en de A.B.C.straat, voor 1600 huur (R.A. Utrecht, 
Archieven Rijksuniv., Inv. 1969 no. 309). Nadien trok Kops in de professorale 
ambtswoning of weI het huis bij de hortus, genaamd "Rozenburg", Onder de Linden 
(thans Nieuwe Gracht 187, waar is gevestigd het Biohistorisch Instituut der Rijks
universiteit te Utrecht). 
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October werd mij door den minister ter keuze gegeven Commissaris en di
recteur te blijven of hoogleeraar ') te worden en tevens directeur te blijven; 
ik aarselde niet het laatste te kiezen. De minister heeft mij hierin zeer be
leefdelijk behandeld, en ik zou haast mijne straks gemaakte ongunstige aan
merking, dat men van mij weI ontslagen wilde zijn, moeten terugnemen. De 
schifting, welke de minister Van Stralen in mijne posten gemaakt had, werkte 
nu zeer gunstig voor mij : de commissaris kon wegvallen en de directeur van 
het Kabinet blijven, hetgeen te minder zwarigheid yond, omdat het laatste 
tractement uit het Fonds van Landbouw betaald werd. Zoo gezegend was 
hier weder voor mij de loop der zaken buiten eenig toedoen van mijne zijde. 

Intusschen voorzag ik reeds met leedwezen, dat mijn post van Commissaris 
niet weder zou vervuld worden; de noodzakelijkheid van dezen post heb ik 
aangedrongen in het voorberigt voor het algemeen register op de staten '). 
Van mijn aftreden als commissaris gaf ik bij een algemeenen brief kennis 
aan de Commissien van Landbouw, van welke ik wegens mijne diensten, 
daarin bewezen, zulke vereerende betuigingen ontving (in mijne papieren 
te vinden) die mij vrij wat meerder waard zijn dan eene ridderorder, die mij 
zeker reeds lang toekwam, doch om welker gemis ik geen minuut lang eene 
onaangename gewaarwording gevoeld heb 3). Misschien hebben mijne be
kende republiekeinsche gevoelens dit verhinderd; doch waarschijnlijk vooral 
na 1814, omdat men hierdoor de bemoeijingen voor den landbouw te veel 
zoude verheffen. 

Ik was dadelijk gereed het professoraat aan te nemen, om het meer gel
delijke voordeel, het vereerende van den post, de verplaatsing naar het aan
gename Utrecht, dat ik altoos voor de wenschelijkste woonplaats had ge
houden en het wegvallen van politieke bemoeijingen die altoos iets onaange
naams bij het commissariaat hadden opgeleverd. Maar nu kwam met mijn 
51ste jaar een tijd van werkzaamheid, gedurende drie jaren, zoo als ik te 
voren nog niet had ondervonden. Als commissaris had ik nog vele zaken 
voor het ministerie af te werken; de Staat van Landbouw over 1814 nog 
op te maken; mijne inwijdings-redevoering op te stellen en vooral mij 
voor te bereiden voor de lessen over de landhuishoudkunde. Na ruim drie 
maanden trad ik in Februarij 1816 reeds als professor op 4) en begon 

') Kops zelf zei in 1838, "op het onverwachtst" professor te zijn geworden (Leer
rede 1838, biz. 14); zie ook hierna, biz. 164. 

2) Aldaar (zie noot 4 op biz. 151), biz. IX-X. 
3) De passage beginnend met "doch" is door Kops doorgehaald en met een an

dere hand weer bijgeschreven. Toen Kops dit in 1839 schreef, moet het hem wei 
heel erg gestoken hebben dat hij de Nederlandse Leeuw nog niet had ontvangen. Die 
onderscheiding kreeg hij pas in 1847 (K.B. van 6 dec. 1847 no. 12, in: A.R.A., Kabi
net des Konings no. 455). De veel jongere Van Hall droeg deze ridderorde a1 sinds 
1846. 

4) Inwijdings-Redevoering over het aanbelang van het Akademisch onderwijs 
in de Nederlandsche Land-Huishoudkunde, gehouden door Jan Kops bij de aan
vaarding van deszelfs post op 15 Sprokkelmaand 1816 (Utrecht 1816). Kops hieid 
zijn rede in het Nederlands, niet in het Latijn. Zijn leeropdracht luidde landhuis
houdkunde en kruidkunde, in de nieuwe faculteit der wis- en natuurkundige weten-
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dadelijk deze lessen, maar met die der kruidkunde wachtte ik tot in Mei 1). 
En gedurende die eerste voorbereidingen troffen rnij in rnijn huisgezin 

wederwaardigheden en bezwarenissen, zoo als ik nimmer ondervonden heb. 
De hevigste roodvonk tastte rnijn zoon Willem 2) aan, die als van het graf 
gered wierdt en weinigen van rnijne kinderen bleven geheel vrij en ook rnijne 
twee dienstboden lagen hieraan te bedde en mijn zoontje Isaak Comelis, 
nog geen vier jaren oud, bezweek hieronder, drie dagen voor op 5 April zijn 
naamgenoot geboren werd 3). Hoe rnijne waarde huisvrouw .) in haren 
zwangeren staat onder dat alles moest te moede zijn, laat zich gevoelen, 
terwijl ook aIle de bezwaren van verhuizing en optrekking naar eene andere 
stad dezen toestand al angstvalliger maakten, doch God heeft ons in dezen 
gesterkt. Op 1 Mei kon rnijne vrouw, nagenoeg hersteld, met ons gezin op
trekken. Ik moest deze bijzondere huisselijke rampen niet onvermeld laten. 

Naauwlijks te Utrecht gekomen zijnde, werd rnij bij onze gemeente aan
geboden, maandelijks aldaar op te treden S) op eene jaarwedde van f 300. 
Nu zouden dan aIle moeite aan rnijne leerredenen eens besteed, weder nut 
kunnen stichten, en rnijne lust voor den kanseldienst bestendig kunnen vol
daan worden. Ik heb bij rnijne 50-jarigen predikviering hierover reeds rnijne 
dankbare gewaarwordingen aan den dag gelegd. Men vindt in rnijne lijst van 
leerredenen naauwkeurige aanteekeningen van dezelve en waar en wanneer 
gehouden. 

Mijne akadernische lessen 6) zoo over landhuishoud- als kruidkunde hield 

schappen. Het eerstgenoemde vak wordt vermeld in de art. 63, 83 en 116 van het 
K.B. van 2 aug. 1815 no. 14 over de organisatie van het hoger onderwijs. 

Op dezelfde datum, 15 februari 1816, vond zijn erepromotie plaats in de wis- en 
natuurkundige wetenschappen. In 1828 was hij rector magnificus (Album Promo
torum der Rijksuniv. Utrecht 1815-1936 (Leiden 1963), biz. 1 en 18). Over Kops 
als hoogleraar gegevens in R.A. Utrecht, Archieven Rijksuniv., Inv. 1969 nos. 
263-265 en 289-311. 

1) Omdat dan het jaargetij was aangebroken waarop de wandelingen in de Hortus 
konden beginnen. - Kops' vriend en ambtsvoorganger in de kruidkunde Van Geuns 
gaf bij zijn emeritaat in 1816 een boekje uit over aanwendingsmogelijkheden van 
inheemse planten, dat hij opdroeg aan zijn opvolger (zie Sypkens Smit a.w., bIz. 
250 en 588, alsook Oudemans, in het Nederl. Kruidkundig Archief van 1877, biz. 
245). 

2) Dit was zijn zoon Willem Pieter (geb. 's-Hage 30 nov. 1805, overl. 22 nov. 1828 
te A'dam), theol. cando Utrecht en vervolgens korte tijd stud. aan de Kweekschool 
(Verslag wegens den staat der Alg. Doopsgez. Soc. in Holland voor den jare 1828, 
biz. 14 en 1829, biz. 11-12). 

3) De eerste Isaac Comelis, geb. A'dam 25 juni 1812, overleed ald. op 3 apr. 1816 
(G.A. A'dam, Burg. St. 74 Reg. 4, fol. 36 vo.). 
Zijn naamgenoot werd op 5 april te 1816 A'dam geboren (overl. 's-Hage 5 apr. 1900) . 

• ) Kops' eerste vrouw, Catharina, was op 30 nov. 1805 overleden bij de geboorte 
van Willem Pieter. Hij hertrouwde op 14 apr. 1807 te Den Haag met Helena Biljouw 
(1774-1855). 

6) Van 1816 tot 1843 preekte Kops eenmaal per maand voor de Utrechtse Doops
gezinden. - De hierna genoemde lijst van leerredenen is onvindbaar. 

6) Art. 116 van het Organiek Besluit van 2 aug. 1815 schreef aan candidaten in de 
theologie voor het overleggen van een testimonium, waaruit moest blijken dat de 
lessen in de landhuishoudkunde gedurende twee jaar - sinds 1820 ren jaar - met 
vrucht waren bijgewoond. Uit het Reglement op het examen en de toelating tot het 



LEVENSBERIGT JAN KOPS 161 

ik elk viermaal 's weeks; de eerste naar een eigen gemaakt kort begrip 1), dat 
naauwlijks t uur bij elke les dicteren vorderde, hetgeen ik verder verklaarde 
en waarover ik meestal 's maands een geheel respondeercollegie hield. Met 
het jaar 1830 hield de verpligting op voor theologanten, deze lessen te hou
den. Toen men dit vooruitzag, werden de lessen al minder en minder be
zocht en geraakten eindelijk teniet. In dejaren 1820 en 1821 heb ik 's winters 
's avonds wekelijks lezingen gegeven in dit yak, waartoe eenige heeren inge
teekend hadden, welke die met belangstelling bijwoonden 2). 

Mijne botanische lessen 3) hield ik volgens Linnaei Philosophia Botanica en 
ik wrong mij, om ook de verklaringen in het Latijn 4) te geven. Dit ging mij 
niet gelukkig af en daar men onze faculteit ook andere lessen in het Neder
duitsch gaf, ging ik na vier of vijf jaren ook hiertoe over, en men zie uit mijne 
verklaringen in klein 8vo geschreven, wat ik in dezen gedaan heb. Groote 
moeite heeft mij de physiologie veroorzaakt, waaraan ik-tevoren weinig ge
daan had. Het responderen, opzoeken en beschrijven van planten geschiedde 
altoos in het Latijn. 

leeraarambt der Nederduitsch-Hervormde Kerk, met bijlagen (K.B. 30 dec. 1831 no. 
84, in A.R.A. 's-Hage, Staatssecr. no. 3644), blijkt indirect dat de landhuishoud
kunde voor aanstaande predikanten is vervallen. 

Al in 1819 en wederom in 1828 had de Synode der Hervormde Kerk zich uitge
sproken tegen verplichte handhaving van dit yak op het leerprogramma, de laatste 
keer n.a.v. toenmaals levende wensen tot herziening van het hoger onderwijs. Het 
was niet toevallig dat Kops in hetzelfde jaar 1828 zijn Memorie over het nut van het 
akademisch onderwijs in de Nederlandsche landhuishoudkunde voor theologische 
studenten schreef. Deze memorie is namelijk te vinden als bijlage van het Rapport 
der Commissie bijeengeroepen door K.B. van 13 april 1828 no. 100 ter raadpleging 
over sommige punten betreffende het Hooger Onderwijs (1830). Zie J. Huizinga, 
Gesch. Gron. Univ., in Verz. Werken dl. 8, bIz. 110 en Addens, a.w. bIz. 18-19. 

1) Een dictaat van Kops' colleges bevindt zich in het Nederlands Agronomisch
Historisch Instituut te Groningen (Hist. Agr. III (1956), bIz. XII). Dit is een dictaat 
van 120 bIz. uit de jaren 1824-1825, handelende over de grondsoorten en hun be
werking, de teelt der gewassen, de veeteelt en over inrichting en beheer van land
goederen (w.o. landbouwboekhouding). Een soortgelijk dictaat (2 dIn., 150 + 172 
bIz.) berust in Hs. verz. U.B. A'dam. Het werd gedurende het collegejaar 1816-1817 
gemaakt door de jurist C. A. den Tex (1795-1854),1812-1817 stud. Utr. 

2) Voorts is Kops lange jaren lid geweest van het Natuurkundig Gezelschap te 
Utrecht (opgericht 1777), waarvoor bij vele lezingen heeft gebouden. 

3) Over de geringe belangstelling van de studenten en over de kwaliteit (of liever 
het gebrek aan kwaliteit) van Kops' botaniscbe colleges, tentamens en examens, zie 
Levensscbets van G. J. Mulder, door hem zelven geschreven en door drie zijner 
vrienden uitgegeven, dl. 1 (R'dam 1881), bIz. 81-83. G. J. Mulder (1802-1880), 
cbemicus en arts (1840--1867 hoogleraar cbemie te Utrecht), had in de jaren '20 
Kops' botaniscbe lessen bijgewoond. 

Over Kops en zijn Hortus enkele opm. bij G. ten Doesschate, De studie in de 
geneeskunde te Utrecht in de eerste helft van de negentiende eeuw, in: Ned. Tijdschr. 
voor Geneeskunde, jrg. 97 (1953), bIz. 1142-1148. 

4) Volgens art. 66 van het Organiek Besluit van 2 aug. 1815 no. 14 was het Latijn 
de verplicbte doceertaal, behalve voor "de nederduitsche letterkunde en de oecono
mische wetenschappen"; voor andere vakken konden curatoren vrijstelling verlenen. 
- In 1827 stelde Kops aan de curatoren der Doopsgezinde Kweekschool voor om 
aIle theologische lessen niet meer in het Latijn maar in het Nederlands te houden. 
Aan zijn voorstel werd maar zeer ten dele tegemoet gekomen (Verslag wegens den 
staat der Aig. Doopsgez. Soc. in Holland voor denjare 1827, bIz. 28-29). 

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 11 
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De Facta achter de jaarlijksche oratien der Rectores Magnifici medege
deeld, wijzen uit, wat ik voor den Hortus verrigt heb, welken ik geheel heb 
doen verleggen 1) en hiervan een Index heb uitgegeven 2). 

In het jaar 1823 ontving ik twee duidelijke bewijzen van goedkeuring op 
mijne Flora Batava. De Reer C. L. Blume 3) noemde eene nieuw ontdekte 
plant op Java Kopsia arborea 4), beschreven in den catalogus van gewassen 
van's Lands Plantentuin te Buitenzorg, welke zeker in de Flora Javae zal 
worden afgebeeld 6). In hetzelfde jaar heeft de Heer B. C. Du Mortier 8) in 
zijne Commentationes botanicae het geslacht Orobanche in twee genera ver
deeld, en het eene Kopsia 7) genoemd waarvan hij vijf soorten, species, heeft 

1) lets soortgelijks geschiedde rond 1828 met de Groningse kruidtuin, onder het 
bestuur van Kops' jonge collega Van Hall (W. J. A. Jonckbloet, Gedenkboek 
Hoogeschool Groningen (Gron. 1864), bIz. 398). 

2) Index plantarum, quae in horto Rheno-Trajectino coluntur. Ao 1822. Traj. ad 
Rhenum, apud J. Altheer. Over de Utrechtse hortus, zie Sypkens Smit, diss. bIz. 
127-129, en Journal of a horticultural tour through some parts of Flanders, Holland 
and the North of France, etc. (Edinburgh 1823), bIz. 243-245, waar melding wordt 
gemaakt van Van Geuns en van de 82-jarige hortulanus Friedrich Gotlieb Lichten
feldt. 

Kops moest ook het herbarium der hogeschool bewaren, verrijken en beschrijven. 
Curatoren verweken hem er een catalogus van samen te stellen. Op 11 nov. 1816 
belooft hij er voor te zorgen, doch volgens Sypkens Smit (diss. bIz. 155) is het twijfel
achtig of hij deze belofte is nagekomen. 

3) C. L. Blume (1796-1862), botanicus. 1822-1826 directeur van's Lands Planten
tuin te Buitenwrg, als opvolger van Reinwardt. Werd in 1829 directeur van 'sRijks 
Herbarium, dat sinds 1830 te Leiden was gevestigd. Reinhardt en Blume hebben 
ook naar Van Marum planten genoemd (R. J. Forbes (ed.), Martinus van Marum, 
Vol. I bIz. 58-59). 

4) Kopsia arborea Bl., behorend tot de Apocynaceae (maagdenpalmachtigen). 
Voor het eerst geldig beschreven door Blume in zijn Catalogus van eenige der merk
waardigste zoo in- als uitheemsche gewassen, te vinden in 's Lands Plantentuin te 
Buitenzorg [Batavia 1823], bIz. 12-13, zijnde een 8-12 meter hoge boom, voorko
mend in de bergwouden van West-Java. Met zijn naamgevingswelk heeft Blume 
"getracht ook aan eenigen onzer verdienstelijke Nederlandsche kruidkundigen [w.o. 
Van Geuns en Kops 1 hulde te doen ... " (CataI.1823, bIz. 11). 

6) Dit is niet gebeurd; in de Flora Javae nec non Insularum adjacentium, auctore 
Carolo Ludovico Blume, etc. 3 Vol. (Bruxelles 1828-1830) komt geen afbeelding 
voor van de Kopsia arborea, wei noemt Blume (in Vol. I, bIz. VII) het geslacht 
Kopsia onder de door hem voorgestelde nieuwe geslachtsnamen. 

Eerst kort voor Kops' dood, in 1848, publiceerde Blume toch nog de aibeelding, 
en weI in zijn Rumphia, sive Commentationes Botanicae, vol. IV (Ludg.-Bat. 1848), 
bIz. 27-29, tab. 181. 

8) Barthelemy Charles Joseph Dumortiel (1797-1878), Belgisch botanicus, ar
cheoloog en politicus. In zijn Commentationes Botanicae (Observations Botani
ques), Tournay 1823, bIz. 16 schreef hij: "Je dedie ce genre a Mr. Kops, auteur de la 
Flore Batave ... Le Flore Batave est sans contredit Ie plus bel ouvrage qui ait ete 
publie sur les planLes indigenes au royaume des Pays-Bas." In hetzelfde jaar 1823 
was Jacob van Lennep een andere mening toegedaan; hij vond dat er wei mooiere 
en goedkopere botanische plaatwerken bestonden dan de Flora Batava. Zie Neder
land in den goeden ouden tijd enz., uitg. M. E. Kluit (Utrecht 1942), bIz. 67. 

7) De jonge botanicus Dumortier bestudeerde het geslacht Orobanche (brem
raap, een verzamelnaam van kruidachtige planten, die op andere bloemplanten 
woekeren), waarvan in de Nederlanden enkele soorten bekend waren. Kleine ver
schillen in de bouw van bloemkelk en -kroon tussen de diverse breInraapsoorten 
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opgegeven, van welke de Kopsia coerulea als bijnaam is opgegeven in Van 
Hall, Flora Belgii Septentrionalisl). Van deze beide namen kon maar een 
behouden blijven, hetgeen te gemakkelijker kon geschieden, omdat de split
zing van het geslacht Orobanche van Du Mortier door de botanici niet is 
aangenomen. In de Flora of Botanische Zeitung, ik meen van 1824, zijn 
hierover aanmerkingen gemaakt 2). Deze gelijktijdige naamgeving van twee 
kundige botanici was te onpartijdiger, omdat ik geen van beide deze vreem
delingen te voren gesproken of met hen briefwisseling had gehouden. De 
Kopsia arborea is thans in onze Horti voorhanden 3). 

In hetjaar 1835 ging rnijn emeritaat in '), en moest ik het toezigt over den 
hortus welhaast overgeven 6). Ik deed al het mogelijke om in de woning van 

waren voor Dumortier voldoende reden om de blauwe bremraap en de hennep
vreter in een afzonderlijk geslacht, Kopsia Dumortier, onder te brengen en de naam 
Orobanche Linn. aIleen toe te wijzen aan de grote bremraap en de welriekende of 
walstrobrernraap. De botanici hebben deze splitsing van Dumortier niet overgeno
men, waarmee ook de stichting van bet geslacht Kopsia Dumortier niet erkend werd. 

1) Ook Van Hall, in zijn Flora Belgii Septentrionalis, sive Index plantarum indi
genarum, etc. DJ. I (A'dam 1825), bIz. 468-471, aanvaardde Dumortier's splitsing 
niet en noemde Kopsia coerulea Dumortier dan ook als synoniem (Kops gebruikt 
het woord "bijnaam" in deze betekenis) van Orobanche coerulea (blauwe brem
raap, nu Orobanche purpurea Jacq.). Als vindplaats van de laatstgenoemde plant 
geeft Van Hall op: tussen Egmond aan Zee en Egmond-Binnen; de hennepvreter 
(bij Dumortier Kopsia ramosa, nu Orobanche ramosa L.) werd vooral aangetrofi'en 
in de duinen ter hoogte van Heemstede, een gebied dat aan Kops welbekend was. 

Over bremraap nog: J. P. E. Vaucber, Monographie des Orobanches, Geneve 
1827 (Nissen, a. w. no. 2043) en J. WttewaaIl, Berigten over brernraap, in: Landbouw
Courant, jrg. 11 (1857), nos. 29 en 32. 

2) Bedoeld is: Flora oder Botanische Zeitung etc., 8. Jahrg., I. Band (Regens
burg 1825), bIz. 110-111. Kops vergiste zich dus in betjaar. Een anonieme recensent 
van Blume's Catalogus uit 1823 betwijfelde of Dumortier's splitsing van Orobanche 
Linn. ingang zou vinden en voegde daar nogal vinnig aan toe: " .. dass wir wiinschen, 
die Botaniker mochten zu Ehrengattungen fUr wissenschaftliche Verdienste nur 
solche erheben, die, nicht durch Abtrennung aus schon bestebenden Gattungen 
geschieden, auch nicht etwa nur auf leichte Momente gebaut, wirklicb geeignet 
erscheinen, ein Monumentum aere perennius fiir die Nacbwelt abzugeben." 
Exit Kopsia Dumortier! 

3) Het is niet eenvoudig om deze constatering van Kops te verifieren of te falsi
fieren. Cultivatie hier te lande tussen 1823 en 1839 mag niet zonder meer uitgesloten 
worden geacht. In elk geval bevindt zich het type exemplaar van Kopsia arborea BJ. 
thans in het Rijksherbarium te Leiden. 

') Bij K.B. van 5 sept. 1835 no. 37 (A.R.A., Staatssecr. no. 4111) ontving Kops 
[2200 pensioen m.i.v. 1 jan. 1836. 

6) Achtel deze en de volgende 7insnede gaan de hevige conflicten schuil die Kops 
had met zijn opvolger Bergsma, over het bestuw van de kruidtuin, het recht van 
bewoning der ambtswoning Onder de Linden en over het verlenen van testimonia. 
De zetelvaste emeritus deed zich hierbij niet van zijn beste kant kennen (zie R.A. 
Utrecht, Archieven Rijksuniv., Inv. 1969 nos. 265 en 309-311). C. A. Bergsma 
(1798-1859), een zwager van H. C. van Hall, was van 1826 tot 1830 buitengewoon 
hoogleraar te Gent, in het bijzonder belast met het onderwijs in de toegepaste schei
kunde. In 1831 werd hij buitengewoon hoogleraar te Utrecht en adjunct van Kops, 
die hij in 1835 als ordinarius opvolgde. Van Hall had geen lust om naar de vacature
Kops te solliciteren (copie-briefvan 2 april 1835 in zijn "Herinneringen"). 

Een opsomming van Bergsma's publicaties in Nw. Ned. Biogr. Wb. dJ. IV, k. 
121-122. 
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den hortus te blijven, zoo als blijken kan uit de memorien en requesten door 
mij ingezonden 1). Hierdoor behield ik echter nog mijne goedkoope woning 
vanf360 huur tot Mei 1837, maar men vergoedde mij de meerdere hUUf, die 
ik zou moeten verwonen door eene jaarlijksche toelaag van f 400 uit het 
Fonds van Landbouw, wegens de veelvuldige en langdurige diensten, welke 
ik aan den landbouw had bewezen '). Bij het eindigen van mijne loopbaan 
genoot ik dus weder een nieuwen zegen, dat ik ten nutte van mijn huisgezin 
zulk eene ondersteuning ontving. 

Zie ik nu de geheele loopbaan, waarin ik ten nutte van den landbouw 
werkzaam geweest ben, over. Hoe weinig kon men op het eind der vorige 
eeuw, toen ik deze loopbaan inging, verwachten, dat dezelve zulke geluk
kige uitkomsten zou geven. Velen veroordeelden mij, dat ik het leeraar-ampt 
verliet. Bij anderen had ik den schijn van ambtsbejag en dat ik hierom de 
revolutie mede had bewerkt. Hiervoren heb ik duidelijk genoeg doen zien, 
wat mij tot het een en ander gedreven heeft, hoe ik als leeraar in mijne be
vordering gestuit werd en in mijne pogingen voor landbouw en in de be
oefening der kruidkunde allen voorspoed ondervond, en deze werkzaam
heden mij zeer gemakkelijk afgingen, die door het voortgebragte nut zoo 
zeer veraangenaamd werden en niet minder het belang van mijn huisgezin 
bevorderden. 

Alle de verschillende staatsomwentelingen, zelfs de fransche overheer
sching, stormden over mijn hoofd en mijn post bleef gevestigd. En hoe on
voorzien was de roemrijke roeping tot hoogleeraar juist in de beide geliefde 
vakken, welke ik meen waardig vervuld te hebben. Dit alles werd besloten 
met eene aangename rust en vereerende toelaag voor mijne woning. Moet 
ik dit alles niet erkennen als dierbare zegeningen van God, welke ik op mijn 
arbeid mogt ontvangen. 

Hoe zeer ik meen, dat zulke zegeningen en ondersteuningen in onze werk
zaamheden ons niet mogen lei den tot eenige beroeming, maar tot nederige 
erkentenis van de goddelijke gunst, heb ik genoeg ontvouwd in mijne leer
rede bij de 50ste verjaring van mijn predikdienst 3), welke ik hier niet behoef 
te herhalen. 

1) Zie R.A. Utrecht, Arch. Rijksuniv. no. 309 en A.R.A., Staatssecr. no. 4970 
Ld. 6 febr. 1837 no. 12 . 

• ) Zie het K. B. van 20 jan. 1837 no. 16 (met bijlagen) in A.R.A., Staatssecr. no. 
4214. Kops had, daar hij de ambtswoning per 1 mei 1837 moest ontruimen, een 
verzoek ingediend om zijn intrek te mogen nemen in het Kabinet van Landbouw, 
gevestigd in het voormalige paleis van Lodewijk Napoleon, doch dit werd afgewezen. 
Hij is toen gaan wonen aan de Oude Gracht, bij de Bakkerbrug. 

3) Leerrede 1838, bIz. 9-10. 
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ROSTOW'S GROEIFASEN EN HUN GEBRUIK IN DE PRACTIJK 
VAN DE ECONOMISCHE GESCHIEDSCHRIJVING * 

door 

Dr. J. H. VAN STUIJVENBERG 

In 1960 verscheen Rostow's bekende verhandeling "The stages of econom
ic growth" 1). Het boek gaf, blijkens de inleiding, de wijze weer, waarop een 
economisch-historicus de vlucht van de moderne geschiedenis generaliseert. 
Daarin werd voorts gesteld, dat de groeistadia, waarin de geschiedenis van 
iedere nationale economie kan worden ingedeeld, uiteindelijk zowel een theo
rie betreffende de economische groei als een meer algemene - hoewel nog 
zeer partiele - theorie betreffende de moderne geschiedenis als een geheel 
vormden. 

Voegt men daaraan toe, dat Rostow de groeifasen bovendien bestemd had 
"to grapple with quite a substantial range of issues", die wellicht het best 
kunnen worden samengevat in de vragen: "Welke krachten bepalen de eco
nomische ontwikkeling?" en "Waartoe zal deze ons voeren?", dan wordt het 
duidelijk, dat hij met de gepubliceerde stu die verreikende doeleinden trachtte 
te verwezenlijken. Zulks geldt te meer, indien men tenslotte nog bedenkt, dat 
de groeistadia bovendien tot doel hadden, te fungeren als een alternatiefvoor 
Karl Marx' theorie betreffende de moderne geschiedenis. Vandaar de onder
titel van zijn boek: "A non-communist manifesto". 

Nu was Rostow voorzichtig. Hij wees erop, dat hij er niet genoeg de na
druk op kon leggen, dat de groeifasen een willekeurige (arbitrary) en beperkte 
wijze vormden om de elkaar geregeld opvolgende veranderingen in de mo
derne geschiedenis waar te nemen. Zij waren niet slechts bestemd om de uni
formiteit te dramatiseren in de opeenvolging van het proces van moderni
sering,maar tenminste evenzeer de uniciteit in de ervaring van iedere natie. 

Niet ontkend kan worden, dat Rostow in zijn boek deze voorzichtigheid 
uit het oog verloren heeft en zich, in het vuur van zijn meeslepende betoog, 
tot boude en stoute uitspraken heeft laten verleiden. Daaraan moet wellicht 
worden toegeschreven, dat zijn commentatoren en critici in het algemeen aan 

*) De doctorale studenten in de economische geschiedenis aan de Economische 
Faculteit van de Universiteit van Amsterdam, de heren C. Bozelie, R. G. Daniels, 
C. J. H. M. de Groot, A. H.ldema, F. M. Jonkers, K. Meinema, W. van Soomeren, 
T. N. Steijn, G. van der Weerd, A. A. Westerman en G. van Wijk, dank ik zeer voor 
de medewerking, die ik van hen heb ondervonden bij het samenstellen van deze 
bijdrage. 

1) W. W. Rostow, The stages of economic growth. A non-communist manifesto, 
Cambridge 1960. 
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zijn zojuist genoemde voorbehoud zijn voorbijgegaan en aan zijn uitspraken 
een weI zeer absolute betekenis hebben toegekend. 

In deze bijdrage zulIen wij ons bezig houden met een aspect van Rostow's 
optreden op het toneel van de economische geschiedschrijving en weI met de 
vraag: hoe zijn de normen, aan de hand waarvan hij de verschillende groei
stadia onderscheidt, in de practijk van de economische geschiedschrijving ge
hanteerd, speciaal wat de "take-off" betreft? Welk gebruik hebben de ver
schillende onderzoekers op economisch-historisch gebied daarvan gemaakt? 
Het heeft zin, dit probleem thans, tien jaar na het verschijnen van Rostow's 
boek, aan de orde te stellen. Niet uit het oog verloren moet worden, dat 
niemand minder dan Dr. Hartwell in 1967 opmerkte: "Indeed, Rostow can 
reasonably claim to be the most influential of modern economic historians, 
whose phrase 'the take-off' has passed into everyday speech .. . " 1). Of dit 
thans nog tenvolle opgaat, kan in het midden worden gelaten. Vast staat, dat 
in het nieuwste, mij thans - februari 1970 - bekende boek over de indu
striele revolutie in Engeland, Rostow en zijn conceptie van de "take-off" 
niet ontbreken: Lancashire vestigde v66r 1780 "the necessary technological 
basis for what Professor Rostow has called 'the take-off' into sustained 
growth" '). 

Het zijn vooral economen en economisch-historici met een economische 
achtergrond qua opleiding geweest, die zich met Rostow's uiteenzettingen 
hebben beziggehouden en daarop commentaar hebben geleverd. Diepgaand 
is gediscussieerd over de door Rostow geponeerde stellingen. De critici ble
ken er bijna zonder uitzondering afwijzend tegenover te staan en de houd
baarheid ervan te ontkennen. Voor hun mening kan de conclusie, waartoe 
Hoselitz kwam weI representatiefworden geacht: " ... from a scholarly view
point the book fails in its theoretical, its empirical and its critical dimen
sions" 3). Bekend is de uitspraak van Kuznets - men treft deze in de litera
tuur telkens aan - : "Unless I have completely misunderstood Professor 
Rostow's definition of take-off and its statistical characteristics, I can only 
conclude that the available evidence lends no support to Professor Rostow's 
suggestions" f). 

Wat de historici betreft: bij hen zien wij nagenoeg geen reactie op het ver
schijnen van Rostow's studie; zij hebben zich aan zijn theorieen weinig ge
legen Iaten liggen. Dit geldt, zij het in mindere mate, eveneens voor de eco
nomisch-historici met een geschiedkundige opleiding. Tekenend is in dit ver
band, dat aan "The stages of economic growth" in het Tijdschrift voor Ge
schiedenis een bespreking van slechts anderhalve bladzijde is gewijd5). 

1) R. M. Hartwell, The causes of the industrial revolution, London 1967, p. 4. 
Vgl. voorts: M. M. Postan, An Economic History of Western Europe, 1945-1964, 
London 1967, p. 50. 

') A. E. Musson and Eric Robinson, Science and technology in the industrial 
revolution, Manchester 1969, p. 455 . 

3) B. F. Hoselitz, Book review, The journal of modern history, Juni 1961, p. 200. 
') S. Kuznets, Notes on the take-off in: W. W. Rostow, The economics of take

off into sustained growth, London/New York 1963, p. 35. 
5) H. Klompmaker, Tijdschrift voor Geschiedenis, Jaargang 75, 1962, biz. 507. 
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Tekenend is evenzeer, dat in de vijf Economisch-Historische Jaarboeken, na 
1960 verschenen, geen enkele maal de naam Rostow of het begrip "take-off" 
voorkomt. 

Het ligt niet in mijn bedoeling, om hier in te gaan op de critiek, in bespre
kingen van Rostow's boek op zijn opvattingen uitgeoefend. Wie zich daar
voor interesseert, zij verwezen naar de belangrijke beschouwingen, genoemd 
door Hartwell 1) of voorkomend in de door Rostow als redacteur in 1963 
gepubliceerde bundel verhandelingen. Deze bevat de inleidingen, gehouden 
door een aantal vooraanstaande groeitheoretici en beoefenaren van de eco
nomische geschiedenis, op een in 1960 te Konstanz georganiseerde conferen
tie door de International Economic Association, die speciaal was belegd om 
de steekhoudendheid van Rostow's theorieen te toetsen 2). 

Een weergave van Rostow's opvattingen is echter noodzakelijk. De lezers 
dienen op de hoogte te zijn van de door Rostow geponeerde stellingen, ten
einde zich een oordeel te kunnen vormen van het gebruik dat daarvan in de 
economische geschiedschrijving is gemaakt. Uiteraard bevat deze weergave 
subjectieve elementen. Ik zal even wei trachten, Rostow zoveel mogelijk 
recht te doen en dit temeer, omdat Rostow's thesen, naar mijn mening, op 
grond van verschillende overwegingen, niet juist zijn 3). Daarop zal echter 
niet nader worden ingegaan. 

Wat houdt Rostow's leer der groeifasen nu in? Daarop moet, om te be
ginnen, worden geantwoord: meer dan een beschrijvende opeenvolging van 
groeistadia. Deze hebben, volgens Rostow, een innerIijke logica en conti
nuiteit, een "analytic bone-structure", die wortelt in een dynamische pro
ductie-theorie 4). 

Rostow wil dus de economische groei, die zich voordoet in elkaar op
volgende fasen, niet aIleen beschrijven, maar evenzeer verklaren. Onder groei 
verstaat hij een stijging van het reele nationale inkomen per hoofd. Dat 
deze een slechts gebrekkige maatstaf vormt om de welvaartstoeneming te 
meten, staat wei vast; er is echter geen betere voorhanden 5). 

Wat nu de verkiaring van de groei betreft, Rostow verwerpt de klassieke 
productie-theorie, die onder essentieel statische veronderstellingen wordt op
gesteld. Moderne economisten hebben getracht, deze samen te smelten met 

1) Hartwell, a.w., p. 4. Vgl. voorts o.a. A. Paulsen, Zur theoretischen Bestimm
barkeit der Rostowschen "Stadien", in: Wirtschaft, Geschichte und Wirtschafts
geschichte, Stuttgart 1966; verder: P. T. Bauer and Charles Wilson, The stages of 
growth, Economica, May 1962. 

2) W. W. Rostow, The economics of take-off into sustained growth, London/New 
York 1963. 

3) Vgl. Henri Baudet and J. H. van Stuijvenberg, Rostow's Theory on Growth, 
Weltwirtschaftliches Archiv, 1963, S. 57. 

4) Rostow, Stages, p. 13. 
5) J. H. van Stuijvenberg, Economische groei in Nederland in de negentiende 

eeuw: een terreinverkenning, in: Bedri.if en samenleving, Alphen aan den Rijn, 1967 
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de Keynesiaanse inkomensanalyse en zij hebben dynamische verklarende 
variabelen geintroduceerd, zoals de bevolking, de techniek, het ondernemer
schap, de investeringen, het onderwijs en de consumptie (de "expansion of 
the market"). Rostow wi) daarvan af. Hij verwerpt het gebruik van deze 
aggregaten, samenvoegingen, optellingen van tal van kleine, soms ongelijk
soortige grootheden, teneinde tot totalen te komen, die de gehele nationale 
economie betreffen. Hij acht een dynamische productietheorie nodig, waarin 
direct wordt ingegaan op de samenstelling van de investeringen en op de 
ontwikkelingen binnen bepaalde sectoren van het economische leven. Kort
om, hij staat een flexibele, gedesaggregeerde productietheorie voor, die de 
beperkingen van de bestaande opheft 1). Zijn model is dus gebaseerd op een 
analyse per sector, per onderdeel van het economische leven. 

Door te opteren voor de sectorale analyse neemt Rostow stelling in een 
tussen groeitheoretici bestaand meningsverschil: vindt de groei, de ontwik
keling van het economische leven, evenwichtig plaats, is er sprake van een 
"balanced growth", die in aIle sectoren ongeveer gelijktijdig en gelijkmatig, 
ten naasten bij in ongeveer hetzelfde tempo optreedt, Of vindt de groei on- , 
evenwichtig, "unbalanced", plaats, doordat er een of enkele sectoren uit
springen, die gekenmerkt worden door een hoger groeitempo dan de rest, 
zodat zij de overige sectoren in hun ontwikkeling kunnen meestuwen of 
meezuigen en dan dus fungeren als "leading sectors"? Het standpunt van 
Rostow in deze controverse is duidelijk. Hij verwerpt de gedachte van de 
evenwichtige groei en gaat uit van de veronderstelling - voor hem is het een 
feit - van de onevenwichtige groei, die sectoraal dient te worden geanaly
seerd. 

Dit uitgangspunt geeft Rostow de criteria in handen, die de grondslag 
- meer niet - vormen voor zijn indeling van de economische groei in fasen. 
Ieder stadium wordt namelijk gekenmerkt door de aanwezigheid van een of 
meer "leading sectors". Deze leidende sectoren volgen elkaar op. Bestaande 
verdwijnen, omdat vertraging in hun groei na enige tijd steeds optreedt als 
gevolg van de invloed van inherent in het economische proces werkende 
krachten, bijvoorbeeld de afnemende meeropbrengst en de verzadiging van 
de markt. Andere komen daartegenover naar voren en nemen hun plaats in. 
Het gevolg is, dat de groei als het ware schoksgewijze plaatsvindt: "In es
sence it is the fact that sectors tend to have a rapid growth-phase, early in 
their life that makes it possible and useful to regard economic history as a 
sequence of stages rather than merely as a continuum, within which nature 
never makes ajump". 

Dit geldt evenwel niet voor de eerste fase, die van de "traditional society", 
welke in Engeland tot omstreeks 1700 heeft bestaan. Daarin was een plafond 
aanwezig met betrekking tot de bereikbare productie per hoofd; de destijds 
toegepast techniek was "pre-Newtonian". Hierin trad een verandering op in 
het tweede stadium, dat van de vorming van de "preconditions for the take-

1) Rostow, Stages, p. 13. 
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off", van de voorbereidings- of aanloopperiode tot de derde fase dus. Ge
durende de "preconditions" komen sectoren naar voren, die als leidend kun
nen worden beschouwd. De landbouw behoort daartoe en krijgt een belang
rijke functie. De agrarische bedrijfstak moet "supply expanded food, ex
panded markets and an expanded supply of loanable funds", waarmee de 
expansie in andere delen van het economische leven, die ook in beweging zijn 
geraakt - "it takes more than industry to industrialize" - kan worden 
gefinancierd 1). In de tweede plaats valt daar ook onder de constructie van 
publieke kapitaalgoederen (social overhead capital): o.a. de aanleg van we
gen, het graven van kanalen en de constructie van bruggen, kortom: van de 
infrastructuur voor de economische ontwikkeling. Zij vragen een belangrijk 
aandeel van de totale investeringen. Bij het totstandbrengen der publieke 
kapitaalgoederen spee1t de overheid dan ook een belangrijke rol 2). 

In de onderhavige peri ode begint het nationale inkomen per hoofd reeds 
toe te nemen : de essen tie van de aanloopperiode kan worden beschouwd als 
een stijging in de investeringsquote tot een niveau, dat de bevolkingsver
meerdering geregeld, substantieel en waarneembaar overtreft 3). 

Dit geldt ook voor de derde fase, de "take-off", de start, de afzet(sprong), 
echter met dien verstande, dat de groei hier "self-sustained", zichzelf onder
houdend, wordt. Binnen het economische proces beginnen krachten te wer
ken die maken, dat de groei zichzelf onderhoudt en versterkt en, onder in
vloed dezer endogene factoren de "normal condition" van de maatschappij 
wordt 4). Gewoonlijk duurt de start slechts kort: 20 tot 30 jaar; in Engeland 
vond hij van 1783-1802 plaats. De afzetfase is de beslissende in de ontwikke
ling van een samenleving. Zij vormt daarin de waterscheiding: gedurende dit 
stadium wordt de weg van de groei definitief opgegaan. Deze voltrekt zich ge
woonlijk volgens een geometrische reeks, zoals de toeneming van een kapi
taal op samengestelde interest. Rostow maakt deze belangrijke opmerking 
min of meer terloops, in een noot 6). 

Nieuwe leidende sectoren treden op. In de geschiedenis blijkt een aanzien
lijke verscheidenheid sectoren deze sleutelfunctie in het proces van de "take
off" te hebben vervuld. In Enge1and was het de katoenindustrie. In de Ver
enigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Canada en Rusland fungeerden de 
spoorwegen als zodanig. "The introduction of the railroad has been histor
ically the most powerful single initiator of take-offs" 8). De spoorwegen 
hadden drie belangrijke effecten op de groei : zij verlaagden de transport
kosten in het binnenland, brachten een belangrijke en snelle vergroting van 
de exportsector teweeg en leidden - misschien het gewichtigste gevolg -
tot de ontwikke1ing van de moderne steenkolen- ijzer- en machine-industrie. 
Ook andere sectoren kunnen als leidend zijn opgetreden: de houtpulpindu-

1) AIdaar, biz. 24. 
2) AJdaar, biz. 25. 
3) A1daar, biz. 21. 
4) AIdaar, bIz. 7 en 37. 
6) AJdaar, bIz. 2, noot. 
8) AIdaar, bIz. 53. 
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strie in Zweden, de vlees- en zuivelproducten in Denemarken en tenslotte 
een grote verscheidenheid industrieen van importvervangende consumptie
goederen (Austral ie, Argentinie en - wellicht - Turkije). 

In de daaropvolgende fase, de "drive to maturity", de gang naar rijpheid 
of volwassenheid, komen opnieuw andere leidende sectoren naar voren: de 
staalproductie, de scheepsbouw, de chemische industrie, de electriciteit en 
de moderne machine-industrie domineren dan het economische leven. Dit 
stadium van rijpheid werd het eerst bereikt in Engeland, omstreeks 1850. 

Tenslotte : de vijfde en laatste fase, de "age of high mass consumption", 
het tijdperk van het hoge massale verbruik. Dit wordt, nu het verbruiks
niveau reeds Jigt boven het peil van "basic food, shelter and clothing", ge
kenmerkt door het ontstaan van industrieen van duurzame gebruiksgoederen 
als leidende sectoren. Als representatief daarvoor neemt Rostow de auto. De 
Verenigde Staten bereikten dit stadium het eerst, in het begin van de jaren 
twintig; afgezien van Engeland en Zweden bereikten verschillende andere 
Europese landen deze fase eerst in de jaren vijftig. 

Het opteren voor de onevenwichtige groei, voor de analyse van het groei
proces per sector, gaf Rostow dus de criteria voor de indeling van de econo
mische ontwikkeling in groeistadia in handen. Daarnaast superponeert hij 
op deze criteria evenwel andere. Daartoe behoort de verandering in de eco
nomische mentaliteit gedurende de voorbereidingsperiode tot de start, waar
in de bevolking moet leren wennen aan een leven van specialisatie en ver
andering en de nieuwe ontwikkelingen - waaronder het streven naar winst 
- ethisch moet leren aanvaarden. Voorts wordt de landaristocratie dan ver
vangen door een nieuwe industriele en commerciele elite, die leiding geeft 
aan het proces van economische modernisering. De gevormde gecentrali
seerde nationale staten geven verder een "vigorous leadership" aan de ont
wikkeling. 

Wat de start betreft moet vervolgens als additioneel kenmerk worden ge
noemd het bestaan of de snelle opkomst van een politiek, sociaal en institu
tioneel kader, dat de impulsen tot expansie in de moderne sector opvangt en 
adequaat doorgeeft. Deze wordt voorts nog gekenmerkt door een stijging in 
de productieve investeringen van, zeg, 5% of minder van het nationale in
komen tot meer dan 10% daarvan. Hierbij zij aangetekend, dat de commen
tatoren deze cijfers in het algemeen veel te absoluut hebben opgevat. Zij 
gelden slechts, uitgaande van Rostow's veronderstellingen in het voorbeeld(!) 
dat hij geeft : een marginale kapitaaIcoefficient van 3,5, een bevolkingsstij
ging van 1 it 1,5% per jaar en een - gewenste - stijging van het netto 
nationale product met 2% per jaar 1). Gaan deze veronderstellingen in wer
kelijkheid niet op, blijkt de marginale kapitaaIcoefficient kleiner te zijn, 
de bevolkingsstijging geringer en de toeneming van het nationale inkomen 
minder, dan kan met een geringere toeneming van de investeringsquote 
worden volstaan om toch de "take-off" te doen plaatsvinden. 

1) Aldaar, bIz. 41. 
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De fase der volwassenheid wordt mede gekenmerkt door het feit, dat een 
samenleving de (dan) moderne techniek effectief heeft toegepast op verreweg 
het grootste deel van haar hulpbronnen. Aan de additionele criteria voor de 
"age of high mass consumption" zij hier voorbijgegaan. 

Het is uit een oogpunt van doorzichtigheid van de indeling in groeistadia 
te betreuren, dat Rostow zich niet uitsluitend aan de resultaten van zijn 
sectorale analyse heeft gehouden, maar op de daarbij verkregen faseninde
ling additionele kenmerken per stadium heeft gesuperponeerd. Deze ken
merken zijn namelijk niet op elkaar afgestemd en volgen elkaar niet in tijds
volgorde op. Het gevolg is, dat er in zijn stelsel groeifasen ernstige fricties 
ontstaan. Aan de consistentie van zijn indelingscriteria wordt niet aIleen 
ernstig afbreuk gedaan, neen: zij vervalt. De noodzaak van de constructie 
van een "interval", strikt genomen van een zesde fase tussen het bereiken 
van het stadium der volwassenheid en dat van de hoge massale consumptie, 
vormt daarvan een sprekend voorbeeld: in Engeland duurde deze periode 
van 1851 tot omstreeks 1935, dus niet rninder dan ongeveer 85 jaar: de helft 
van de tijd, die daar sedert de "take-off" is verstreken. In dezejaren werd het 
minimum per capita verbruik opgetrokken tot het niveau, vereist voor de 
aanwezigheid van het tijdperk van het hoge massale verbruik 1). 

Het feit, dat Rostow de econornische geschiedenis beschouwt als een op
eenvolging van stadia, die onder invloed van telkens optredende leidende 
sectoren de groei een sprongsgewijze karakter geven, doet thans de vraag op
komen naar de inhoud van zijn dynamische productietheorie, van zijn groei
model. Dit is "difficult to discern" 2); het is "auffllIlig kurz und vage dar
gestellt" 3). Rostow's inderdaad korte en niet overduidelijke uiteenzetting 
op dit punt komt op het volgende neer 4). 

Binnen het kader van de krachten, die de totale productie bepalen, worden 
de evenwichten per sector ("sectoral optimum positions") aan de vraagzijde 
gedeterrnineerd door het inkomen, de bevolking en de smaak, aan de aanbod
zijde door de stand van de techniek en de kwaliteit van de ondernemers, 
waarvan de innovaties afhangen, die in werkelijkheid in de kapitaalgoederen
voorraad worden gelncorporeerd. De prijs- en inkomenselasticiteiten van de 
vraag naar de producten der "Ieading sectors" moeten hoog zijn. Een "ex
tremely significant empirical hypothesis" dient te worden gei'ntroduceerd en 
wei deze, dat "deceleration is the normal optimum path of a sector". Zou 
dat niet het geval zijn, dan zou er geen opeenvolging van leidende sectoren 
bestaan. Binnen het kader van Rostow's analyse per sector houdt dat in, dat 
er dan ook geen groei zou bestaan. Zonder leidende sectoren geen - oneven
wichtige - groei. 

Ter verklaring van de evenwichten per sector blijkt Rostow in de uiteen
zetting van zijn dynarnische productietheorie dus op vraag- en aanbodfac-

1) Aldaar, bIz. 68 . 
2) Bauer and Wilson, a.w., p. 4. 
3) Paulsen, a.w., S. 311. 
4) Rostow, Stages, p. 12. 
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toren een gelijke nadruk te leggen. Wat verderop in zijn boek verklaart hij 
even weI, dat de primaire en supplementaire groeisectoren in de vroegste 
groeifasen hun expansie essentieel ontlenen aan de introductie en de ver
spreiding van veranderingen in de "cost-supply environment", m.a.w., in de 
toegepaste productiefuncties, in de aanbodfactoren. De vraag speelt daarbij 
slechts een afgeleide ("in turn") rol '). 

De uit Rostow's model afgeleide evenwichten leiden tot een opeenvolging 
van optimale investeringspatronen. De historische patronen, die werkelijk 
zijn voorgekomen, wijken daarvan echter af. Deze afwijkingen kunnen wor
den verklaard uit het overheidsingrijpen, uit de invloed van oorlogen en uit 
de imperfecties in het private investeringsproces. 

Aan de vraag, hoe het begrip "take-off" in de economische geschied
schrijving is gebruikt, dient in de eerste plaats een recapitulatie van de eigen
schappen van dit begrip vooraf te gaan. Zie ik het goed, dan zijn dit de vol
gende: 

1. Een korte tijdsduur, van 20 a 30 jaar. 
2. Ben sterke en snelle stijging van de investeringsvoet. Met deze formu

lering wordt Rostow's bedoeling kennelijk het best weergegeven. Zij is los
gemaakt van de percentages der investeringsquoten (van 5% of minder tot 
meer dan 10%), die slechts als demonstraties zijn bedoeld. 

3. Ret ontstaan van een of meer leidende sectoren met een hoge groei
graad, die de econornische ontwikkeling voortstuwen en 

4. De aanwezigheid of snelle opkomst van een institutioneel kader, dat de 
impulsen tot expansie in de richting van de groei stuwt. 

In de tweede plaats dient er vooraf op te worden gewezen, dat verschillende 
schrijvers Rostow's groeiconcepties bij hun onderzoek niet gebruiken.Voor
beelden: Ch. Wilson, "England's apprenticeship 1603-1763" 2), waarin hij 
de wortels van de industrialisatie in Engeland tracht bloot te leggen en aan
nemelijk maakt, dat deze reeds omstreeks 1660 begon. Voorts: W. G. Hoff
mann, "Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit Mitte des 1gen Jahr
hunderts" 3). De groei van de Duitse econornie gedurende de laatste eeuw 
wordt daarin, aan de hand van een omvangrijke hoeveelheid wiskundig be
werkt statistisch materiaal geanalyseerd. Beide schrijvers wijzen Rostow's 
opvattingen af en gebruiken zijn fasenindeling niet. 

Dit wil echter niet zeggen, dat schrijvers, die zijn indelingscriteria weI ge
bruiken, zijn groeifasenstelsel ook aanvaarden. Phyllis Deane en North - ik 
kom daarop terug - behoren tot hen. 

Hoe worden nu Rostow's criteria voor de aanwezigheid van de start in de 
geschiedschrijving gebruikt? Om deze vraag te beantwoorden is het nodig 
een aantal, representatief te achten onderzoekingen, waarin zijn normen 
worden gehanteerd, de revue te laten passeren. 

') Rostow, aldaar, biz. 53. 
2) London, 1965. 
3) Berlin-Heidelberg-New York, 1965. 
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De eerste publicatie, die in dit verband onze aandacht vraagt, is die van 
Pen en Bouman "Een eeuw van toenemende welvaart" 1). Zij hebben reeds 
in 1962 geprobeerd, Rostow's fasenindeling op Nederland toe te passen. Zij 
wijzen erop, dat achter de beschouwingswijze van de "take-off" als de fase, 
waarin de groei een normaal verschijnsel wordt, de recentelijk zeer op de 
voorgrond gekomen gedachte schuilt, dat er in het economische leven krach
ten werken, die elkaar wederkerig versterken. De ontwikkeling van het in
komen en van de kapitaalvorming, voorts van de techniek en van de inves
teringen en tenslotte van het ondernemersaanbod en van de economische 
expansie zijn daar, om dit aan te tonen. "De economische ontwikkeling 
induceert zichzelf, zodra een bepaald ontwikkelingstempo is bereikt". Deze 
uiteenzetting is interessant. Bij deze beschouwingswijze wordt echter van de 
opvatting van Rostow afgeweken. Zij leggen de nadruk veel sterker op de 
interdependentie der groeivariabelen dan Rostow in zijn eenzijdig-causale 
dynamische productietheorie, waarin de groei, de ontwikkeling van het reele 
nationale per capita inkomen, als te verklaren variabele fungeert. 

Zij trachten, los van de daartoe door Rostow gegeven normen, vooral uit
gaande van de ontwikkeling van (bepaalde onderdelen van) de economische 
activiteit, uit te maken, wanneer de start in ons land begon. Het daarbij ver
kregen resuItaat is niet bevredigend. Zij beredeneren daarna, aan de hand 
van gegevens betreffende het nationale inkomen, waarin "de meest waarde
volle indicatie" omtrent de economische groei ligt, dat deze niet veel later 
dan 1860 inzette. "Toen kwam het economische leven van Nederland van de 
grond". Gedurende de periode 1860-1900 steeg het reele nationale inkomen 
namelijk met 75%. Wanneer deze stijging later was begonnen, zou zij tot een 
veel stormachtiger economische ontwikkeling in de laatste decennia van de 
negentiende eeuw hebben geleid, dan in feite heeft plaatsgevonden, zo menen 
zij 2). 

Daarbij zien zij echter over het hoofd, dat Rostow als groeilndicator niet 
gebruikt het totale nationale inkomen, maar het reele inkomen per hoofd. 
Gedurende de onderhavige periode steeg de bevolking met 55%. Hun con
c1usie komt daardoor op losse schroeven. De "take-off" kan weI degelijk 
later zijn begonnen. 

Het is echter niet mijn bedoeling, kritiek uit te oefenen op het betoog, dat 
zij in feite houden. Voor het onderhavige onderzoek is interessant, dat de 
snelle en sterke stijging van de investeringsvoet, het ontstaan van een of meer 
leidende sectoren, de wijzigingen van institutionele aard en de korte duur 
door hen niet worden gehanteerd om uit te maken, wanneer de start begon. 
Zij geven duidelijk een eigen opvatting omtrent het begrip "take-off", af
wijkend van die van Rostow. Merkwaardigerwijze echter: onder handhaving 
van zijn terminologie. 

In de tweede plaats verdient vermelding een studie van D. H. Houghton, 

1) In: "Drift en Koers", Assen, 1962, biz. 85. 
2) Aldaar, biz. 91. 
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"The South African Economy" 1). Teneinde de Zuid-Afrikaanseeconomische 
ontwikkeling in een breder verband te plaatsen en te voorkomen, dat men 
daarvan - deze gelsoleerd beschouwend - een verwrongen beeld krijgt, is 
de schrijver van mening, dat "we cannot do better than accept W. W. Ros
tow's five stages of economic growth and attempt to assess our economic 
development by his criteria" 2). Overvloeien van enthousiasme doet deze 
formulering niet. 

De traditionele maatschappij ging, volgens Houghton, in Zuid-Afrika om
streeks 1820 over in de aanloopperiode. Zij werd opgebroken door de komst 
van de Engelse landverhuizers, die nieuwe ideeen meebrachten. Tijdens het 
tijdperk van voorbereiding yond de minerale omwenteling plaats, na de ont
dekking van diamant (1867) en goud (1884). Zij deed steden ontstaan, de 
investeringen toenemen, stimuleerde de spoorwegaanleg en orienteerde de 
landbouw op de markt. "There can be no doubt that it was the discoverage 
of diamonds and gold which launched the South African economy on its 
forward course" 3). Hoewel de edelmetaalproductie zich tot de leidende sec
tor ontwikkelde .), was er echter van een "take-off" nog geen sprake. Zelfs 
in 1910 had de Zuid-Afrikaanse economie nog een basis, die zo smal was, 
dat deze geen zichzelf onderhoudende groei toeliet. Bovendien was haar 
leidende sector een "wasting asset". 

Neen, de voorbereidingsperiode eindigde eerst na ongeveer 110 jaar, in 
1933. In dat jaar luidde de devaluatie van het Zuid-Afrikaanse Pond de 
"take-off" in. Zij gaf een nieuwe prikkel aan de goudmijnbouw, die een 
sterke leidende sector bleek te zijn. Bovendien begon toen de productie van 
ijzer en staal uit inheemse ertsen. Zo noemt Houghton nog enkele factoren 
en ontwikkelingen, die symptomatisch zijn voor een bloeiend economisch 
leven in het algemeen, doch niet Rostow's specifieke kenmerken voor de 
start betreffen. Weliswaar wijst hij op de toegenomen binnenlandse kapitaal
vorming en op de kapitaalinvoer. Hij laat echter na te onderzoeken, of deze 
een zodanige stijging van de investeringsvoet tot gevolg hebben gehad, dat 
die kenmerkend is voor de periode van de afzetsprong. Aan het ontstaan van 
nieuwe instituten gaat hij voorbij. De start eindigde reeds in 1945; hij duurde 
slechts kort en voldeed in dit opzicht dus aan Rostow's eis. Dit geldt ook 
voor het optreden van de goudmijnbouw als leidende sector. De noodzake
lijke stijging van de investeringsquote en het institutionele aspect worden 
door Houghton als elementen van de "take-off" verwaarloosd. 

Terloops zij erop gewezen, dat Houghton de peri ode van het hoge massale 
verbruik nog Diet bereikt acht: "The consumption standards of the thirteen 
million non white citizens have not yet 'transcended basic food, shelter and 
clothing', except in a small number of cases" 6). 

De toepassing van Rostow's fasenindeling op Zuid-Afrika schijnt lastig te 

1) Oxford University Press, Cape Town, 2nd impr., 1965. 
2) Aldaar, p. 6. 
3) Aldaar, p. 200 . 
• ) Aldaar, p. 38. 
6) Aldaar, p. 18. 
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zijn en tot veel meningsverschil aanleiding te geven. Zo ziet C. de Jong in de 
rninerale omwenteling het einde van de traditionele maatschappij en het be
gin van de aanloopperiode. M. Arkin daarentegen hangt een derde opvatting 
aan: hij beschouwt de mijnbouwrevolutie als de "take-off": "diamonds and 
gold provided the same push into self-sustained growth as had steampower 
and cotton textiles in Britain a century earlier". Volgens De Jong evenwel 
moet "the entire period between the World Wars as the beginning of the 
take-off in South-Africa" worden gezien 1). Hij ziet het begin van de start 
dus als zich uitstrekkend over een groot aantal jaren en wijkt daarmede van 
Rostowaf. Volgens De Jong duurt de start thans nog voort. 

Vervolgens zij stilgestaan bij het onderzoek naar het begin van de indu
striele revolutie in Belgie, ingesteld door J. Craeybeckx '). Rostow heeft het 
begin van de start in dat land gesteld in 1833. Craeybeckx acht de keus van 
dat jaar in geen enkel opzicht gerechtvaardigd. Zich afvragend, of wij in 
Belgie met het Engelse type industriele revolutie te doen hebben - geken
merkt door een snelle ontwikkeling - dan weI met het Franse - gekenmerkt 
door een gestadige economische groei- komt hij tot de slots om, dat waar
schijnlijk nocb bet een, nocb bet ander bet geval is geweest. Gedurende de 
Belgische industriele revolutie deden zicb een drietal perioden van versterkte 
econorniscbe ontwikkeling voor, gescheiden door jaren van stagnatie, ja van 
acbteruitgang. Deze discontinuiteiten waren het gevolg van politieke ver
anderingen, die tot driemaal toe de noodzaak van aanpassing aan een nieuwe 
situatie met zich brachten. De eerste groeigolf begon omstreeks 1800, de 
tweede viel in de tweede helft van de regering van Koning Willem I, vanaf 
omstreeks 1820, de derde expansieperiode kan na 1850 worden geplaatst. 

Craeybeckx adstrueert deze uitspraak vooral aan de hand van - dikwijls 
vrij gebrekkige - productiecijfers in verschillende sectoren: steenkool, ijzer, 
katoenen en wollen stoffen enz. De toeneming van bet reele per capita in
komen kan hij in dit verband niet banteren wegens gebrek aan gegevens. Hij 
ziet de "take-off" gekenmerkt door "une notable augmentation des tau x de 
croissance dans la plupart des secteurs economiques". Deze formulering laat, 
op zijn zachtst uitgedrukt, de mogelijkheid van een evenwichtige groei open, 
zulks in tegenstelling tot Rostow's sectorale conceptie van de groei. Hij on
derzoekt niet, of er een of meer sectoren van leidinggevende aard zijn ge
weest. Evenmin gaat hij in op de vraag, of de volgens Rostow noodzakelijke 
snelle stijging van de investeringsvoet zicb beeft voorgedaan. Aan bet in
stitutionele kader, waarbinnen de ontwikkelingen plaatsvonden, scbenkt hij 
eveneens geen aandacht. Na aIle elementen van de "take-off" - afgezien 

1) C. de Jong, South Africa in transition, retrospect and prospect. Mercurius, 
Juni 1967, p. 47; id., Ekonomiese struktuurveranderings in Suid Afrika sedert 1945, 
Mercurius, september 1967, biz. 3; id., Suid Afrikase ekonomiese geskiedenis in 'n 
neutedop, bespreking van M. Arkin, "South African economic development; Jo
hannesburg 1966, Mercurius, Maart 1968, biz. 45 . 

• ) J. Craeybeckx, Les debuts de la revolution industrielle en Belgique et les sta
tistiques de la fin de I'Empire, dans: Melanges offerts it G. Jacquemijns, Bruxelles 
1968. 
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van de tijdsduur - te hebben veronachtzaamd, komt hij merkwaardig ge
noeg tot de voorlopige conclusie: "la theorie du "take-off" de Rostow ne 
s'applique probablement pas . .. a la Belgique". 

Van Phyllis Deane kan zeker niet worden gezegd, dat zij nagenoeg aile 
eigenschappen van de "take-off" heeft verwaarloosd, toen zij in haar in 
1965 verschenen uitstekende stu die "The first industrial revolution" 1) de 
conceptie van de start met betrekking tot Engeland op haar houdbaarheid 
toetste. Integendeel: zij heeft dat minutieus, hoewel onvolledig, gedaan. 

Volgens Rostow was de katoenindustrie "the original leading sector in the 
first take-off" 2). Hij motiveert deze uitspraak door er o.a. op te wijzen, dat 
de Britse katoenindustrie een uitgesproken exportindustrie was en een be
langrijk onderdeel van de gehele economie vormde. Een industrie, uitge
oefend op een dergelijke schaal, riep secondaire reacties in het leven: de con
centratie van de bevolking in steden, voorts de toenemende vraag naar steen
kool, ijzer, machines, kapitaal en tenslotte naar goedkope transportmoge
lijkheden, allemaal factoren, die de industriele ontwikkeling in andere rich
tingen krachtig stimuleerden 3). 

Tegen deze opvatting neemt Phyllis Deane nu stelling. Zij onderstreept 
- dit zij vooropgesteld - de spectaculaire groei van de katoenindustrie, 
waarin zich binnen iets meer dan een genera tie de ontwikkeling voltrok tot 
de eerste, moderne, gemechaniseerde Britse exportindustrie. Zij bestrijdt 
evenwel, dat deze industrie als "leading sector" tijdens de Enge!se indu
striele revolutie heeft gefungeerd. Haar verbindingen met andere belangrijke 
Britse industrieen waren niet omvangrijk genoeg om tot krachtige secundaire 
repercussies te leiden. Technische veranderingen werden er slechts in de 
katoenver- en bewerkende industrieen door opgewekt. Deze vormden even
weI geen belangrijke industriele sector. De belangrijkste grondstof, de ruwe 
katoen, werd voorts volledig geimporteerd, zodat de "achterwaartse ver
bindingen" niet de Britse, maar de Amerikaanse economie tot leven wekten. 
Aanvankelijk werd bovendien in de katoenindustrie slechts weinig steenkool 
gebruikt. De machines werden verder goeddeels van hout en dikwijls in 
eigen beheer geconstrueerd. De sterke geografische concentratie van de in
dustrie bracht tenslotte slechts een geringe behoefte aan transportfaciliteiten 
mee. Kortom: de verbindingen van de katoenindustrie met andere belang
rijke takken van productie waren zeer beperkt en haar repercussies op de 
rest van het economische leven eerder indirect dan direct. Haar expansie was 
opvallend, maar onvoldoende om de Engelse industriele revolutie te stimu
leren 4). 

Geheel anders stond het daarentegen met de ijzerindustrie. Volgens Phyllis 
Deane komt deze vee! eerder als leidende sector in aanmerking. De tijdsduur 
waarin de industriele revolutie zich voltrok, moet tot dat doel echter worden 

1) Cambridge University Press, 1965. 
2) Rostow, Stages, p. 53. 
3) Aldaar, p. 54 v. 
4) Ph. Deane, p. 98 v. 
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verlengd tot 80 jaar en weI van 1770-1850. Neemt men over deze periode de 
betekenis en de omvang van de repercussies als gevolg van de ontwikkeling 
van de ijzerindustrie op de rest van het economische leven in aanmerking, 
dan blijkt, dat deze industrie een veel krachtiger stimulerend effect op het 
Engelse industrialisatieproces heeft gehad dan de katoenindustrie. Dit kwam, 
wat de "backward linkages" betreft, tot uiting in een toenemende vraag naar 
steenkool, (ruw)ijzer, transportmogelijkheden en kapitaal en, wat de "for
ward linkages" betreft, in kostprijsverlagingen voor een uitgebreide reeks 
nijverheidsproducten en transportdiensten en in de bouwnijverheid '). 

Aanvaarding van de ijzerindustrie als leidende sector blijkt dus echter te 
geschieden ten koste van de korte duur van de "take-off", m.a.w., van de 
start in de zin, die Rostow daaraan heeft gegeven. 

In dit verband zij erop gewezen, dat de schrijfster de gehele conceptie van 
de afzetfase als een korte beslissende periode van overgang van de hand wijst. 
Deze opvatting betekent een dramatische vereenvoudiging van de feiten. De 
verschillende ontwikkelingen, die zich voordeden, vormden een onderdeel 
van een historisch continuum, waarin de jaren 1783-1802 niet uniek waren. 
Zij waren voordien begonnen en zetten zich daarna voort. 

Deze uitspraak wordt duidelijk gedemonstreerd aan de hand van de ont
wikkeling van de investeringsquote in Engeland gedurende de start. De sterke 
en snelle stijging van de investeringsvoet, door Rostow bij wijze van voor
beeld gesteld van 5 tot 10%, blijkt zich in Engeland niet te hebben voorge
daan. Phyllis Deane houdt de mogelijkheid open, dat de investeringsstroom 
tegen het einde van de achttiende eeuw iets sterker is gestegen dan het natio
nale inkomen. Maar de investeringsquote, die 5% bedroeg ornstreeks 1750, 
zal tegen 1800 niet meer hebben bedragen dan ruim 6%. De stijging van 1 % 
in een halve eeuw is te gering om te voldoen aan de door Rostow op dit punt 
gestelde eis. 

Phyllis Deane gebruikt dus de leidende sector, de investeringsvoet en de 
tijdsduur als criteria om uit te maken, of zich in Engeland een "take-off" in 
de zin van Rostow heeft voorgedaan. Aan de institutionele kant van het 
probleem gaat zij voorbij. Het resultaat, waartoe zij komt, is negatief, tenzij 
de start wordt uitgerekt tot een periode van 80 jaar. Maar dan is het geen 
start meer in de betekenis, die Rostow daaraan toekent. 

Ook het resultaat, waartoe D. C. North, de bekende aanhanger van de 
"New economic history" komt in zijn studie "Growth and welfare in the 
American past", is negatief 2). Hij komt tot de conclusie: "the case of the 
United States lends no support to Rostow's hypothesis, nor does that of any 
other country" en geeft vervolgens de reeds genoemde, bekende uitspraak 
van Kuznets weer. 

Na erop te hebben gewezen, dat de economisch-historici, ondanks het 

') Aldaar, p. 102 v. 
2) Met als ondertite1 "A new economic history", Englewood Cliffs, New-Jersey, 

p.85v. 
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feit, dat sommige niet-gei'ndustrialiseerde landen als Nieuw-Zeeland en De
nemarken een hoog welvaartspeil hebben bereikt, volgens de traditie ge
neigd zijn, economische groei en industrialisatie aIs synoniem te beschou
wen I), geeft hij beknopt Rostow's opvattingen over de "take-off" in de 
Verenigde Staten weer. 

Volgens Rostow yond de start in dit land van 1843-1860 plaats - North 
let dus op de tijdsduur als criterium. De stijging in de toeneming van de 
kapitaalvorming, van de investeringsvoet, werd teweeggebracht door kapi
taalimport, vooral uit Groot-Britannie, volgens Rostow. North ontkent dit. 
Het is niet bewezen, dat de kapitaalvorming groeide van 5 tot 10% van het 
nationale inkomen - een opvatting, die, naar wij zagen, niet essentieeI is 
voor Rostow's begrip "take-off". In de jaren veertig werd er echter geen 
kapitaal uit het buitenland geleend, integendeel: er repatrieerde kapitaal van 
de Verenigde Staten naar Engeland, als nasleep van een emstige depressie. 
Eerst tegen 1850 werd weer kapitaal uit Groot-Britannie gei'mporteerd, ech
ter tot bescheiden bedragen, die een veeI geringer deeI van het nationale pro
duct uitmaakten dan in de jaren dertig. 

Hoe staat het nu met de "Ieidende sector"? Volgens Rostow oefenden de 
spoorwegen deze functie uit. Zij hadden een verlagende invloed op de binnen
landse transportkosten, zij induceerden de groei in andere sectoren (ijzer, 
steenkool, machine-industrie) en openden tenslotte de mogelijkheid van snel
expanderende exportsectoren, met de opbrengst waarvan de importen van 
kapitaaIgoederen konden worden gefinancierd. 

North staat sceptisch tegenover deze drie belangrijke effecten. De spoor
wegen hebben de vervoerkosten ongetwijfeld verlaagd, maar niet zo drastisch 
als de economisch-historici van oudsher meenden. En wat de vraag naar be
nodigdheden uit andere sectoren betreft : recent onderzoek, door Fogel ver
richt, heeft aannemelijk gemaakt, dat de vraag naar ruwijzer voor spoorweg
doeleinden in de jaren veertig 10% van het totale binnenlandse verbruik niet 
te boven ging. Die naar andere producten, ten behoeve van de spoorwegen, 
maakte eveneens sIechts een gering percentage van de totale vraag uit. De 
vraag, door de spoorwegen uitgeoefend, vormde dus geen beslissende factor 
in de expansie van andere industrieen. 

Tenslotte: wat de nieuwe exportmogelijkheden aangaat - aileen de graan
uitvoer komt hiervoor in aanmerking - deze yond zowel in de jaren veertig 
als vijftig in hoofdzaak langs de waterwegen en niet met de spoorwegen 
plaats, zodat deze onafhankelijk was van nieuwe transportmogelijkheden. 
Bovendien maakte de graanuitvoer destijds gemiddeld per vijfjaarlijkse pe
riode nooit meer uit dan 15% van de totale uitvoer, zulks in tegenstelling tot 
de ruwe katoen, die daarvan niet minder dan 50 % voor zijn rekening nam. 

De negatieve conclusie, waartoe North komt, wordt dus gemotiveerd met 

1) Hartwell ziet het voor de hand liggende en essentiele karakter van de indu
striele revolutie in "the sustained increase in the rate of growth of total and per 
capita output at a rate which was revolutionary compared with what went before". 
Evenals North koppelt hij het begrip industriele revolutie dus los van een industria
lisatie. Hartwell, The causes, p. 8. 
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een verwijzing naar het ontbreken van de vereiste stijging in de investerings
quote en met de afwezigheid van een lei den de sector. De korte tijdsduur van 
de start wordt eveneens in aanmerking genomen. Geen aandacht schenkt 
North evenwel aan de institutionele aspecten van de start in verband met 
Rostow's conceptie. 

Dit is weI het geval met Flinn, in zijn instructieve werkje "The origins of 
the Industrial Revolution" '). Hij is de eerste auteur van degenen, die langs 
ons trokken, die de institutionele vereisten voor de "take-off" ter sprake 
brengt. Ten aanzien van dit criterium vol staat hij echter slechts met de op
merking, dat hij het zo vaag vindt, dat het zeer moeilijk zou zijn om uit te 
maken, of daaraan in een groeiende economie al of niet voldaan is. Anders is 
het gesteld met de voorwaarde van de leidende sector. Flinn is van mening, 
dat deze conceptie een bijzonder nuttige toevoeging betekent tot de analy
tische wapenuitrusting. Hij breidt dit begrip echter weI heel sterk uit door 
zich op het standpunt te stellen, dat bijna aIle "multiplier-effecten" - door 
Rostow aangegeven voor de leading sectors - in Engeland kunnen worden 
opgespoord in de ontwikkeling van de elkaar opvolgende takken van bedrijf 
na omstreeks 1760: de kanaalaanleg, de katoenindustrie, de ijzerindustrie, 
de machine-industrie en de spoorwegaanleg. Los van de vraag, of hier inder
daad van een "successive development" sprake is - Hartwell neemt daar
tegen stelling - zij opgemerkt, dat Flinn het begrip "leidende sector" de 
tanden uitbreekt, door het op deze wijze te interpreteren: iedere tak van 
bedrijf leidt tot "multiplier" -effecten. 

Rostow, aldus Flinn, heeft voorts een zeer nauwkeurig statistisch criterium 
geintroduceerd door zijn denkbeeld, dat de belangrijkste determinant van de 
start is gelegen in de stijging van de investeringsquote tot tien procent van 
het netto nationale product. Ook hier blijkt hij echter Rostow's wijn met wat 
water te verdunnen. Quantitatief moge namelijk een zo sterke stijging in 
Engeland niet aantoonbaar zijn - hij verwijst daarvoor naar een stu die van 
Phyllis Deane en Habakkuk 2) - dat neemt toch niet weg, dat een geringere 
toeneming al voldoende kan zijn om een matig snelle groei te dragen. Het 
staat boven twijfel vast, dat een zekere stijging van de investeringsvoet in het 
laatst van de achttiende eeuw heeft plaatsgevonden; deze kan voldoende 
zijn geweest om een snel\e groei te steunen. 

Flinn is van opvatting, dat Rostow, hoevee1 critiek er dan over hem mag 
zijn uitgestort, "has left a permanent imprint upon the Industrial Revolu
tion". Hij blijkt drie normen van Rostow in aanmerking te nemen: de stij
ging van de investeringsvoet, de leidende sector en de institutionele aspecten; 
op de tijdsduur als criterium voor de start, gaat hij niet in. 

Tot slot zij de fraaie diepgaande studie van J . A. de Jonge, "De industriali-

') M. W. Flinn, The origins of the Industrial Revolution, 2nd. impr., London 
1967, p. 8v. 

') Ph. Deane and H. J. Habakkuk, The take-off in Britain, in: Rostow, The 
economics etc, p. 63. 
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satie in Nederland tussen 1850 en 1914" genoemd 1). De Jonge stelt zich 
slechts een beperkt doel: bij wi} niet de reIevantie van Rostow's theorie in 
haar geheel aan de orde steIlen, doch volstaan met de door hem bereikte 
resultaten te plaatsen in het kader van de "take-off". Hij schenkt daartoe in 
de eerste plaats aandacht aan de stijging van de investeringsquote. Aange
nomen mag worden, dat deze in de jaren tachtig ongeveer vijf procent heeft 
bedragen. Onder invloed van de betrekkelijk grote investeringsactiviteit, die 
aanving in de jaren negentig, liep deze op tot ruim tien procent v66r de eerste 
wereldoorlog. Dit kenmerk is dus in Nederland aanwezig geweest - een vol
doende betrouwbaarheid van het statistische materiaal verondersteld '). 
Voorzover mij bekend, is nog voor geen enkel ander land een dergelijke ont
wikkeling aangetoond. In dit opzicht is de ontwikkeling in Nederland ken
nelijk uniek geweest. 

De Jonge ziet in de vergroting van de investeringsquote niet meer dan een 
symptoom van het groeiproces; deze macro-analyse levert niets meer op dan 
een datering van de afzetsprong. Rostow zelf hecht daar meer waarde aan. 
Vol gens hem vormt de stijging in de investeringsquote een centraal, decisief, 
noodzakelijk - hoewel niet voldoende - en essentieel element van de 
start 3). Deze staat of va It daarmede. 

De Jonge gaat vervolgens op zoek naar de leidende sector, de stuwende 
bedrijfstak, die via technische vemieuwingen de "take-off" heeft Veroor
zaakt. Rij meent, dat daarvoor, op grond van hun omvang, slechts de ka
toen- en de metaaInijverheid in aanmerking komen. Zij hebben het groei
proces in ons land echter niet beheerst. Daarvoor waren zij toch niet groot 
en niet expansief genoeg. Bovendien waren de door deze bedrijfstakken ver
bruikte grondstoffen en halffabrikaten goeddeels uit het buitenland afkomstig, 
zodat de groeiverwekkende "backward linkages" weinig invloed uitoefenden 
op de economische expansie in Nederland. Een leidende sector kwam hier 
niet voor. Ret beeld, dat het groeiproces binnen ons land vertoonde had, 
volgens De Jonge, dan ook "veel gelijkenis met hetgeen de economisten in 
discussies over groeiproblemen "balanced growth" noemen". Tegelijkertijd 
trad in vele sectoren een verandering op '). 

Deze ontwikkeling doet bij De Jonge de vraag rijzen, of zij wellicht niet 
moet worden toegeschreven aan exteme oorzaken, bijvoorbeeld aan een 
autonome vergroting van de vraag naar industriefabrikaten. Rostow toch is 
geenszins blind voor de gevolgen welke een uitbreiding van de markt voor 
de groeivoet in allerlei bedrijfstakken kan hebben. 

Op dit punt gekomen, dient naar het mij voorkomt, een aantekening te 
worden gemaakt. Inderdaad erkent Rostow vraagfactoren als groeistimula
toren. Hij neemt ze als zodanig in zijn productietheorie op, en stelt daar zelfs 
de eis, dat de prijs- en inkomenselasticiteiten van de vraag hoog moeten zijn. 
Echter: van de vraag naar producten uit de leidende sectoren. "Leading 

1) Z. pI., 1968 . 
• ) Dejonge, bIz. 341. 
3) Rostow, Stages, p. 21, 37, 40 en 41. 
') De Jonge, bIz. 346. 
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sectors ... are also partially(!) determined by those types of demand which 
have exhibited high elasticity with respect to price, income or both" 1). De 
aanwezigheid van een leidende sector blijkt een gebiedende eis. Rostow's 
fasentheorie, gebaseerd op een sectorale analyse, staat of valt daarmee. Dit 
blijkt ook uit de plaats, in een latere publicatie van Rostow, waamaar De 
Jonge verwijst ter motivering van de verdere gang van zijn betoog '). Zonder 
leidende sectoren kent Rostow geen groei. De autonome vraag als groei
factor bij een evenwichtige groei vindt in zijn stelsel geen plaats. Slechts 
binnen de sectorsgewijze groei laat Rostow ruimte aan invloeden van de 
vraagzijde, en dan nog: "partially". 

Na een belangwekkende uiteenzetting komt De Jonge, naar mijn mening 
zonder dat er veel verband bestaat met Rostow's theorie, tot de concJusie, 
dat de impulsen tot de groei zijn uitgegaan van de opbloeiende scheepvaart, 
het herstel van de welvaart in de landbouw, de expansie van de uitvoer en de 
vergroting van de inkomsten uit Nederlands Oost-Indie. De toepassing van 
nieuwe productiefuncties, de ontwikkeling van de techniek, geldt voorts 
eveneens als een primaire factor. De ontwikkeling van de natuurwetenschap
pen en de veranderingen in het sociaal-culturele klimaat kwamen daarin tot 
uiting. 

De Jonge hanteert - voor zijn beperkt doel- de ontwikkeling van de in
vesteringsvoet, de leidende sector en de tijdsduur van de "take-off". Deze 
laatste min of meer impliciet. Hij is van mening, dat de afzetsprong zich hier 
na 1895 heeft voorgedaan. 

Als resultaat van het ingestelde onderzoek naar het gebruik van Rostow's 
begrip "take-off" in de practijk van de economische geschiedschrijving, kan 
thans de hieronder volgende tabel worden samengesteld. Daarop wordt, per 
schrijver - wat ongenuanceerd - aangegeven, welke der vier genoemde 
criteria voor de start door hem worden gehanteerd, overeenkomstig de om
schrijving van Rostow ( +). Daamaast wordt vermeld, of zij de conceptie 
van de "take-off" in het algemeen aanvaarden (+) en deze met betrekking 
tot het land en de periode, waarop hun onderzoek betrekking heeft, ook van 
toepassing achten ( + ). 

Criterium Stiiging Leidende Institut. Tijds- Alge- Concreet 
invest. sector aspect dUllr meen van toe-

Schrijver voet aanvaard passing 

Pen en Bouman + + + 
Houghton + + + + 
Craeybeckx + 
Ph. Deane + + + 
North + + + 
Flinn + + + + + 
Dejonge + + + ? + 

1) Rostow, Stages, p. 15. Vgl. voorts p. 53. 
2) Rostow, The economics, p. 359. 
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Om geen misverstand te wekken zij erop gewezen, dat het gebruik van een 
bepaald criterium niet inhoudt, dat dit zich volgens de desbetreffende onder
zoeker ook heeft voorgedaan. Zo hanteert Phyllis Deane de stijging van de 
investeringsvoet en De Jonge de leidende sector. In Engeland is, volgens 
Phyllis Deane de door Rostow gestelde stijging van de investeringsvoet niet 
opgetreden, in Nederland is, volgens De Jonge, een leidende sector achter
wege gebleven. 

Deze tabel en het onderzoek, waarop zij is gebaseerd, zouden aanleiding 
kunnen zijn tot een uitgebreid commentaar. Ik zal dat achterwege laten en 
met slechts enkele opmerkingen volstaan. 

Aan het institutionele aspect blijken aIle schrijvers, met uitzondering van 
Flinn, te zijn voorbijgegaan. Hij vindt het vereiste van de voor de "take
off" adequate instituten echter te vaag, om voor een mogelijke toepassing in 
aanmerking te komen. De tijdsduur van de start blijkt echter door aile 
schrijvers te zijn gehanteerd, ook hier echter weer : met uitzondering van 
Flinn. De norm van de leidende sector verheugt zich in een bijna algemene 
belangstelling, aan de stijging van de investeringsquote wordt relatief nog de 
minste belangsteJIing geschonken. 

Bezien wij het gebruik van de criteria per schrijver, dan blijkt niemand aile 
criteria toe te passen. Deane, North en De Jonge blijken drie van de vier 
criteria te hebben gehanteerd. Deane en North komen evenwel tot de slot
som, dat de conceptie van de start niet van toepassing is. De Jonge meent, 
dat dit weI het geval is, ondanks het feit dat er in ons land een leidende sector 
- toch weI een essentieel element in Rostow's op sectorale analyse gebaseerde 
theorie der groeifasen - niet aanwezig is geweest. Flinn past ook drie van 
de vier criteria toe, maar interpreteert deze zo vrijmoedig, dat zijn begrip 
van de "take-off" niet veel meer dan de naam met dat van Rostow gemeen 
heeft. Ben overeenkomstige opmerking kan worden gemaakt met betrekking 
tot de wijze, waarop Pen en Bouman en Craeybeckx de conceptie van de 
start hanteren. Afgezien van de tijdsduur passen zij de door Rostow aan de 
"take-off" gestelde eisen niet toe. Hun concJusie betreffende de al-dan-niet
aanwezigheid van de start in de door hen onderzochte landen, berust dan ook 
op een uiterst zwak fundament en heeft weinig met Rostow's begrip gemeen. 

Naar het mij voorkomt is de concJusie gerechtvaardigd, dat het begrip 
"take-off" in de practijk van de economische geschiedschrijving door de 
verschillende schrijvers van een eigen inhoud is voorzien, die afwijkt van de 
criteria, daaraan door Rostow gesteld. Deane en North sluiten het meest aan 
bij Rostow's conceptie, Pen en Bouman, alsmede Craeybeckx, blijken het 
verst van hem af te wijken. Dit betekent, dat het weinig zegt of een schrijver 
tot de concJusie komt, dat zich in een bepaald land gedurende een zekere 
periode de "take-off" heeft voorgedaan. In de practijk van de historiografie 
blijkt dit begrip allerminst vast te staan, zodat men erop bedacht moet zijn, 
dat een schrijver daarvan een eigen interpretatie geeft, die niet door Ros
tow's begripsomschrijving wordt gedekt. Eenheid van begrip met be
trekking tot de start blijkt in de practijk niet te bestaan. Uiteraard komt dit 
aan de wetenschappelijke duidelijkheid niet ten goede. 
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De oorzaken van het gesignaleerde verschijnsel zijn mij onbekend. Wel
licht houden zij ten dele verband met het feit, dat de "take-off" een "real
typische" constructie van nominalistische aard is, die in werkelijkheid niet 
wordt aangetroffen in de mate van zuiverheid, door Rostow daaraan in zijn 
omschrijving gesteld. Welke mate van afwijking tussen werkelijkheid en be
grip kan worden getolereerd, om het gebruik van de term " take-off" voor 
een bepaalde fase in de economische groei nog te rechtvaardigen? Naar mijn 
mening is daarvoor een algemene, onaanvechtbare regel niet te geven. Iedere 
schrijver dient dat zelfuit te maken. Dat een deel der onderzoekers in dit op
zicht echterver, ja, weIIicht te ver is gegaan is, naar het mij wi! voorkomen, 
moei!ijk voor ontkenning vatbaar. Schijnbaar is er veel "use" van Rostow's 
fasenindeIing gemaakt; in werkelijkheid blijkt dit echter meermalen "abuse" 
te zijn geweest. 
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Reeds aanstonds moet vastgesteld worden, dat het ondoenlijk is een be
vredigend overzicht te geven van de belastingen op turf, welke er in de loop 
der tijden op Nederlandse bodem zijn geheven. Met name tijdens het be
staan van de Republiek der Verenigde Nederlanden kan de gehele belasting
heffing het beste worden gekarakteriseerd met de woorden "chaotisch" en 
"onsystematisch". Voor de Franse Tijd heeft ons land nimmer uniformiteit 
op dit gebied gekend. In elk der zeven provincies en in de generaliteitslanden 
varieerden de aard, de grondslagen en de tarieven. Wij zullen ons in dit deel 
vooral beperken tot Holland, de provincie waar niet alleen veel turf werd 
gewonnen, maar ook het meest is gebruikt. Holland is ook het gewest waar 
veel turf werd doorgevoerd naar Zeeland, Brabant en Vlaanderen. 
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De oudst bekende heffing is de turftiende, turfmaat, lastgeld of turfbede 
[23a]. De oorsprong van deze heffing moet vermoedelijk gezocht worden in de 
tijd, dat de landsheer stukken wildernis ter ontginning uitgaf. Dit was het 
geval in de Middeleeuwen tussen ± 1100-1300. Het tarief bedroeg in Holland 
in 1557 twee stuivers per 100 turftonnen. [23h] 

Een andere oude heffing op turf was de stedelijke accijns, die te beginnen in 
de 13e eeuw, in de steden successievelijk werd ingevoerd. De belasting is in 
zwang gebleven tot de afschaffing in 1865. Daarnaast belastten de stedelijke 
besturen ook talrijke andere artikelen. De accijnzen vormden de belangrijk
ste inkomsten van de stadskassen. Het stadsbestuur stelde de desbetreffende 
verordeningen vast, met toestemming van de landsheer. Er was een grote 
diversiteit in de heffingsbepalingen en in de tarieven. Lange tijd was de in
ning verpacht aan particulieren. De verkoper, als regel een plattelander, 
moest bij het lossen van de lading betalen. Het was een heffing op de detail
verkoop. 

Deze stedelijke belasting moet niet verward worden met het geld, dat be
taald moest worden aan het turfdragersgilde. 

Daarnaast had de schipper - vaak dezelfde persoon als de handelaar -
ook een of meer van de volgende heffingen te voldoen: havengeld, brug- en 
sluisgeld, doorvoerrecht en zegelkosten. Van niet te onderschatten betekenis 
waren voorts de tollen, die allerwege te vinden waren. [81al 

Ook door de meeste provincies werd in een of andere vorm belasting op 
turf geheven. Er bestaat een gedrukt overzicht van de verschillende provin
ciale belastingstelsels omstreeks het jaar 1788. [71] De heffingen op turf 
worden daarin eveneens vermeld. De verschillende stelsels zijn onderling on
vergelijkbaar. Friesland hief naar de waarde; de andere provincies naar de 
hoeveelheid. Gelderland hief alleen een tolgeld bij de binnenkomst in de 
provincie. 

In feite hadden de provincies langs hun grenzen tolmuren opgetrokken, 
hetgeen overigens niet aIleen voor turf gold, maar ook voor vele andere pro
ducten. Het behoeft geen betoog, dat dit de onderlinge economische betrek
kingen sterk belemmerde. In Holland was de belasting op turf het verst uit
gewerkt. Wij hebben te onderscheiden: 1. een impost op de ontgronding; 
2. een impost op de consumptie van turf. De belasting ad 1 werd in het 
leven geroepen op 17 november 1559. Deze heffing viel op alle turf die in 
Holland gewonnen was en over de provinciegrens gevoerd werd. Door de 
invoering van deze belasting beoogde men, behalve het fiscale, nog drie an
dere doeleinden te bereiken. 

Door deze belasting - die prijsverhogend moest werken - hoopte men 
de uitvoer uit de provincie te venninderen. Het effect hiervan zou een prijs
verlaging tot gevolg kunnen hebben op de "binnenlandse" markt. Boven
dien zou door verIninderde vraag de landvernieling een minder grote om
yang aannemen. 

Tenslotte zou ook de in de bodem aanwezige brandstofvoorraad Ininder 
snel opraken. [23il Deze belasting bedroeg aanvankelijk een penning voor 
slechtere so orten turf en een duit voor de betere kwaliteiten. In 1605 werd 
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het tarief een stuiver (= 12 penn.) per ton; in 1623: 21 penn.; 1627 44 penn. ; 
1628: 33 penn. Vanaf 1605 werd ook de doorvoer van turf belast. In de 
doorvoerheffing zat een zekere varia tie, afhankelijk van de herkomst van het 
product. Deze heffing zou een bron van onenigheid vormen tussen de pro
vincies. 

De uit- en doorvoer mocht aIleen geschieden via enkele aangewezen plaat
sen, zoals Schiedam, Gouda, Delfshaven, Rotterdam en Goejanverwellesluis. 

Wat de verbruiksbelasting betreft: nadat in de laatste decennia van de 16e 
eeuw pogingen in het werk waren gesteld ook de consumptie van turf te be
lasten, stelden de Staten van Holland in 1605 een verordening op de impost 
van turf en steenkolen vast, die voorbestemd was lang te blijven bestaan. Het 
tarief werd in de loop der jaren steeds hoger opgeschroefd. Was het bedrag 
van deze heffing in de aanvang nog 7 penningen per Leidse of Goudse turf
ton, in 1674 was deze reeds opgelopen tot 48 penningen. [43b] 

De Hollandse overheid heeft steeds grote inkomsten uit deze belasting
objecten getrokken. [32] Over het geheel genomen hebben zij het turfver
bruik en met name de uitvoer niet sterk gedrukt. Het effect, dat men met de 
belasting ad 1 wilde bereiken, nl. vermindering van de uitvoer, moet door de in
voering van de belasting ad 2 voor een belangrijk deel weer te niet gedaan zijn. 

Turf kon lange tijd de concurrentie met andere brandstoffen zeer goed 
doorstaan. Daar kwam nog bij dat de turf, die in Holland ten zuiden van de 
lijn Amsterdam-Haarlem werd gewonnen, in het algemeen bekend stond als 
brandstof van uitstekende kwaliteit. 

De Staten van Utrecht hebben eveneens met zorg de grote landvernieling 
in het westelijke deel van die provincie aangezien en daartegen o.a. fiscale 
maatregelen genomen. Bij verordening van 7 maart 1781 werd zelfs zo'n 
zware heffing op aIle in die provincie gewonnen turf gelegd, dat de vervening 
daar tot de Franse Tijd aan betekenis verloor. [27a] 
Nauw verwant aan de belastingen waren de waarborgfondsen, die gevoed 
werden door het zg. stuivergeld, het slikgeld, dat eveneens geheven werd van 
de gewonnen turf. Dit onderwerp komt echter later in dit hoofdstuk aan de 
orde. 

In 1807 kwamen, zoals het in een eenheidsstaat betaamt, ook uniforme 
belastingwetten tot stand. Het principe veranderde echter door de bepaling, 
dat de belasting in het vervolg op de veenderij zou worden opgemeten en de 
aanslag vervolgens door de vervener moest worden betaald. Minister Gogel 
verwachtte hiermee de in het verleden veelvuldig voorkomende belasting
ontduiking te kunnen voorkomen. 

De landelijke belasting is - met een onderbreking in de jaren 1812 en 
1813 - tot 1823 naar hetzelfde principe geheven. In het tijdvakjanuari 1823-
1 januari 1834 heeft de rijksoverheid deze belastingbron niet benut. 

Daarna werd de accijns op turf in verband met de precaire toestand van de 
schatkist wederom ingevoerd en bleef precies 30 jaar in stand. Vooral in deze 
peri ode was zij een rijk vloeiende bron. Overigens niet ten genoege van de 
staatsburgers. 
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De verveners, de groten zowel als de kleinen, hebben heftig en veelvuldig 
geopponeerd. Er ontstonden in de jaren veertig, met de voortdurende stij
ging van de productie, kennelijk afzetmoeilijkheden, die de winsten drukten. 
De accijnsheffing werd even weI als de grote schuldige aangewezen. 

Over het voor en tegen van de afschaffing zijn verschillende brochures ge
schreven, zoals blijkt bij raadpleging van de opgenomen literatuurlijst. 

Anderen kregen meer en meer oog voor het sociale aspect, dat verbonden 
is aan de heffing van een dergelijke verbruiksbelasting. Ook de verveners 
wezen weI op het onbillijke van de heffing voor de armen, doch zij drukten 
hun mening niet zo positief uit als in 1854 de groot-ondernemer Paul van 
Vlissingen deed, toen hij in een adres aan de Tweede Kamer de turf- en 
steenkolen accijnzen karakteriseerde als "bloedgeld, dat de armen werkman 
gevorderd wordt". [14] Bij dit alles moet men bedacht worden dat ook de 
gemeentelijke accijns op turf was blijven bestaan. Deze heffing moest, evenals 
vroeger, voldaan worden bij het lossen van de lading. 
Ook in de eerste helft van de 1ge eeuw hebben de heffingen op turf de over
heid nog belangrijke inkomsten verschaft. 

In de jaren zestig van die eeuw werden de geesten rijp om tot sterke ver
mindering van verbruiksbelastingen over te gaan. Bij de wet van 31 december 
1863, s. 220, werd de accijns op brandstotfen afgeschaft. Enige tijd later 
verdwenen ook de gemeentelijke accijnzen (wet van 9 juli 1865, S. 79). [105] 

Al deze heffingen doen de vraag rijzen of de brandstof - toch te beschou
wen als een van de primaire levensbehoeften - niet onnodig duur werd voor 
de economisch zwakkeren. Dat was stellig het geval. De turfaccijns was 
slechts een van de vele heffingen, die drukten op de dagelijkse consumptie
goederen. In Hoiland strekte de accijnsheffing zich ailengs uit over ruim 
veertig artikelen. Zij waren uit fiscaal oogpunt niet aIle even gewichtig. Er 
vonden in de loop der tijden ook verschuivingen plaats. In 1650 waren van 
de accijzen, de heffingen op bier, gemaal, boter en vervolgens op turf en kolen 
de belangrijkste. Een eeuw later was de volgorde: het gemaal, turf en kolen, 
het bestiaal. [70] Hieruit blijkt dat beide brandstotfen ook fiscaal een rol van 
grote betekenis vervulden. Treub heeft over de vroegere accijnzen geschreven: 
"De verschillende belastingen tezamen genomen waren hoogst drukkend, 
en belemmerden handel en nijverheid, naar billijkheid in de verdeling der 
lasten werd zelfs niet gestreefd. Verreweg het groter deel der publieke in
komsten werd uit accijnzen getrokken; verreweg het groter deel was op nood
zakelijke levensbehoeften gelegd". [47] 

Hoe zwaar de indirecte belastingen in Hoiland drukten kan gelllustreerd 
worden met een voorbeeld. 

In de tweede helft van de 17e eeuw en in het begin van de 18e eeuw ver
diende een geschoolde arbeider 1 300,- per jaar. Hiervan betaalde hij aan 
belasting op brood/3,59, op vlees 1 5,11, op bier 18,97 en op turf 112,69, 
tezamen/30,36. Dit bedrag maakte bijna 85% uit van het totale bedrag aan 
belastingen, dat per jaar moest worden opgebracht. De belastingdruk op 
het inkomen bedroeg dus niet minder dan bijna 12%. [64] Het jaarverbruik 
aan turf wordt geschat op 72,5 ton; de gemiddelde prijs per ton bedroeg 
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/0,337. Daarvan ging niet minder dan/O,17, dus ruim de helft, aan belas
tingheen. 

Vit een rapport, dagtekenend uit hetjaar 1798, blijkt, dat tijdens de Repu
bliek de gemiddelde belastingopbrengst ± / 30 miljoen per jaar bedroeg, 
waarvan tweederde drukte op consumptiegoederen. De heffingen op de eerste 
levensbehoeften leverden ruim/9 miljoen op. In Holland was dit stelsel het 
verst doorgevoerd. [81c] 

Het is begrijpelijk dat er veelvuldig is getracht, de belastingen te ontdui
ken, ook al waren de daarop gestelde straffen niet mals. 

Anderzijds moet er op gewezen worden, dat aanvankelijk met name de 
stadsbesturen en later ook de staten der provincien het tot hun taak rekenden 
er nauwkeurig op toe te zien, dat er geen bedrog werd gepleegd ten koste van 
kwaliteit en kwantiteit van de aangevoerde waren. 

Dat was geen overbodige luxe, want ethiek was een weinig gehanteerd be
grip in het economische leven. 

Bovendien was het uitgebreide veld van accijnsheffingen ook een belang
rijk instrument van economische politiek. De diverse takken van industrie 
waren namelijk gebaat bij maatregelen tot vrijstelling of verlaging van deze 
belastingen. In de 17e en vooral in de 18e eeuw is er op dit punt heel wat ge
manipuleerd, zowel door de provinciale als de stedelijke overheden. 

Zodra de toestand in een bepaalde bedrijfstak een neergaande Iijn ver
toonde, deden de belanghebbenden pogingen, de accijnslast te verIichten. 
AllerIei stedelijke of groepsbelangen pleegden bij het nemen van de beslis
singen een belangrijke rol te spelen. Het algemeen belang was als regel niet 
het enige richtsnoer bij de besluitvorming. Indien in de ene stad resultaat 
was bereikt, ontleenden de bedrijfsgenoten in andere steden er een argument 
aan om dezelfde faciliteit bij het eigen stadsbestuur te bepleiten. [26] Het 
ontbrak aan coordinatie tussen de provinciale en stedelijke belastingmaat
regelen. 

Hoewel de werkelijke oorzaken van een malaise daarmee niet weggenomen 
werden, kon tijdelijk toch vaak een betere concurrentiepositie verkregen wor
den. Voorbeelden van belastingverlichting en -vrijstelling kan men vinden in 
hoofdstuk V, waar verschillende takken van nijverheid afzonderlijk aan de 
ordekomen. 

Wij merken hier nog op, dat het opvallend is, dat turfverbruikende indu
strieen vrijwel steeds vroegen om vermindering van de brandstofbelastingen 
en niet van de accijns op de eindprodukten zoals bier en zout. Hoezeer 
toch de financiele baten de belangrijkste prikkel vormden tot het invoeren en 
handhaven van belastingen, wordt weI heel duidelijk als wij kennis nemen 
van de resolutie van 20 maart 1680, waarbij de bakkers toestemming kregen 
van de Staten van Holland om hun ovens met zaagsel, riet, mot ( =turfafval) 
en doppen van boekweit te stoken. Hieraan werd echter de voorwaarde ver
bonden, dat ook voor deze "brandstof" enig recht zou worden betaald. [43f] 

In 1631 klaagden de Hollandse brouwers, dat de kostprijs voor turf met 
3 stuivers per ton steeg na aankoop in Friesland. Wij weten dat in datzelfde 
jaar in Leiden /0,24 per ton werd betaald. Brouwersturf kostte echter min-
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der. Dat zou dus betekenen dat de prijs als gevolg van allerlei heffingen en 
vervoerskosten ten minste met 150% was gestegen. [25c] 

Ben kostprijs uit omstreeks 1846 toont aan, dat ongeveer 25% van de ver
koopwaarde, alvorens de turf werd afgevoerd uit de venen, gevormd werd 
door de rijksheffingen. [88] Daar konden dan nog kanaalrechten, tollen, 
sluisgelden e.d. bij komen, die in feite ook door de consument moesten 
worden betaald. De turf, welke in die tijd in de fabrieken werd gebruikt, ge
noot een belastingvrijdom van 19/20 deel, zodat nagenoeg de gehele belas
tingopbrengst van deze brandstof drukte op de particuliere huishoudingen. 

Wie verwacht mocht hebben aan de hand van oude belastingkohieren, 
e.d. bij benadering de nationale productie en consumptie van turf vast te 
kunnen stellen, komt bedrogen uit. De vele moeilijkheden die de onder
zoeker ten deze op zijn pad vindt zijn van vrijwel onoverkomelijke aard. 

Tussen 1555 en 1747 was het de gewoonte de belastinginning te verpachten 
aan de meestbiedende liefhebber. Voor hem moest er dus een zekere winst
marge in zitten. Turf en steenkolen werden vaak in combinatie verpacht, zo
dat de onderlinge verhouding met betrekking tot het gebruik van beide 
brandstoffen niet is vast te stellen. Bovendien is er door deze wijze van innen 
weinig materiaal in de overheidsarchieven terecht gekomen. [70] 

Uit de tekst van de Hollandse verordeningen blijkt, dat belastingontdui
king vroeger aan de orde van de dag was. In de overwegingen tot vaststelling 
van een keur op de impost op turf d.d. 21 januari 1704 konstateerde het 
Amsterdamse stadsbestuur, dat vele mensen ondanks het bestaande verbod, 
dagelijks met sleden, wagens en schuiten turfuit de venen in de stad brachten 
zonder betaling van belasting. 

De impostmeester van de turf stuurde een zevental verklikkers op pad die 
bij de stadspoorten "turfden" hoeveel handsleden en met paarden getrokken 
sleden, geladen met turf, binnenkwamen. De telling op 23 januari 1704 le
verde een resultaat op van 1313 handsleden en 55 grote sleden, waaruit kan 
worden afgeleid, dat het vooral de kleine luiden waren die er zelf op uit
trokken om zich wat brandstof te verschaffen. [1] 

De pachter kreeg toestemming om in de dorpen de "bekwaamste midde
len" aan te wenden om het belastinggeld te innen, hetgeen meestal neerkwam 
op afkoop. In dorpen waar geveend werd, was het belastingbedrag gefixeerd. 
[43a] Een vervenersfamilie moest volgens de ordonnantie van 1 april 1676 
bijv.j4,- per jaar betalen. 

Tussen Utrecht en Holland werd kennelijk op grote schaal gesmokkeld 
door verveners uit Loosdrecht en omgeving en uit Waverveen. In 1641,1662, 
1676 en 1749 publiceerden de Staten van Holland waarschuwingen. Daaruit 
bIijkt, dat men zich niet ontzag bij nacht en ontij turf per schip of kar voor 
eigen rekening zonder beIastingbetaIing te halen. [43d] De meeste turf zal 
van Holland naar Utrecht gebracht zijn op deze clandestiene wijze. Om de 
belasting op de uitvoer te ontduiken werd er ook weI turf over de dijken ge
dragen in een ander schip. Voorallangs de Hollandse IJsel kwam dit nogal 
eensvoor. 
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Deze vormen van belastingontduiking moeten bij tijd en wijle een grote 
omvang hebben aangenomen. Het overheidsapparaat was in genen dele in 
staat, een doeltreffend toezicht uit te oefenen op de naleving van zijn voor
schriften. Het weinige beschikbare cijfermateriaal van v66r 1806 moet aIleen 
reeds om die reden met reserve gehanteerd worden. Trouwens, ook na dat 
jaar zag men nog weI kans de overheidskassen tekort te doen, zij het ver
moedelijk niet op een zodanige schaal als in vroeger eeuwen gebruikeIijk 
was. 

Er zijn nog meer onmeetbare factoren, die het achterhalen van cijfermate
riaal bemoeilijken. 

Voor industrieel gebruik golden, vooral in de 18e eeuw, lagere tarieven 
dan voor de burgers, terwijl er ook weI differentiatie naar kwaliteit werd toe
gepast. Het is niet mogelijk, de onderlinge verhouding tussen huisbrand en 
industrieel verbruik vast te stellen. 

Gasthuizen en "publieke colleges", die turf om "Godtswille" uitdeelden, 
genoten belastingvrijdom. Voor de arme joden in Amsterdam betrof deze 
in 1748 maximaal reeds 25.000 tonnen. [43] Het Nieuwezijds-Huiszitten
Aalmoezeniershuis te Amsterdam schijnt aan het einde van de 17e eeuw 
aan ±5000 gezinnen 80.000 manden turf per jaar uit te delen. Teneinde te 
voorzien in de behoefte aan opslagruimte waren er aan de rand van de stad 
drie ruime turfschuren gebouwd. [95] Nog een voorbeeld uit later tijd: in de 
winter van 1883/'84 werden te Amsterdam door een commissie van weldadig
heid 1 miljoen turven uitgedeeld, maar toen bestond er geen belasting op 
turfmeer. 

Een grote handicap vormt ook de gebruikte inhoudsmaat. Deze wisselde 
naar tijd en plaats. 

Bij Roosendaal gebruikte men in de 16e eeuw de smal- of harington, die 
ongeveer 165 turven van het daar gebruikelijke formaat kon bevatten. In het 
begin van de 17e eeuw was er evenwel weer sprake van de Hamburger ton. 
[13] De belangrijkste was zonder twijfel de Leidse ton. Diepeveen (bIz. 95-97) 
vermeldt, dat een 16e eeuwse (Leidse) turfton ± 250 turven kon bevatten. 
Later werd het formaat van de baggerturf echter belangrijk groter. In de 18e 
eeuw was een dergelijke turf ongeveer de helft groter. Dit zou dus betekenen 
dat een ton toen nog slechts rond 170 turven kon bevatten. 

In Utrecht kende men de ton toen niet. In de ordonnantie van 18 februari 
1750 worden vier Stichtse zakken gelijkgesteld aan vijf Hollandse tonnen. 

Allengs gaf men de voorkeur aan tonnen boven manden en zakken. Zij 
konden al te gemakkelijk een afwijkende inhoud krijgen door beschadi
gingen zo te repareren dat er een profijteIijker maat ontstond . . . 

Bij een ordonnantie van 14 maart 1659 hebben de Staten van Holland ge
poogd in hun gewest een uniforme maat voor turf in te voeren. Zij verhieven 
de Leidse tonnemaat tot de algemeen geldende. Voor sommige steden, die 
tot nog toe grotere tonnen of manden hadden gebruikt, kwam deze maat
regel neer op belastingverhoging. In Naarden gaf dit zelfs aanleiding tot on
regelmatigheden. De nieuwe tonnen werden stukgeslagen en het huis van de 
pachter van de turfaccijns bleef niet ongemoeid. 
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Het streven van de staten begon slechts op de lange duur enige vruchten af 
te werpen. Nadat zij hun voorschrift in 1678 nog eens hadden herhaald gaf 
Amsterdam er gevolg aan, maar in Woerden bijvoorbeeld paste men zich 
eerstin 1693 aan. [48] 

Over een normalisering van de inhoudsmaten tussen de provincies onder
ling kon vooralsnog in het geheel niet worden gedacht. Na enkele pogingen 
tot unificatie in het begin van de 1ge eeuw, zou dit onderwerp pas definitief 
geregeld worden bij K.B. van 27 oktober 1827, S. 46. Artikel 3 bepaalt, dat 
turf in het vervolg gemeten zou worden met een ton van 2 ned. mudden of 
hectoliters inhoud en volgens die maat zou het belastingbedrag worden be
rekend. De Leidse ton was ongeveer een achtste groter dan de 1ge eeuwse 
uniforme ton. Met de invoering van deze nieuwe maat dienden aIle bestaande 
turftonnen afgeschaft en vernietigd te worden. Na de invoering van het me
trieke stelsel in 1820 en de invoeging van de tonnemaat daarin, zou het meer 
en meer gebruikelijk worden de ton als fictieve maat en niet meer als wer
keIijk meetinstrument te gebruiken. Deze maat werd officieel afgeschaft bij 
de invoering van de turfdistributie in 1915. [48] 

De tonnemaat gold uitsluitend bij de verkoop aan de verbruiker. Op het 
turfveld golden andere maten, zoals dagwerk, stobbe, vuur, veenstok of roe
de. Ook hier bestond echter geen eenheid van maat. Veelzeggend is het, dat 
men nog in 1890 in veenderijen bij Appelscha andere maten gebruikte dan 
in de nauweIijks 10 km. verder gelegen venen bij Smilde. [33] 

Indien het de onderzoeker al zou gelukken de hier geschetste moeiIijk
heden enigszins bevredigend te overwinnen, dan doemt er tenslotte nog een 
in feite onoverkomelijke barriere op: het formaat van de turf. Uit het voor
gaande bleek reeds dat deze niet aIleen per soort verschilde, maar ook naar 
tijd en plaats. 

Wij merkten reeds op dat de stedeIijke overheid het eeuwenlang tot haar 
taak heeft gerekend regelend op te treden bij de verkoop van eerste levens
behoeften aan de ingezetenen. 

Ook de turfschippers en karvoerders waren aan deze regelingen onder
worpen. Het was hun in het algemeen niet toegestaan, hun product in de 
straten uit te venten. Er werd een centrale plaats aangewezen waar aIle 
turf moest worden aangevoerd. De burgers konden daar de nodige brand
stof inslaan. Nog aIIerwege kan men in het centrum van de steden de turf
markt aanwijzen. Het was steeds een plaats, die voor binnenschippers te be
reiken was. Voor bepaalde belangrijke turfverbruikende industrieen kon een 
afwijkende regeling gelden. Vaak hadden brouwers e.d. een vaste relatie met 
bepaalde schippers of bezaten zij zelf veenderijen, zodat het geen zin had, de 
turf via de markt naar de plaats van bestemming te brengen. De wijze van 
belastingbetaling moest dan afwijkend geregeld worden. 

In verband met het grote aantal schepen dat geregeld een lading turf bin
nen de stadsmuren bracht, was het noodzakelijk regels te geven omtrent 
plaats van aanleg en volgorde van lossing. Dit geschiedde door het stads
bestuur. 

Economisch· en sociaal·historisch jaarboek 13 
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Zodra de lading was verkocht, verschenen stedelijke ambtenaren voor het 
lossen van de brandstof. Nog vaker waren het ambtenaressen. Men vindt ze 
in de verordeningen onder verschillende benamingen terug: turftonners, 
-meters, en -dragers, vullers en hevers, die tezamen het turfdragersgilde 
vormden. Deze namen duiden er overigens op, dat het werk op vergaande 
wijze werd onderverdeeld. 

Zij moesten er zorg voor dragen, dat de imposten op turf tot het juiste be
drag konden worden ingevorderd door het vaststellen van de grootte der 
lading door middel van geijkte tonnen of manden. In sommige plaatsen, 
o.a. in Groningen, werd geeist, dat binnenkomende turfschepen en -karren 
geijkt waren. Voor de bepaling van de hoeveelheid leverde dit een flinke be
sparing van werk op. 

Over de turfdragersgilden spraken wij reeds eerder. 

Andere overheidsbemoeiingen 

De overheidsbemoeiingen strekten zich niet uitsluitend uit tot het fiscale 
aspect van de turfwinning. Met name betroffen zij ook de waterstaatkundige 
consequenties van de veenontginning. 

Soms liepen deze zaken door elkaar heen : de verandering van land in 
water baarde zorgen i.v.m. het gevaar van dijkdoorbraken, e.d. maar ook 
de daarmee samengaande vermindering van de opbrengst der grondbelasting 
ging de overheid zeer ter harte. 

Bij de hoogveenafgravingen speelden weer heel andere motieven een rol. 
Wij willen trachten een algemene indruk te geven van het handelen van de 

overheid op dit punt. Daarbij moet reeds aanstonds opgemerkt worden, dat 
vooral v66r de totstandkoming en consolidatie van de eenheidsstaat het be
stuur in Nederland zeer complex was geregeld en er aan een behoorlijke 
onderlinge taakafbakening nog veel ontbrak. In het overheidsbestel van de 
ene provincie namen de waterschappen een be1angrijk aandeel in het be
stuur; in een ander gewest namen steden een overheersende positie in, enz. 
In het kader van ons onderwerp kunnen wij op deze belangrijke regionale 
verschillen niet diep ingaan. Er moet mee worden volstaan in vogelvlucht na 
te gaan, welke wettelijke maatregelen er v66r de totstandkoming van de 
eenheidsstaat in verschillende gewesten werden genomen. Daarna voIgt een 
overzicht van de belangrijke wettelijke maatregelen, die in de 1ge en 20ste 
eeuw tot stand kwamen. 

De oudste berichten omtrent overheidsmaatregelen m.b.t. vervening ko
men uit Holland. Reeds op 18 oktober 1315 bepaalde Graaf Willem V dat 
ook de stadspoorters bij het vervenen waren onderworpen aan de keuren van 
de hoogheernraadschappen en van de ambachtsheren. [35a] Hoewel wij de 
inhoud van deze rechtsregels niet kennen, mag aangenomen worden dat zij 
een zekere beperking aan verveners oplegden. Indien anders, dan zouden de 
poorters er zich zonder moeilijkheden aan hebben onderworpen. 

In 1340 werd een soort premie gesteld op het in kultuur brengen van 
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woeste laagveenmoerassen. Wie op deze wijze een hont grond in bouwland 
ornzette, kreeg verlofuit 20 hont het veen te delven. [23b] 

Reeds omstreeks 1370 was een uitvoerverbod van turf in deze provincie 
enige tijd van kracht geweest. 

Aan het einde van de 14e eeuw golden in Holland ten rninste vier voor
schriften: 

1. De vergraving van vruchtdragende kultuurgrond was verboden; 
2. Per morgen mochten slechts enkele dagvelden vergraven worden; (1 dag

veld = 15 roeden land, 10 turven breed en diep)[7] 
3. de turfmocht niet buiten het Graafschap gevoerd worden; [35f] 
4. een verbod om binnen 4 zeernijl van zeedijken en bij landscheidingen 

te graven. [8] 

Deze maatregelen waren in hoofdzaak afkornstig van het hoogheernraad
schap Rijnland, dat evenals Schieland en Delfland een belangrijke bestuurs
taak vervulde. 

Omtrent de naleving van deze en andere hierna te releveren voorschriften, 
totstandgekomen v66r het begin van de 1ge eeuw, moeten wij ons geen illu
sies maken. De bewerktuiging van de overheid was niet toereikend om een 
effectieve naleving af te dwingen. Het gevolg hiervan was dan ook dat het 
telkens weer noodzakeJijk bleek, verboden te herhalen of te verscherpen. 

In 1409 verordineerde Graaf Willem VI, dat wie een stuk land vergroef, 
een geJijke oppervlakte moest bepoten met elzen. [7] Voorschriften van deze 
aard zouden lange tijd in een of andere vorm gehandhaafd blijven. 

Tussen 1417 en 1447 verschenen in Rijnland niet rninder dan vijfkeuren, 
die erop gericht waren de polderlasten van verdolven landen binnen te krij
gen. [23c] 

In 1505 wist Amsterdam de graaf er toe te brengen, dat het verboden werd 
binnen een mijl rondom de stad turf te graven. [21] Voor Gouda kwam een 
soortgelijk verbod in 1653. [7] 

Het ligt voor de hand, dat met de toename van de verveningsaktiviteiten 
verder overheidsingrijpen noodzakelijk werd. Dat was vooral het geval, toen 
het slagturven snel om zich heen greep. Het gevolg was, dat her en der water
plassen achterbleven, die onrendabel waren. De daarop vallende belastingen 
en polderlasten bleken veelal oninbaar, terwijl de betrokken waterschappen 
grotere kosten moesten maken ter bescherrning van het aangrenzende land. 
De waterschapslasten moesten opgebracht worden door de ingelanden, als 
direct-belanghebbenden. Deze toonden op den duur weinig geneigdheid nog 
langer deze lasten te betalen voor hun onrendabel waterbezit. Na verloop 
van tijd vervielen grote gedeelten aan het waterschap wegens oninvorder
baarheid van de waterschapslasten. Het verschijnsel van het z.g. "abandon
neren", hetgeen betekent dat de eigenaar zich distantieerde van zijn eigen
domsrecht, werd na het in zwang komen van het slagturven, na 1530, meer 
en meer gebruikelijk. Een van de eerste meldingen komt uit Amstelveen in 
1539. [23d] 

Het hoogheernraadschap Rijn1and vaardigde een keur uit op 26 juni 1539 
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waarbij het sIagturven nagenoeg verboden werd. Deze vorm van turfwinning 
bleek echter al te belangrijk geworden te zijn om er abrupt een einde aan te 
maken. Het verzet van de talrijke belanghebbenden, zowel producenten als 
consumenten, was zo groot, dat de keur reeds op 31 maart 1540 van het to
neel verdween. In 1545 werd deze regeling op last van het Hof van Holland 
weer verscherpt en bovendien uitgebreid tot Schieland en Delfland. [35b] 

In de jaren 1549, 1550, 1561, 1563, 1591, 1593 en 1595 werden deze or
donnanties weer gewijzigd. In de regeling van 7 mei 1563 werd o.a. voorge
schreven, dat de veeneigenaar, die uit zijn grond turf wilde winnen, zijn naam 
in een register moest laten inschrijven, waarbij hij dan tevens zijn goederen 
als waarborg verbond voor het nakomen van de verplichting om de uitge
veende landen weer droog te maken. Vit de overwegingen blijkt dat zowel 
het gevaar van dijkdoorbraken e.d. als de vermindering van belastingen en 
polderIasten motieven waren voor het in het leven roepen van deze regeling. 

De regelingen van 1593 en 1595 weken daarvan niet veel af. Zij waren het 
resultaat van competentiegeschillen tussen verschillende overheidsinstanties, 
met soms tegengestelde belangen. De zaak werd nu aldus geregeld, dat de 
algemene rechtsregels door de Staten werden gegeven, doch dat onder hun 
toezicht de hoogheemraadschappen belast bleven met rechtspraak, nadere 
wetgeving en toezicht op de naleving van de wettelijke maatregeIen. [35c] 

Vit het vorenstaande is weI duideIijk geworden, dat men met grote moeite 
tot een afweging kon komen van de verschillende tegengestelde belangen, 
t.w. de economische en de waterstaatkundige. Dat men het actuele econo
mische belang zo zwaar liet wegen, is niet af te doen met de constatering dat 
dit getuigde van grote kortzichtigheid. Turf was in het volkrijke Holland van 
die dagen niet alleen bijna de enige brandstof voor huishoudelijk gebruik, 
maar vormde ook voor industrie1e bedrijven de voornaamste energiebron. Er 
bestond een reele vrees, dat bij een tegengaan van het turfbaggeren in 
Holland een groot gebrek aan brandstof zou ontstaan. 

Er is in de 16e eeuw een voortdurende discussie geweest over de wenselijk
heid van een uitvoerverbod uit de provincie. Met andere woorden: de uit
voermogelijkheden werden groter geacht of waren groter dan die van de in
voer. 

Van september 1555 tot februari 1556 heeft er een dergelijk verbod ge
golden. [23c] In 1559 werd er een heffing gelegd op de uitvoer, doch daarover 
spraken wij reeds. Met de voortgang en intensivering van het vervenings
bedrijf in Holland bleken de geldende voorschriften niet toereikend. 

Vooral in de 17e eeuw ontstonden er grote waterplassen, die een gevaar 
gingen vormen voor het omringende land. Toen er als gevolg van de inval 
van de Fransen in 1672 uitgebreide inundaties noodzakelijk waren en er ver
volgens in het jaar 1673 een abnormaal grote regen val was en de Lekdijk 
doorbrak, was het zonneklaar dat de waterstaatkundige toestand in Holland 
vrij bedenkelijk was. [35d] 

Men dient daarbij in aanmerking te nemen, dat ook de baksteen-industrie 
hier en daar grote hoeveelheden klei aan de bodem onttrok. Deze vorm van 
ontgronding werd op dezelfde wijze behandeld als de vervening. [35c] 
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In 1677 hadden de Staten van Holland het storten van een waarborgsom 
voor elke vervener verplicht willen steIIen, doch daarover kon geen overeen
stemming worden bereikt. Zij stelden wei enkele nieuwe regels op en Iieten 
de regeling van deze aangelegenheid verder over aan de hoogheernraadschap
pen. Bovendien kwam er nog eens een categorisch verbod tot het maken van 
turf, buitendijks, bij plakkaat van 16 maart 1679. [43b] 

Hoe gebrekkig onze rechtsbedeling vroeger was, wordt aardig getypeerd 
door de wijze van afdoening van een verzoek van de Koning van Pruisen, die 
eigendommen had in de heerIijkheid Hoge en Lage Zwaluwe, buitendijks. 
Hij vroeg in 1748 om deze bezittingen te mogen ontgronden. Bij resolutie 
van 18 mei 1748 overwogen de Staten dat, alhoewel deze ontgronding was 
verboden bij het bovenaangehaalde plakkaat, men de koning nietternin een 
"preuve" wilde geven dat Haar Gr. Mog. genegen waren hem aIle mogeIijke 
nut en voordeel van zijn domeinen toe te brengen. Er werden wei alleriei 
voorwaarden opgelegd, o.a. betreffende de waarborgstelling. De resolutie be
sloot met de mededeling dat een dergelijk verzoek aan niemand anders zou 
worden toegestaan. [43c] 

Rijnland stelde in 1680 orde op zaken. Er werd geen toestemrning meer 
gegeven dan voor de vervening van een aaneengesloten complex, dat als 
regel een hele polder omvatte. De ontgronding daarvan moest binnen een 
bepaald aantal jaren voltooid zijn en de uitgeveende landen moesten onrnid
deIIijk drooggelegd worden. Dit betekende, dat een uit te venen complex, zo 
no dig, eerst bedijkt moest worden. Er werd tevens een waarborgsteIling in
gevoerd. Voor iedere roede gespreid veen moest een stuiver worden betaald 
aan het hoogheernraadschap. De rente werd regelmatig uitgekeerd aan de 
vervener; de hoofdsom moest aangewend worden om de drooglegging te 
financieren. Het was de vervener toegestaan, ook een andere zakeIijke zeker
heid te stellen. Na 1790 verviel die keus. [35c] 

In 1721, aangevuld bij besluit van 28 januari 1723, werd door de Staten het 
insteIIen van twee fondsen bij iedere vervening in de hele provincie verplicht 
gesteld: 

1. ten behoeve van de latere droogmaking: het stuivergeld; 
2. ter dekking van de kosten van het beheer van de waterkeringen en ver

verplichtingenjegens derden: het slikgeld. 

Voorafgaande vergunning tot vervening werd verplicht gesteld. Men be
reikte hiermede niet aileen dat de waterplassen in, meestal vruchtbaar, land 
werden omgezet, maar ook het toezicht werd nu eenvoudiger, omdat de ver
vening zich meer moest concentreren op een bepaalde polder. 

Deze regeling heeft tot 1819 gegolden. 
Alvorens af te stappen van de overheidsmaatregelen in het gewest Holland, 

zij nog vermeld, dat de stad Dordrecht in de rniddeleeuwen een uitgebreid 
stapelrecht had verkregen, waaronder ook turf viel, welke in Zuid-Holland 
was gewonnen. [18b] Uiteraard werkte een onverkorte handhaving van dit 
recht zeer nadelig voor de distributieve handel in deze brandstof. Ook voor 
vele andere producten was het een bijzonder hinderIijke bepaling. Er rees 
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dan ook van aIle kanten verzet tegen, vooral in de 16e eeuw. In 1562 werd 
het stapelrecht aanzienIijk ingeperkt. Nadat men eerst enige tijd kon vol
staan met de betaling van een fictief invoerrecht, verwaterde het meer en 
meer. [80] 

Men kan zeggen, dat de vervening in Utrecht een aanhoudende zorg is ge
weest van de provinciale overbeid. Men zag in bet westelijke deel van die 
provincie dezelfde ontwikkeling als in Zuid-Holland. In bet algemeen kan 
gezegd worden, dat in deze provincie wat vroeger en verdergaand is inge
grepen dan in Holland, zij het dat de resultaten niet veel beter waren. Dit te 
meer, omdat de ondergrond der Utrechtse venen niet geschikt bleek om er 
een droogmakerij van goede kwaliteit van te maken. 

Nadat ook in deze provincie in 1555 korte tijd een uitvoerverbod bad ge
golden, kwam op 18 augustus 1592 een algemene verordening op de ver
vening tot stand. De belangrijkste bepaling daarin was, dat voor iedere te 
vervenen morgen (0.8516 ha.) goed land van gelijke oppervlakte tot waar
borg moest worden gesteld en verbonden. [27] 

In de praktijk bleek deze regeling niet doelmatig te werken; zij werd daar
om op 11 juli 1694 vervangen door een betere. 

Enkele veranderingen, welke in de 18e eeuw werden aangebracbt, wijzig
den bet principe niet. Was de te storten waarborgsom per morgen aanvanke
lijk[I00,- of 1 stuiver per roede gespreid veen, in 1735 was bet tarief al op
gelopen tot[300,-. [19a] 

Aan de hoogveenafgravingen waren geen waterstaatkundige of econo
mische nadelen verbonden, zoals bij de laagveenbedrijven. De overheid 
voelde zich dan ook niet geroepen, op dit terrein ingrijpende maatregelen 
te treffen. 

In Friesland beeft bet bevoegde gezag gebeel stil gezeten, betgeen tot ge
volg bad, dat de turfwinning in bet boogveen daar zonder systeem is uitge
voerd. Zelfs toen de laagveenexploitatie na 1750 snel om zicb been greep, 
kon men er niet toe komen reglementerend op te treden, ondanks het in 1766 
verschenen boek "Vertoog over Veengraverijen" door Vegelin van Claer
bergen, die duidelijk in het licht stelde dat ingrijpen geboden was. [8] 

In Groningen is de ontwikkeling geheel anders veri open dan in Friesland, 
zulks als gevolg van de overwegende positie, welke de provinciale boofdstad 
innam. Het stadsbestuur vaardigde in de 17e eeuw verscbillende ordonnan
ties uit, die betrekking badden op de bij turfgraverij te volgen gedragsregels, 
doch in feite droegen deze voorschriften eerder een privaatrechtelijk dan een 
publiekrechtelijk karakter. Ook in de uniforme verhuurcondities stak een 
groot stuk overheidsingrijpen op privaatrechtelijke basis. Het resultaat is ge
weest, dat het omvangrijke veenderijbedrijf, inclusief de aanleg van (water)
wegen, de ornzetting van de ondergrond in kultuurland, enz. op doelmatige 
wijze is verlopen. 

In de stad Groningen beeft, evenals in Dordrecbt, een stapelrecbt voor 
turf gegolden in de late Middeleeuwen. In eerstgenoemde stad heeft dat tot 
Minder grote bezwaren aanleiding gegeven dan in Dordrecht, omdat Gro
ningen toch reeds van nature het centrum was waar de handel plaatsvond. 
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Reeds in het midden van de 16e eeuw was een krachtdadige handhaving van 
het stapelrecht voor turf niet nodig, omdat de handelaren ook uit eigen be
weging de brandstofbinnen de stadspoort brachten. 

Zowel in de provincie Groningen als in Friesland zijn gedurende korte 
perioden uitvoerverboden van kracht geweest. 

In Friesland was dat het geval in 1573. Dit verbod had geen economische 
achtergrond, doch was het gevolg van de opstand van verschillende Holland
se steden tegen Spanje. Tussen 1651 en 1666 heeft in deze provincie een ver
bod gegolden tot uitvoer van turf en brandhout tussen 25 november en 22 
februari van ieder jaar. [36b] In Groningen was een uitvoerverbod van kracht 
van 26 september 1622 tot 9 november 1622. Deze maatregel hield verband 
met een tijdelijke schaarste aan turf als gevolg van grote regen val in het 
winningsseizoen. 

Reeds vanaf de aanvang van de grote verveningen in Drenthe, in het begin 
van de 17e eeuw, was men verplicht vergunning tot uitvoer van turfte vragen 
aan het provinciaal bestuur. Dit college verbond aan zijn toestemming aller
lei voorwaarden. 

Ook de Staten-Generaal hebben zich enkele malen ingelaten met de ver
vening, doch hun zorg sproot in de eerste plaats voort uit militaire over
wegingen. Bij plakkaat van 5 juli 1694 werd het verboden, turf te steken in 
de omgeving van de Duitse grens in Overijssel, Drenthe en Groningen. Het
zelfde college verzachtte dit verbod enigszins op 28 maart 1775. Het werd 
toen toegestaan daar voor eigen gebruik turf te steken, maar het aanleggen 
van kanalen en nieuwe wegen bleefverboden. [52] 

In 1716 vaardigden de Staten-Generaal voorts nog het verbod uit om in de 
Generaliteitslanden zonder consent te turven. 

Het provinciale bestuur van Overijssel heeft geen maatregelen genomen 
om de omvangrijke laagveenexploitatie in het algemeen belang binnen be
paalde grenzen te houden. Uit het hoogveen kwam hier voor 1800 nog be
trekkelijk weinig brandstof. 

De grote zorg van de Staten in Overijssel is lange tijd geweest, dat er vol
doende turf zou blijven in deze provincie. In de 16e eeuw, in 1528, vememen 
wij al over uitvoerbeperkingen gedurende enkele wintermaanden en een 125 
jaar later is het nog niet anders. [96] De betekenis van deze maatregelen was 
echter gering. In 1732 besloot het provinciaal bestuur ter waarborging van 
de grondbelastingopbrengst om van elke roede gespreid veen een halve stui
ver te heffen. [83c] Droogmakingsfondsen werden niet ingesteld. 

De staatsregelingen van 1798, 1801 , 1805 en 1806 zwegen over de verve
ningen. Tijdens de inlijving bij Frankrijk kwam de wet van 21 april 1810, be
treffende de mijnen tot stand. Enkele artikelen hadden betrekking op de ver
vening. Zij hadden tot strekking, dat bij vervening voorafgaande toestem
ming moest zijn verkregen. Deze bepalingen zijn formeel ingetrokken in 
1895. 

De grondwet van 1815 bepaalde, dat de provinciale staten het toezicht 
hadden op aIle verveningen, terwijl de koning bij ondememingen van groter 
en algemeen belang een onmiddellijk toezicht op kon dragen aan de alge-
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mene directie van de waterstaat. Bij de grondwetsherziening van 1848 werd 
de strekking van dit artikel niet wezenlijk veranderd. 

Op 17 februari 1819 kwam het Kon. Besluit, houdende bepalingen op het 
stuk der vervening en ontgronding, tot stand (S. no. 6). Daarin werd bepaald 
dat geen vervening zonder koninklijke goedkeuring mocht worden onder
nomen. AIle daartoe strekkende verzoeken moesten worden ingediend bij de 
staten der provincies, die ze, voorzien van hun advies, moesten doorzenden 
naar Den Haag. 

Het bleek weldra dat er in Friesland weinig geneigdheid bestond zich aan 
het nieuwe voorschrift te storen. Het voert te ver de gang van zaken hier zelfs 
maar summier te beschrijven, maar het resuItaat was dat voor de verveningen 
van laagveen een regeling werd getroffen, die in principe overeenkwam met 
de in de 18e eeuw gevolgde methode in Holland. Volgens het Kon. Besluit 
van 2 september 1822, no. 86 werd er van de gewonnen turf een " contribu
tie" geheven om daaruit aIle waterstaatkundige voorzieningen, zoals onder
houd van dijken en weder-droogmaking, te betalen. Dit was het slikgeld
fonds, dat moest worden ingesteld bij een verveningsobject van minstens 
30 ha. Tevens werd een heffing onder de naam armengeld geind. Verschei
dene van deze fondsen bestaan nog steeds. 

De hoogte van de tarieven was afhankelijk van een der vier klassen, waarin 
de veendistricten of veenpolders waren ingedeeld. De veenpolders, die onder 
deze naam aIleen in Friesland voorkomen, dragen een overeenkomstig ka
rakter als de waterschappen. 

Aangezien aan het Kon. Besluit van 1819 de rechtskraeht was ontvallen 
werd het noodzakelijk deze materie opnieuw te regelen. Bij de grondwets
wijziging van 1887 werd bepaald, dat de wet regels geeft met betrekking tot 
de waterstaat, dat de Koning het oppertoezicht heeft op alles wat de water
staat betreft en de staten der provincies dat op waterstaatswerken en water
schappen. Deze bepalingen gelden ook thans nog. Als uitvloeisel daarvan is 
de Wet op de Verveningen van 13 juli 1895, S. 113 tot stand gekomen. Deze 
wet gaat er van uit, dat de provincie een reglement zal ontwerpen, waarin de 
nodige voorschriften omtrent hoge en lage verveningen zullen worden vast
gesteld. De vervener moet vergunning vragen aan Gedeputeerde Staten. Aan 
deze vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden. 

De situatie maakte het niet voor aIle provincies nodig, dergelijke voor
sehriften in het leven te roepen. Voor Drenthe had dit nog de meeste zin. 
Daar kwam een degelijk reglement op 10 juli 1900 tot stand. Daarin werd o.a. 
geeist, dat de aanvrager een plan van aanleg moest overleggen. Daaronder 
moet verstaan worden een overzicht van de werkzaamheden, welke nodig 
zijn ter voorbereiding van de vervening en afwerking van het terrein na ver
wijdering van de veenlaag. 

In Drenthe werd voor een enigszins uitgebreid verveningsplan een veen
schap ingesteld, dat, evenals de veenpolders in Friesland gelijk gesteld kan 
worden aan een waterschap. Een belangrijke eis, welke vaak aan de vergun
ning verbonden werd, was dat minstens 50 em. bonkaarde moest worden 
aehtergelaten ter verwerking in de zandige ondergrond. 
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Ook in Groningen is een soortgelijk reglement tot stand gekomen onder 
dagtekening van 18 november 1902. 

De provinciale reglementen vinden nu weinig toepassing meer, omdat de 
grote rol van het verveningsbedrijf is uitgespeeld. Een overheidsmaatregel 
van uitzonderlijke aard was de turfdistributie van 1915 tot in 1919. De aan
voer van steenkolen uit het buitenland stagneerde en de Limburgse mijnen 
konden niet voldoen aan de binnenlandse vraag naar steenkool. De vraag 
naar turf steeg daarom zo sterk, dat er een schaarste optrad, die een grote 
prijsverhoging met zich bracht. De productie werd hierdoor uiteraard be
langrijk gestimuleerd. 

Deze opleving was van korte duur want in november 1920 stortten de 
prijzen in. 

Ret bleef daarna slecht gaan; in augustus 1926 wees een inventarisatie uit, 
dat in Groningen, Drenthe en Overijssel van de productie 1925 nog 22.714 
dagwerken op het veld stonden en nog 28.703 van het product 1926. 

Op voorstel van de in 1926 door de minister van Binnenlandse Zaken in
gestelde Commissie van Advies voor de Veenafgraving werd toen besloten 
tot een tegemoetkoming in de geheven kanaaIrechten aan de verveners van 
10,05 voor elke m3 in de provincie Drenthe te velde staande, handgestoken 
fabrieksturf. Aan strokarton-, aardappelmeel- en glasfabrieken werd een uit
kering gegeven van 10,25 per rn2 op te velde staande handgestoken fabrieks
turf, welke aan de fabriek werd afgeleverd om als brandstof te worden ge
bruikt. Deze steunregeling werkte tot september 1927. 

Inmiddels was in 1925 het Rijks-Turfproefstation opgericht, dat zich bezig 
ging houden met efficientere werkmethoden. In 1934 moest het rijk opnieuw 
bijspringen. Dit geschiedde door turf aan te merken als een crisisproduct in 
de zin van de Landbouwcrisiswet 1933. 

Ter uitvoering van deze maatregel kwam de Stichting Nederlandsche Turf
centrale tot stand. 

De productie werd beperkt; de steun gold aIleen voor handgestoken fa
brieksturf. Ret bedrag van de toeslag bedroeg I 25,- per dagwerk. Later 
werd deze toeslag wisselend naar gelang de verkoopprijs van de turf steeg of 
daalde. In 1950 ging de steunverlening over naar het ministerie van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid. Na 1960 betekende de steunverlening niet veel 
meer wegens het verder teruglopen van de productie. 

Ook in de Tweede Wereldoorlog ging het de turfgraverij weer goed. Er 
werd wederom een distributie van turf ingevoerd, die duurde van 1940 tot 
1947. [91] 

5. TURFVERBRUIKENDE TAKKEN VAN NIJVERHEID 

Algemeen 

Ben zeer belangrijk aandeel van het turfverbruik kwam voor rekening van 
de industrieen. Ter vergroting van onze kennis omtrent de economische be
tekenis van de turfwinning is het daarom van belang hieraan aandacht te 
schenken. 
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De Iezer mag geen exacte getallen verwachten omtrent het totaaI-verbruik 
door verschillende takken van nijverheid in onderscheiden perioden. 

De archieven kunnen ons deze gegevens helaas niet verschaffen. Dit ligt 
soms wat gunstiger voor een deel van de 1ge eeuw, doch reeds in de eerste 
helft daarvan wordt het beeld al in een niet te verwaarlozen mate beheerst 
door het gebruik van steenkolen. Ben onderzoek naar het totale verbruik van 
turf als industriele brandstof in die tijd zou dan ook slechts concJusies toe
laten van zeer beperkte gelding. 

Het is overigens opvallend dat het brandstofverbruik in economisch-his
torische verhandelingen vrijwel steeds weinig aandacht krijgt of wegens ge
brek aan gegevens wellicht moet krijgen. Aan de historische studies van 
brandstofverbruikende takken van nijverheid ontbreekt hierdoor nog al eens 
een essentieel aspect. Het is veelzeggend dat de fabrikanten bijna steeds 
vragen om vermindering ofvrijdom van de impost op brandstoffen en nauwe
Iijks van de belasting, die drukte op het door hen vervaardigde eindproduct. 

Men kan zonder gevaar voor overdrijving vaststelIen, dat de turf eeuwen
lang de belangrijkste energiebron is geweest, die een overwegend deel van de 
nationale industriele bedrijvigheid draaiende heeft gehouden. In de wet van 
26 december 1833, S. 72, juncto wet van 22 december 1835, S. 38 wordt een 
opsomming gegeven van de fabrieken, trafieken en takken van nijverheid, 
die een belangrijke vermindering van de accijns op turf verkregen. De lijst 
omvat niet minder dan 94 soorten. Hieruit mag niet geconcJudeerd worden, 
dat deze bedrijfstakken uitsluitend turf stookten, doch weI dat het verbruik 
van deze brandstof ook toen op z'n minst niet ongewoon was. Er was overi
gens een eensluidende lijst voor vermindering van belasting op steenkolen. 
Men moet er voorts op bedacht zijn dat de omvang van verschillende der 
opgesomde bedrijfstakken van te verwaarlozen betekenis was, terwijl boven
dien het productieproces van de ene fabriek veel meer brandstof vergde dan 
van de andere. Heel vaak is de plaats van vestiging van belang voor het ver
bruik van de soort brandstof. In het westen was men veel vroeger overgegaan 
op het verbruik van steenkolen dan in het noorden en het oosten van het 
land. 

In dit hoofdstuk zullen wij volstaan met een summiere schets van enkele 
van de belangrijkste turfverbruikende takken van nijverheid, waarbij de na
druk uiteraard zal vallen op het brandstofverbruik. De keuze werd niet aI
leen bepaald door de belangrijkheid maar ook door het al of niet beschik
baar zijn van voldoende gegevens. Zij ontbreken helaas t.a.v. de zeepziede
rijen, taanderijen en loodwitmakerijen om enkele van de belangrijkste te 
noemen. 

Het doel van dit hoofdstuk is op indirecte wijze wat meer licht te laten 
vallen op een economisch-historisch onderwerp dat tot nog toe zo zeer in de 
schaduw is gebleven. 

Bierbrouwerij 

Het brouwen van bier was vroeger een kunst, die de huisvrouw onder de 
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knie had. Lange tijd voorzag een gezin dan ook zelf in de huishoudelijke be
hoefte aan deze volksdrank. 

Het is niet te zeggen, wanneer de bierbrouwerij tot een zelfstandige tak van 
bedrijf werd. Er zijn aanwijzingen, dat dit tijdstip voor Nederland gezocht 
moet worden in de 13e eeuw. 

Ook hier zijn het weer de kloosters die de stoot hebben gegeven tot de pro
ductie van grotere hoeveelheden. Dat men in 1274 in HaarIem een accijns op 
bier had, wijst er weI op dat men daar toen reeds het stadium van de huis
houdelijke bereiding was gepasseerd. [62a] 

Deze tak van nijverheid moet zich vrij snel ontwikkeld hebben. In de 14e 
eeuw had in feite reeds elke Nederlandse stad een of meer brouwerijen. Dit 
hing samen met de geringe houdbaarheid, welke het bier aanvankelijk had, 
zodat vervoer over enige afstand was uitgesloten. 

Later, na 1350, toen deze drank door toevoeging van hop duurzamer werd, 
kon een belangrijke export ontstaan. Mede daardoor ontwikkelden zich te 
Haarlem, Delft, Gouda en in mindere mate te Dordrecht een tak van nijver
heid, die vooral in de 15e en 16e eeuw tot de belangrijkste van het land ge
rekend kon worden. Niet alleen werden er belangrijke kwantiteiten naar 
Brabant en Vlaanderen uitgevoerd, maar ook de zeeschepen werden voor 
de aanvang van elke reis op ruime schaal bevoorraad, omdat bier langer 
goed bleef dan drinkwater. 

Aan het begin van de 16e eeuw kwamen er in Haarlem ±95, Delft ± 100, 
Gouda ±125 en Dordrecht ±30brouwerijen voor. [62c] 

De steden, die brouwerijen binnen hun muren hadden, voerden een voort
durende strijd tegen de brouwbedrijfjes, die op het platteland, in de naaste 
omgeving van deze steden telkens weer als paddestoelen uit de grond ver
rezen. Deze vestigingsplaats was zo aantrekkelijk, omdat men dan geen ste
delijke accijnzen op grondstoffen, brandstoffen en eindproduct had te be
talen, hetgeen een gunstige concurrentiepositie opleverde. Ook in andere 
takken van nijverheid kwam men dit verschijnsel tegen. In 1531 resulteerde 
dit in Holland zelfs in een verbod nog langer bedrijven, zoals brouwerijen, 
bakkerijen, ververijen e.d. buiten de stadsmuren op te richten. [l8a] Eerst 
in 1668 werden de mogelijkheden dienaangaande weer verruimd [5], maar 
strubbelingen zijn er nog lang gebleven. 

De brouwerij als geheel was toen al over haar hoogtepunt heen; daaraan 
moet evenwel toegevoegd worden, dat de overzichtelijkheid van de omvang 
van deze bedrijfstak ook minder was geworden als gevolg van een grotere 
deconcentratie. 

Ook in Amsterdam en Rotterdam was inmiddels een brouwbedrijf van 
enige betekenis gegroeid. De verdere geschiedenis van de bierbrouwerijen is 
dan toch echter een verhaaI van gestage achteruitgang, waarvan de verande
rende drinkgewoonten (koffie, thee en brandewijn) en de zwaar drukkende 
belastingen de belangrijkste oorzaken waren. [l03b] 

Toch waren er in 1773 in het gewest Holland nog ruim 70 brouwerijen, die 
werk verschaften aan rond 1000 arbeiders.[45] In het kader van dit opstel is 
deze bedrijfstak dan echter niet meer interessant, omdat men toen reeds 
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goeddeels was afgestapt van het gebruik van turf. Wij komen hierop nog 
terug. 

Het valt op, dat de grote bierexporterende steden uit de l4e, 15e en 16e 
eeuw aile in Holland liggen. Prof. Niermeijer heeft als zijn mening gegeven, 
dat de aanwezigheid van goedkope brandstof in het westen de belangrijkste 
vestigingsfactor is geweest. [66] In het productieproces was in ieder geval veel 
brandstof nodig. Op het erf van een brouwerij kon men dan ook als regel 
een "turfhuis" vinden. 

De brouwer had warmte nodig voor het eesten van het graan, voor het 
toevoegen van op temperatuur gebracht water aan het moutmeel en voor 
het koken van hop, dat gemengd werd door het moutextract. 

Het is niet mogelijk voor een bepaald tijdvak aan te geven hoe groot het 
aandeel van de brandstof was in de kostprijs, als gevolg van de sterk wisse
lende prijzen van grondstoffen, brandstof en tarieven van belastingen, tollen, 
e.d. 

Diepeveen vermeldt dat een brouwsel of brout 90 ton turf vergde. [23g] 
Aangezien noch een brout, noch een turfton vaststaande inhoudsmaten naar 
tijd en plaats geweest zijn en de gebruikte soort turf bovendien in afmeting 
vrij sterk uiteen kon lopen, is het niet mogelijk tot een betrouwbare bereke
ning te komen van het gemiddeld aantal turven per brouwseI. 

Er zijn een aantal Haarlemse productiecijfers bekend [62b], aan de hand 
waarvan een denkbeeld kan worden gegeven van de gebruikte hoeveelheden 
turf: 

1430/'31 3808 a 90 ton = 342.720 turftonnen 
1470/'71 2443 = 219.870 
1510/'11 4913 = 442.170 
1550 3695 = 332.550 
1590 1955 = 175.950 

Deze berekening gaat er van uit, dat geen andere brandstof is gebruikt. Dit 
stemt waarschijnlijk niet overeen met de werkelijkheid. Voor de 17e eeuw 
wordt berekend, dat in deze stad per jaar 700.000 stuks brandhout ten be
hoeve van de brouwers werden ingevoerd. Daarnaast gebruikten de Haar
lemse brouwers ongeveer 200.000 tonnen turf. Wij tekenen daarbij aan, dat 
het toen geen gunstige tijd was voor het brouwbedrijf. [49] Men telde er in 
1631 nog maar 45 brouwerijen. Hiermee is echter niet alles gezegd, want in
rniddels had de steenkool haar intrede gedaan in verschiIIende takken van 
nijverheid. Reeds in 1563 wordt melding gemaakt van de verkoop van deze 
buitenlandse delfstof aan een brouwerij te Delft en dit geval stond niet op 
zichzelf. [87a] Dit duidt er op dat de geimporteerde kolen in het westen van 
het land toen reeds konden concurreren met turf. Daarbij speelde een rol dat 
de accijns aanvankelijk zwaarder drukte op turf dan op steenkolen. De grote 
meerderheid van de brouwers bleef toen echter nog de traditionele brandstof 
trouw. 

Dit verandert in de 17e eeuw. 
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In 1609 klaagde het brouwersgilde te Haariem, dat 's winters de aanvoer 
van turf stagneerde. Aangezien turf een grote, droge bergruimte vergt, kon 
niet tegen lagere zomerprijzen ingeslagen worden. Zij vroegen daarom toe
stemming, in december, januari en februari Schotse en Engelse kolen te 
mogen stoken, zoals hun collega's in Rotterdam, Delft en Dordrecht ook 
reeds deden. Het stadsbestuur toonde zich niet erg toeschietelijk, omdat het 
klachten vreesde over roetneerslag. [49] 

Hieruit blijkt wei dat steenkolen in het brouwersbedrijf al vrij vroeg vaste 
voet hebben gekregen. Dit wijst erop, dat de prijselasticiteit van de turf in de 
17e eeuw hoog was. In het tijdvak 1621-1628 zou deze tendens nog sterker 
worden. Er waren toen verschillende natte zomers, waardoor de turf niet 
goed kon drogen. Ais gevolg hiervan ontstond er tijdelijk een groot gebrek 
aan goede turf. Het gewest Groningen, waaruit toen reeds vrij veel turf werd 
verscheept naar andere delen van het land, verbood zelfs de uitvoer gedurende 
het tijdvak 26 september 1621 tot 9 november 1622. 

De opziener van de turfvulsters en zeven gezworen vulsters te Amsterdam 
verklaarden op 1 juli 1622 dat er in het lopende jaar veel minder turf was 
binnen gekomen dan gewoonlijk en dat bij gebrek aan turf grote kwantiteiten 
kolen gebrand werden. Niet aileen door de gewone burgers, maar ook en 
vooral door de brouwers en anderen, die in andere jaren een grote menigte 
turf plachten te stoken. [25a] 

In een adres van november 1624 van smidsgilden uit 15 HoIlandse steden 
aan de Staten werd verklaard, dat de brouwers turf en weinig of geen kolen 
verbruikten. Een brouwer had soms meer kolen nodig dan aIle smeden 
in een stad tezamen [25b] 

Wij merkten reeds op, dat de accijnzen zwaar drukten op het bier. Maar 
ook de grondstoffen en brandstoffen werden door heffingen getroffen. Een 
van de zwaarst drukkende was de impost op brandstoffen, zowe! de gewes
telijke als de stedelijke, die in de 17e en 18e eeuw voortdurend werden ver
hoogd. Geen wonder, dat de overheden telkens verzoeken om verlichting of 
vrijstelling van deze belastingen bereikten, teneinde op deze wijze de exploi
tatie der brouwerijen meer rendabel te maken. Er kan niet aan gedacht 
worden, al deze pogingen hier te releveren. [94] 

OpvaIlend is het, dat men tot het einde van de 18e eeuw naast een vermin
dering of vrijsteIling van de belasting op steenkolen ook bleef pleiten voor 
deze faciliteiten met betrekking tot turf. Vaak leende de overheid hieraan 
een willig oor, maar de neergaande beweging van deze bedrijfstak was niet 
om te buigen. 

Waarschijnlijk zullen de grotere brouwerijen in het westen gedurende de 
18e eeuw voor het belangrijkste deel kolen hebben gestookt, evenals in het 
zuiden, voorzover daar op eenvoudige wijze Luikse kolen aangevoerd kon
den worden. De brouwerijen in het noorden en het oosten van het land zijn 
de turf veel langer trouw gebleven. In deze streken was deze bedrijfstak 
minder belangrijk; er kwamen veelal zeer kleine bedrijfjes in voor. Anders 
is het niet verklaarbaar, dat er in 1749 op de Veluwe 50 en in de steden op de 
Veluwe 18 brouwerijen werden geteld. [78] 
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Klei-industrie 

Onder deze algemene aanduiding vallen steen-, pannen-, plateel- en pijpen
bakkerijen. 

Verreweg de belangrijkste waren de steen- en pannenbakkerijen. Deze tak 
van nijverheid was al spoedig na haar ontstaan belangrijk geworden in Ne
derland en is dat door de eeuwen heen gebleven. Als gevolg van de grote 
spreiding over het gehele land, doch buiten de steden, is de betekenis van 
deze industrie minder in het oog vaIIend geweest. Wellicht om dezelfde reden 
heeft de overheid zich zelden geroepen gevoeld regelend op te treden in deze 
sector van het bedrijfsleven. 

Reeds eerder is er op gewezen, dat de steenbakkerij door de kIoosters om
streeks 1200 in ons land is gebracht. [51a] Weliswaar kende men ook in de 
Romeinse tijd reeds baksteen, maar er is in Nederland geen continuiteit aan 
te wijzen die grofweg 1000 jaar steenbakkerij overbrugde. Men was geduren
de die lange periode geheel athankelijk van de aanvoer van natuursteen uit 
het buitenland. Dit was bij de toenmalige vervoersmogelijkheden een bij
zonder moeizame en kostbare zaak. Daaraan zal het moeten worden toege
schreven dat de baksteen al spoedig de markt vrijwel geheeI veroverde. 

Aanvankelijk waren de kIoosters de enige afnemers van baksteen. Reeds 
spoedig legde ook de adel in verband met de bouw van versterkte huizen 
daarvoor grote belangsteIIing aan de dag. De belangrijkste stimulans voor de 
ontwikkeling van de steen- en pannenbakkerij in de Middeleeuwen en daarna 
vormde echter de opkomst en bloei van de taIrijke steden in ons land. Niet 
aIleen streefden de stadsbesturen naar grotere veiligheid door het optrekken 
van wallen, maar ook moedigden zij de bouw van stenen woonhuizen met een 
dakbedekking van pannen aan. Reeds al te vaak was gebleken dat een ver
zameling dicht opeen gebouwde houten huizen met rieten dakbedekking 
grote branden tot gevolg kon hebben. Er is bijna geen stad of zij heeft hier
aan haar tol betaald. Er zijn sedert het midden van de 14e eeuw verscheidene 
gevallen bekend, waarin het stadsbestuur premies verleende bij de vervanging 
van houten huizen door stenen. [SId] Reeds omstreeks 1500 zagen de meeste 
stadsbesturen hun streven met succes bekroond. 

Heel vroeg reeds - tegen het einde van de 13e eeuw - werd baksteen 
ook een exportartikel. Voor de schepen, die elders vracht gingen hal en, werd 
in de thuishaven een baIIastvracht gezocht. Heel vaak bestond deze uit bak
stenen. Vooral naar de Oostzeelanden is in de loop der tijden een zeer grote 
hoeveelheid van dit bouwmateriaal vervoerd. [4] Fraaie gebouwen in HoI
Iandse stijl in vele Oostzeesteden leggen daarvan nu nog getuigenis af. 

Aanvankelijk waren de steenovens, voor weIks oprichting een vrij groot 
kapitaal moest worden geinvesteerd, uitsluitend het eigendom van kIoosters, 
adellijke grootgrondbezitters en stadsbesturen. [51 b] Later zagen ook welge
steIde kooplieden een goede beleggingsmogeIijkheid in deze bedrijfstak. 

De steen- en pannenbakkerijen waren sterk gebonden aan een bepaalde 
omgeving. De grondstof voor het product was klei; de benodigde brandstof 
was bijna steeds turf. Bovendien moest men ook kunnen beschikken over 
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enig zand. Er zijn weinig streken aan te wijzen waar de natuur in al het no
dige kon voorzien. De omgeving van Leiden en enkele streken aan de rand 
van het hoogveen in Groningen en Frielsand beantwoordden nog het meest 
aan dit ideaal. Daar heeft men gedurende vele eeuwen dan ook vestigingen 
van grote betekenis gehad. Voor het noorden kwam daar nog bij, dat er in de 
nieuwe dorpen, de veenkolonien, een vrij constante vraag naar baksteen 
bestond. 

De meest doorslaggevende vestigingsfactor is echter steeds de aanwezig
heid van geschikte klei geweest. Indien deze grondstof in de buurt van goed 
vaarwater lag, leverde de aanvoer van brandstof en de afvoer van het ge
bakken product geen moeilijkheden op. 

In somInige meer bosrijke streken heeft men, vooral aanvankelijk, ook weI 
hout gestookt. In vergelijking echter met de hoeveelheid turf welke in de 
ovens verdween, is dit echter een te verwaarlozen kwantiteit. 

Nog tot aan het begin van onze eeuw is turf eigenlijk de enige brandstof 
geweest, die in steenbakkerijen werd gebruikt. De brandstof vormde een be
langrijke kostenfactor in het productieproces. De betekenis daarvan was niet 
geringer dan die van het arbeidsloon. Omstreeks 1900 had men voor het 
bakken van 1.000 stenen twee m3 turf nodig (in Drenthe ruim 400 stuks). In 
de Middeleeuwen lag deze verhouding ongunstiger. [51c] 

Men schat, dat in de 17e eeuw aIleen al in de provincie Zuid-Holland de 
jaarlijkse productie van stenen, pannen en tegels 200 miljoen zal hebben be
dragen. [106b] Hiervoor waren dan - aannemende dat overigens aIle om
standigheden gelijk zijn - 80 miljoen turven nodig. Deze berekening illu
streert weI, hoe zeer de steenbakkerijen als een magneet hebben gewerkt op 
de turfschipperij. 

Vermoedelijk lag het nationale productiecijfer van de klei-industrie in de 
18e eeuw nog hoger dan in de voorgaande. In de beginperiode hebben wij de 
steenbakkerijen te zoeken in de omgeving van kloosters. Aangezien deze toen 
vooral in het noorden van het land voorkwamen, lag daar ook het zwaarte
punt van de bakkerijen. Onder invloed van de opkomst der IJsselsteden 
kwam vervolgens ook in die omgeving deze tak van nijverheid op. 

Tussen de 15e en 1ge eeuw zijn Zuid-Holland en Friesland de belangrijkste 
steenbakkerscentra geweest. In Zuid-Holland werd in Rijnland in de 17e 
eeuw ongeveer een derde van de totale productie gebakken. Bovendien was 
langs de Hollandse IJssel een groot aantal van deze ondernemingen te vinden. 
In Friesland trof men de steenbakkerijen vooral aan in de omgeving van 
Harlingen, Franeker, Leeuwarden en Workum. Vanuit de Harlinger haven 
werd veel steen, dakpannen, aardewerk, e.d. geexporteerd. [5] 

In 1806 waren er in Nederland rond 200 van dergelijke bedrijven, die aIle 
gemiddeld lOa 15 arbeidskrachten in dienst hadden. [1 06b] In de loop van de 
1ge eeuw verschoof het zwaartepunt van de bakkerijen naar de uiterwaarden 
van de grote rivieren in Gelderland, vooral in de Betuwe. Dit ging gepaard 
met een duidelijke toeneming van het aantal ondernemingen en van de totale 
productie. Aan het einde van een ruim 25 jaar durende bloeiperiode, in 
1878/'79 bedroeg het aantal steenbakkerijen niet minder dan 881 met een 
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gemiddeld aantal van 20 arbeiders. [54b] In werkeIijkheid is de betekenis uit 
een oogpunt van werkgelegenheid overigens minder groot geweest dan uit 
deze opgave bIijkt, omdat de steenbakkerij een seizoenbedrijf was. 

Vanaf het begin van de 20ste eeuw begon het gebruik van turf als brand
stof in deze bedrijfstak af te nemen ten voordele van de steenkolen. Het langst 
bleven de steenbakkers in het noorden van het land de traditionele brandstof 
trouw. In 1927 werden nog ongeveer 100 miIjoen turven door deze bedrijfs
tak afgenomen. [98b] Voordien moet deze hoeveelheid aanmerkeIijk groter 
zijn geweest. In 1949 was de vraag van deze zijde geheel opgedroogd. 

Tot de klei-industrie behoren ook de pijpmakerijen, de keramische indu
strie en de plateelbakkerijen. Kwantitatief is hun betekenis uit een oogpunt 
van turfverbruik slechts gering in vergelijking met de steen- en pannenbak
kerij, met name ook omdat hun bloeitijd veel korter heeft geduurd. 

De pijpmakerij, welke in de 17e eeuw in Rotterdam begon, dat spoe
dig daarop in dit opzicht in betekenis door Gouda werd overvleugeld, was 
van groot belang in de eerste helft van de 18e eeuw. [39] Men schat, dat toen 
een 7000 arbeidskrachten in dit beroep een bestaan hebben gevonden. In 
1749 telde men in Gouda 29 ovens. De voor de bakkerijen benodigde turf 
kwam vooral uit de noordelijke gewesten. De twee plateelbakkerijen en de 
tegelbakkerij, die in het begin van de 1ge eeuw in Friesland werkten, zullen 
hun brandstofbehoeften geheel hebben kunnen dekken in het hoogveen in 
die provincie. [15] 

Hoewel de kalkbranderijen niet vallen onder het hoofd "klei-industrie" is 
er om hun nauwe samenhang met de steenbakkerij aanleiding aan deze in
richtingen een enkel woord te wijden. Er is eigenlijk weinig over bekend. Dit 
hangt wellicht samen met de omstandigheid, dat de kalkbranderijen als regel 
in de vorm van het kIeinbedrijf voorkwamen en bovendien vrij regelmatig 
over het land verspreid waren. De beste vestigingsplaats lag daar, waar men 
zonder al te grote moeite kon beschikken over schelpen en turf. Zo'n streek 
was de omgeving van Leiden, waar er omstreeks 1540 een honderdtal te 
vinden was. Een zelfde aantal werd omstreeks 1660 aangetroifen in de om
geving van Makkum; daarin vonden 300 gezinnen werk. De kaikbranderij is 
in de loop der eeuwen een beiangrijke en constante afnemer van turf geweest. 

Zoutziederij 

Ben van de belangrijkste trafieken in ons land was de zoutziederij. Deze tak 
van nijverheid heeft eeuwenlang velen werk en brood verschaft. Ook van het 
gezichtspunt van het turfverbruik uit is de zoutziederij een van onze belang
rijkste takken van nijverheid. 

Het productieproces was heel eenvoudig. Men deed ongeraffineerd zout 
met zeewater vermengd in pannen en liet de inhoud door middel van een 
turfvuur indampen. De zich vormende kristallen werden uitgeschept en aan 
een langdurig droogproces onderworpen. Ook daarbij was uiteraard warmte 
no dig. Met name in het Zeeuwse deltagebied is men reeds heel vroeg be
gonnen met zoutwinning. Aanvankelijk geschiedde dit op primitieve wijze 
door de onttrekking van zout aan zouthoudend veen. 
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Op verschillende plaatsen in ons land grensden veengronden rechtstreeks 
aan de zee. Dat was vooral het geval toen het Nederlandse dijkenstelsel nog 
niet tot stand was gekomen. (Men gaat er van uit dat dit omstreeks het jaar 
1000 het geval was). Door de werking van de zee zijn belangrijke delen van 
het veen weggeslagen. Op deze wijze is de Zuiderzee ontstaan. Maar ook in 
Zuid-West Nederland werd het veen regelmatig overstroomd door zeewater. 
Waar het veen de strijd tegen de golfslag - door welke omstandigheden dan 
ook - vol heeft gehouden, had de werking van de vi oed tot gevolg dat het 
veen, dat in natuurlijke staat een sponsachtig karakter draagt, regelmatig 
zout water opnam; gelijktijdig zetten zich slibdeeitjes af. Bij eb viel het land 
droog, waardoor verdamping optrad. 

Het gevolg van dit eeuwen durende proces was dat het veen een hoog zout
gehaite verkreeg en tevens op de duur geheel bedekt werd met een kIeilaag. 
[46b] 

In deze brandstofarme gebieden heeft de mens zich al vroeg het veen ten 
nutte gemaakt. Het was wei geen turf van hoge kwaliteit maar de veenkluiten 
gaven toch warmte. De overblijvende as had een roze kleur, als gevolg van de 
aanwezigheid van het zout. 

Zout was al heel vroeg een gewild artikel, zodat het de moeite loonde te 
trachten, de turfas van het zout te scheiden. Daarin slaagde men door de 
substantie te koken en verder te handelen op de bovenaangegeven manier. 
Dit noemde men zelbarnen. Voor de verwarming gebruikte men ... zout
houdende turf. [101] Op deze wijze werd tegelijk weer zouthoudende as ge
wonnen. 

Deze vorm van bodemexploitatie was al aantoonbaar in de 8e eeuw in 
Kennemerland, West-Friesland en op het eiland Schouwen. Ook langs de 
Duitse waddenkust hield men er zich mee bezig. 

In de loop der Middeleeuwen nam de moernering voortdurend in beteke
nis toe. Men groef het veen zowel binnen- als buitendijks. Vooral in het 
Zeeuwse deitagebied was dat het geval. Belangrijke centra van zoutwinning 
waren de plaatsen Zevenbergen, Niervaart, Steenbergen, Axel, BiervIiet, 
Hulst, Reimerswaal, Tholen, Zierikzee, Brielle en Zwijndrecht. [l07a] In 
Biervliet werd in 1423 40 a 50.000 hoed zelzout geproduceerd. In 1478/'79 
was deze hoeveelheid teruggelopen tot ruim 33.000 hoed. [l07c] 

Het moerzout kon reeds in de eerste helft van de 15e eeuw de concurrentie 
niet meer volhouden tegen het baaizout dat vanuit Frankrijk in ongeraffi
neerde vorm werd aangevoerd.[107b] AI spoedig werd de grondstof ook uit 
Spanje en Portugal aangevoerd. 

Het zwaartepunt van de zoutziederij bleef lang liggen in Zeeland. Maar 
ook elders in Nederland kon men in elke stad van enige betekenis wel zout
pannen vinden. Vooral in vissersplaatsen was dat het geval. Zo kwam er aan 
de monding van het Reitdiep in Groningen omstreeks 1570 een ziederij met 
24 zoutpannen voor, Amsterdam telde in het midden van de 17e eeuw 32 
zoutketen. 

In de 18e eeuw lag het centrum van deze tak van nijverheid in het Maas
gebied: Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht. Omstreeks 1700 trof men 

Economisch· en sociaal-historisch jaarboek 14 
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daar niet minder dan 60 van deze ondernemingen aan. [56a] 
Er kon volledig voorzien worden in de aanzienlijke binnenlandse vraag, 

waarbij met name gedacht moet worden aan het zouten van haring, vlees, 
boter en kaas. Omstreeks 1565 wordt de zoutbehoefte in de Nederlanden 
(Noord-Nederland en Belgie) geschat op 4.500 a 5.000 honderd* per jaar. 
[17] 

Ook de export was zeer aanzienlijk, zo zelfs, dat men kon spreken van een 
Europese suprematie. [107d]. Vooral de Oostzee-landen, maar ook Frankrijk 
en Duitsland waren grote afnemers. Tussen 1741 en 1750 bedroeg de jaar
lijkse export naar Duitsland gemiddeld 608 honderd. [103c] 

De tweede helft van de 18e eeuw gaf echter een dalende trend te zien. Door 
de opkomst van het mercantilisme verdween niet aIleen de Franse vraag, 
maar geleidelijk gingen ook de andere afnemers uit de markt. Na 1800 had 
de zoutziederij haar grootste betekenis verloren. 

Wij willen thans bezien, hoe het stond met het turfverbruik in de genoemde 
tak van bedrijf. 

Na de peri ode van de moernering moest de turf uit andere delen van het 
land worden aangevoerd. De lange of gestoken turf - het gebruikelijke soort 
in de zoutziederij - was in het westen weldra ook niet meer in voldoende 
hoeveelheden aanwezig. Waarschijnlijk heeft men aanvankelijk in de behoef
te kunnen voorzien door het betrekken van de brandstof uit de omgeving 
van Roosendaal, maar reeds vanaf het begin van de 16e eeuw kwam ook de 
Friese turf op deze markt. Ruim een eeuw later werd ook meer en meer van
uit de andere noordelijke provincies turf aangevoerd, zodat aan de steeds 
toenemende vraag kon worden voldaan. 

De productiekosten bestonden voor een belangrijk deel uit de kosten van 
de benodigde brandstof. Hoe groot was dat aandeel? Hierop kan bij benade
ring een antwoord worden gegeven. 

In een adres van 27 februari 1631 vroegen bierbrouwers om ontheffing van 

*) Bij de raadpleging van de verschillende op dit onderwerp betrekking hebbende 
publikaties valt het op, dat men uitgaat van verschillende gewichtseenheden: 

W. Brulez, De zoutinvoer in de Nederlanden in de 16e eeuw. Tijdschr. v. Gesch. 
68e jg. 1955: 1 Honderd = 10 registerton. 

Idem, De handelsbalans der Nederlanden in het midden van de 16e eeuw. Bijdr. 
v.d. gesch. der Nederlanden, deel XXI, 1966/,67, no. 3-4: 1 honderd = 7,5 last. 

H. van der Wee, De handelsbetrekkingen tussen Antwerpen en de noordelijke 
Nederlanden tijdens de 14e, 15e en 16e eeuw. Bijdr. v.d. Gesch. der Nederlanden, 
jg. 6, 1965: 1 honderd = 100 zakken van ±1l4liter elk. Er wordt ook gesproken 
van Arnemuidse honderd. 

H. J. Smit, Noord-Nederlandse handel in de 14e eeuw, 1930: 1 charge = t hon
derd; 1 honderd = 8 kwartier. 

W. S. Unger, De scheepvaart der Bretons naar de Wa1chersche Reede in de XVe 
en XVle eeuw, 1929: 1 honderd = 72 hanzelast = 18! registenon; 1 kwartier = 
1 honderd. 

C. Visser, Verkeersindustrieen te Rotterdam in de tweede helft van de achttiende 
eeuw, 1927: 1 honderd = 35.000 pond. 

Z. W. Sneller, Walcheren in de 15e eeuw, 1916: sent ofhonderd = ± 7t hanzelast. 
Waar in dit overzicht hoeveelheden worden genoemd, is de terminologie van de 

vindplaats aangehouden. 
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de laatstelijk ingevoerde verhoging van de impost op turf. Zij herinnerden er 
o.a. aan, dat de zoutzieders hadden beweerd dat er in geen nering zoveel turf 
werd gebruikt als in de zoutnering. 

Ais de kostprijs van een gegeven hoeveelheid geraffineerd zoutj300,- be
droeg, dan was daarin een bedrag vanj70,- aan turfbegrepen. [25c] 

Wij kunnen dus conc1uderen dat in die tijd de brandstof ongeveer 23% 
van de kostprijs heeft uitgemaakt. De consumentenprijs van zout bedroeg 
toen in Leiden gemiddeldj4,23 per zak zout = 6423,- per honderd. Turf 
kwam opjO,21 per ton. Hieruit voIgt dat 7/10 honderd ±330 ton turfvergde 
of 470 ton per honderd. 

Aan deze berekening mag geen absolute waarde worden toegekend; zo is 
er ook een vermelding uit de 16e eeuw, die de brandstofbehoefte voor 1 hon
derd stelt op 600 tonnen turf. 

Omtrent de totale productie van de ziederijen in verschillende tijden staat 
ons geen statistisch materiaal ter beschikking. Toch kan ook hier de beteke
nis van het turfgebruik aan de hand van enkele cijfers enigermate geillu
streerd worden. 

Wij vermeldden reeds, dat de zoutbehoefte in de Nederlanden omstreeks 
1565 op 4.500 a 5.000 honderd per jaar werd geschat. Op basis van de zojuist 
berekende hoeveelheid benodigde brandstof per 1 honderd geeft dit een uit
komst van 4.500 maal470 tonnen turf = 2.115.000 tonnen turf, die voor de 
zoutproductie nodig waren. 

Aangezien tot in de eerste helft van de 18e eeuw de binnenlandse behoefte 
aan zout aIleen maar toegenomen kan zijn, mag deze voorzichtig berekende 
jaarlijkse behoefte aan brandstof voor later jaren stellig hoger worden ge
steld. 

Het valt niet meer te reconstrueren hoe groot de totale uitvoer van geraffi
neerd zout is geweest. Enig fragmentarisch cijfermateriaal is ons overgeleverd. 
Voor de jaren 1603-1604 werd de totale Zeeuwse productie gesteld op 16.000 
Arnemuidense honderd, waarvan t werd geexporteerd. [l07c] In 1753 werd 
aIleen vanuit Rotterdam 712 honderd zout uitgevoerd, [103a] doch dit cijfer 
is niet representatief, als gevolg van de toen reeds in gang zijnde teruggang 
van de export. Vit dit overzicht kan echter duidelijk worden, dat de betekenis 
van de zoutziederij als turfverbruikende industrie nauwelijks overschat kan 
worden. 

Waar de turf zo'n belangrijke post vormde voor de zoutzieders, valt het 
niet te verwonderen, dat zij meer malen gepoogd hebben de belasting op turf 
minder drukkend te doen zijn. 

Reeds in 16311ukte het hun, om vrijgesteld te worden van een recente ver
hoging van deze belasting. 

Ben andere kennelijk weI gevolgde methode om verlichting van de belas
tingdruk te verkrijgen, was beinvloeding van de turfdragers, e.d. In een ver
ordening, die betrekking heeft op de consumptie van turf in Brabant d.d. 
23 juli 1716 wordt bepaald dat turftonners niet in dienst mogen staan van 
keetlieden (= zoutzieders) of andere personen, die turfvoor hun bedrijf ge
bruiken. [43c] In 1645 sloten zestien zoutzieders uit de orngeving van Dord-
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recht zich aaneen tot een kartel, waarin condities en prijzen werden geregeld. 
Twee jaar later werd deze overeenkomst uitgebreid met prijsafspraken om
trent de in te kopen turf. [56b] Voor zover dat uit het voorgaande nog niet 
voldoende mocht zijn gebleken, wordt hiermee nog eens aangetoond, welke 
gewichtige rol de turf als brandstof heeft gespeeld bij de exploitatie van de 
talrijke zoutziederijen in ons land. 

Meekrap en Cichoreibereiding* 

Het gebruik van meekrap als rode verfstof voor textiel was sedert de grijze 
oudheid in verschillende delen van de wereld bekend. Na de ontdekking van 
Amerika zijn er nog enke1e andere rode verfstoffen, zoals cochenille en per
nambucohout op de markt gekomen, maar in feite waren er tot ver in de 1ge 
eeuw geen serieuze concurrenten van de meekrap. 

De gebruikelijke rode verfstof werd gewonnen uit de wortels van de mee
krapplant (Rubea tinctorum). Deze plant gedijde goed op de zeeklei van 
Zeeland, Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. In dit gebied kwam 
de teelt in de 14e eeuw ofnog eerder tot ontwikkeling. Reeds omstreeks 1380 
werd deze verfstof naar Engeland geexporteerd. [85] Tot in het derde kwart 
van de 18e eeuw vertoonde de beteelde oppervlakte een opgaande lijn. 

Na die tijd trad een lange periode in, die gekenmerkt werd door achter
uitgang en stagnatie. Na 1850 ontstond er nog eenmaal een flinke opbloei 
- in Zeeland bedroeg de met meekrap beteelde oppervlakte toen ±4300 ha 
- die tot 1870 zou duren. Toen kwam aan de hegemonie van de meekrap 
een abrupt einde als gevolg van de uitvinding van een gelijkwaardige syn
thetische verfstof in Frankrijk. De betekenis van de meekrapteelt en de geo
grafische spreiding kan o.a. afgelezen worden uit het aantal meestoven. Er 
staan ons helaas aIleen volledige cijfers uit de 1ge eeuw ter beschikking: 

Zeeland 
Zuid-Holland 
Nrd.-Brabant 
Gelderland (Tiel) 
Nrd. Holland (vooral de kop van N.H.) 

1820 
44 

1870 
76 

27 (waarvan 20 op Goeree-O) 30 
1 1 

1 
5 

De teelt vergde veel tijd en grote vakkennis. De handel in meekrap droeg 
een nogal speculatief karakter. Er was een duidelijke correia tie tussen de 
groei van de textielnijverheid en de afzetmogelijkheden van meekrap. Welis
waar gold meekrap ook heel lang als een goed medicijn, doch het gebruik 
daarvan voor dat doel was kwantitatiefvan minder betekenis. 

De meekrap werd twee, meestal drie jaar, na het poten gerooid en ver
volgens afgevoerd naar een meestoof. Dit was een flink gebouw, waarin de 
oogst werd opgeslagen en vervolgens bewerkt. De wortels moesten eerst 
drogen, alvorens zij verder bewerkt konden worden. Dit geschiedde in de 

*) Voorzover niet anders aangegeven, steunt deze schets op gegevens, ontleend 
aan de publikaties ms. 84 en 108. 
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z.g. warme stoof, een vrij grote ruimte met verschillende verdiepingen, waar
door warme lucht en rook konden circuleren. Vervolgens werden de wortels 
gereinigd en gebroken, waarna zij een verder drogingsproces van 24 uur 
ondergingen in de ast of eest. Daarna volgde het stampen en zeven van het 
materiaal, waardoor een selectie van verschiIIende kwaliteiten van de verfstof 
tot stand kwam. 

Het rooien en verwerken van de wortels vond steeds in het najaar plaats. 
Het was dus een seizoenbedrijf, dat een beroep moest doen op een groot aan
tal tijdelijke werkkrachten. 

Wij zeiden reeds dat er een nauw verband bestond tussen de ontwikkeling 
van de textielnijverheid en de afzet van meekrap. Hierbij hebben wij uiter
aard te denken aan het belangrijke onderdeel van deze tak van nijverheid: 
de roodververijen. De wijze, waarop wol en zijde, later ook katoen en linDen 
geverfd werden, bepaalde voor een belangrijk deel de waarde van het eind
product. Tussen 1700 en 1780 namen ook de katoendrukkerijen in Nederland 
een hoge vlucht. Ook zij gebruikten meekrap. Het zwaartepunt lag in het 
westen van het land. Aanvankelijk zeer verspreid in en bij het gebied waar de 
meekrap geteeld werd, later vooral geconcentreerd te Leiden, Haarlem en 
Amsterdam. 

Maar er werd niet aIleen meekrap voor de binnenlandse markt geprodu
ceerd. Vooral tussen ± 1500 en ± 1775 werd deze verfstofveel geexporteerd. 
Men sprak in dit verband zelfs van een bijna volledige monopoliepositie van 
Nederland in Europa. 

Dit product vond zijn weg naar Engeland, Rusland, de Skandinavische 
landen, Spanje en Belgie, om enkele van de belangrijkste invoerlanden te 
noemen. Vermoed wordt, dat de export gemiddeld 5 a 6 miljoen kg per 
jaar heeft bedragen. Als wij nu weten, dat de jaarproductie tussen 1861 en 
1870 gemiddeld 7t miljoen kg. bedroeg, een getal dat voordien in Nederland 
nooit bereikt was, is enigermate ge1l1ustreerd hoe de verhouding in vroeger 
eeuwen tussen binnenlandse en buitenlandse vraag is geweest. 

Vit het voorgaande bleek reeds, dat in de meestoven brandstof werd ge
bruikt. Het doet in het kader van deze verhandeling merkwaardig aan, dat 
de vroedschap van Leiden in 1415 het gebruik van Zeeuwse meekrap ver
bood. [65] Dit verbod werd wat later verzacht door weI toe te staan, dat 
meekrap uit die provincie werd verwerkt, voorzover die gedroogd was met 
een vuur van hout of houtskool. Het gebruik van turf voor de bereiding van 
de verfstof, die in Leiden gebruikt werd, was niet toegestaan. 

De keuren, gegeven te Bergen op Zoom in 1441 en Reimerswaal in 1481 
had den een soortgelijke strekking. 

Toch zijn de meekrapbewerkers turfafnemers van formaat geworden. 
De oplossing van deze schijnbare tegenstrijdigheid moet worden gezocht 

in de omstandigheid dat in de Middeleeuwen in Zeeland nog turf van eigen 
bodem werd gestookt. Deze brandstof, die bestond uit zouthoudend veen, 
stond om zijn inferieure kwaliteit in een kwade reuk. Terecht of ten onrechte 
meende men dat dit afbreuk deed aan de hoedanigheid van de verfstof. 

Reeds v66r 1500 was de voorraad zouthoudend veen echter nagenoeg ver-
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dwenen. Het gebruik van ander turf bleek geen verkeerde invloed op de kwa
liteit van de meekrap te hebben, zodat de voordien geldende verboden buiten 
werking raakten. Het werd weldra de bijna uitsluitend gebruikte brandstof. In 
de loop van de 1ge eeuw heeft men het geprobeerd met steenkolen maar de 
uitkomsten waren zodanig dat men weer terugkeerde naar de vanouds be
kende brandstof. [42] Aanvankelijk zuIlen HoIland en Brabant (Langstraat, 
Breda en omgeving) de benodigde brandstof hebben geleverd, maar weldra 
verschenen ook de turfschippers uit noord- en oost-Nederland in de Zeeuwse 
wateren. 

In de 1ge eeuw waren er in Friesland een 50 a 60 schippers, die regelmatig 
op Zeeland voeren. [29] Hun scheepjes hadden in het algemeen een laadver
mogen van 70 a 80 ton, doch het is, gezien het seizoenmatig karakter van de 
werkzaamheden in de meestoof, weI zeker dat deze schippers ook andere af
nemers hadden in die contreien. Tegelijkertijd gebruikten de meestoven ook 
turf uit Wilnis en omgeving, een dorpje bij de grens van de HoIlanden en 
Utrecht. [19b] 

Er is geen algemeen geldend verhdudingscijfer te geven tussen gebruikte 
brandstof en gedroogde wortels. De hoeveelheid brandstof was afhankelijk 
van de vochtigheidsgraad van de wortels en met name van de daaraan kle
vende klei en van de inrichting en omvang van de meestoof. 

WeI staat vast, dat het drogingsproces een vrij kostbaar onderdeel van de 
gehele bewerking uitmaakte. Het kan dan ook geen verwondering wekken, 
dat de eigenaren van de meestoven - meestal een maatschap vormend -
poogden verlichting van de turfaccijns te verkrijgen. Dit gelukte in 1679 (res. 
van 1 april 1679). 

De conclusie kan zijn dat de meekrap grondstof was voor een industrie, 
die eeuwenlang een rol van betekenis heeft gespeeld in onze econornie. De 
beschikbaarheid van turf gedurende ongeveer vijf eeuwen moet daar in be
langrijke mate toe hebben bijgedragen. 

Cichorei 

Omdat er veel overeenkomst is tussen de teeIt en de bewerking van mee
krap en van cichorei, is er aanleiding in het kort iets over dit bodemproduct 
op te merken. 

Ook bij de cichoreiplant gaat het om de wortel, waaruit men koffiesurro
gaat bereidt. De cichoreiwortels moeten eveneens gedroogd en in kleine 
stukken gesneden worden. Bovendien voIgt dan nog een roosterproces. 

De cichoreiplant verlangt een zandbodem. In de laatste decennia van de 
18e eeuw en in de 1ge heeft deze teelt vooral grote betekenis gehad in de 
noordelijke Wouden van Friesland. Met name tijdens het Continentale Stel
sel, toen de aanvoer van koffie stagneerde, beleefde de cichoreibouw een 
hoogtepunt. In 1819 telde men in Friesland 6 fabrieken, die tezamen onge
veer 150 arbeidskrachten in dienst hadden. [15] In 1843 werden in deze 
provincie nog 727 ha. met dit gewas bebouwd. [59] 

Ook elders kwam er teelt van cichorei voor. Het is veelzeggend, dat na de 
ineenstorting van de meekrapteelt in Zeeland niet minder dan zes meestoven 
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[99] in gebruik werden gesteld als cichoreifabriek. Ook in Noord Bra
bant werd deze teelt beoefend. Op de zandgrond van Goeree heeft de chicho
reiteeIt lang zijn betekenis behouden; nog in 1950 werden 400 ha. voor dit 
doel gebruikt. 

Het behoeft in dit verband nauwelijks betoog, dat ook de cichoreiver
werking van invloed is geweest op het turfverbruik. 

Textielnijverheid 

Bij dit onderwerp denken wij in de eerste plaats aan spinnen en weven. 
Wij zullen hier echter aandacht schenken aan enkele bewerkingen, die 

garens en stoffen moesten ondergaan, alvorens zij geschikt waren voor de 
verkoop: het verven, het bleken en het bedrukken. Ook het vollen (= ver
viIten) was soms een noodzakelijke bewerking. 

Al deze nabehandelingen hadden dit gemeen, dat zij op grote schaal turf 
als brandstofvergden. Omdat zij dus onder deze noemer kunnen worden ge
bracht, is er aanleiding aan deze fasen in de textielnijverheid in een onderdeel 
aandacht te besteden. De vergaande onderverdeling van verschillende werk
zaamheden, die eeuwenlang het economisch leven hebben gekenmerkt, had 
ook hier tot gevolg dat de verschillende deelbehandelingen het aanzien gaven 
aan talrijke afzonderlijke beroepen. Zo waren er rood-, zwart-, en blauw
ververs. Later deden weer andere onderscheidingen opgeld: wol-, laken-, 
saai-, grein- en kousenververs. 

Wij geven hieronder een kort overzicht van de betekenis van de ververijen, 
de blekerijen en de katoendrukkerijen in het bijzonder vanuit het aspect van 
hetturfverbruik. 

Over het vollersbedrijf ontbreken de noodzakelijke gegevens, zodat het 
niet mogelijk is hiervan een enigermate bevredigend overzicht te geven. 

Ververijen 

Het verven was een zeer belangrijk onderdeel van de textielbewerking, 
want de hoedanigheid van de verftechniek had een grote invloed op de 
handelswaarde van het gereed product. In het algemeen was men in Holland 
deze kunst goed machtig, hetgeen tot gevolg had dat men ook vanuit het 
buitenland grote partijen in de Nederlandse ververijen liet behandelen. 

In het begin van de 15e eeuw gaan in Holland de stedeIijke overheden zich 
meer en meer bemoeien met deze bedrijven, hetgeen een duidelijke aanwij
zing vormt voor het economisch gewicht van deze tak. Wij vernemen van 
overheidstoezicht te Leiden, Amsterdam, Naarden, Zierikzee. Dit toezicht 
strekte zich uit van de gebruikte grondstoffen tot de keuring van het eind
product. Wij herinneren aan het eerder vermelde verbod van de Vroedschap 
van Leiden tot gebruik van meekrap uit Zeeland in hetjaar 1415. 

Het is moeilijk een bevredigend inzicht te krijgen in de geografische sprei
ding van de ververijen. Behalve de hiervoren genoemde zouden eigenlijk aIle 
steden van enige betekenis vermeld moeten worden. In Leiden trof men in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw bijna 100 ververs aan, die gezamenlijk 
ongeveer driehonderd arbeiders in dienst hadden. [76] In grote trekken kun-
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nen wij vaststellen dat het zwaartepunt van de ververij tussen ± 1500 en 
1725 in de grotere Hollandse steden lag. Daarna vindt behalve een zekere 
teruggang ook een zekere decentralisatie plaats waarvan met name Tilburg 
en Twente profiteren. Ook op het platteland treft men dan talrijke dwerg
bedrijfjes aan. 

Het voert te ver het vrij ingewikkelde proces van het verven te beschrijven. 
Voor ons doel is het voldoende vast te stellen dat het te verven stuk textiel 
herhaaldelijk ondergedompeld werd in vloeistoffen die geruime tijd op tem
peratuur moesten worden gehouden. Alvorens met het eigenlijke verven be
gonnen kon worden moest de stof deugdelijk gewassen worden. 

De brandstof vormde een belangrijke post voor de verver. Als regel ge
bruikte hij hiervoor lange turf, hoewel met het oog op de verftechniek er geen 
enkel bezwaar was ook hout of steenkolen te gebruiken. Het was een kwestie 
van prijsvergelijking, die meestal ten gunste van de turf uitviel. In 1750 
kreeg men verminderingvan de impost op turf; vanaf 1778 gold deze vrijdom 
ook voor kolen. 

De teruggang van de betekenis der ververijen deed ook de afzet van turf in 
evenredige mate stagneren. Als in de 1ge eeuw ook in deze tak van nijverheid 
de stoommachine zijn intrede doet, is het pleit geheel ten nadele van de turf 
beslecht. 

Blekerijen* 

De opkomst, bloei en neergang van de blekerijen beslaan ongeveer een 
tijdvak van ruim drie eeuwen, en weI van ± 1575- 1800. Het zwaartepunt 
van de blekerij lag in HaarIem, ofliever, in de duinstreek ten noorden en ten 
zuiden van deze stad, want men moest de ruimte hebben om het te bleken 
textiel uit te spreiden. In andere streken van het land ontbrak dit onderdeel 
van de textielnijverheid niet geheel - wij noemen o.s. 's-Hertogenbosch en 
Twente - maar de daar voorkomende blekerijen konden qua omvang niet 
in de schaduw staan van wat er in de Hollandse duinen tussen Egmond en 
Katwijk op dit punt gebeurde. 

Er is een groot aantal samenlopende factoren aan te wijzen ter verklaring 
van de grote omvang, die de blekerij juist in de streek rond HaarIem heeft 
gekregen. In de eerste plaats natuurlijk de gemakkelijke wijze van aan- en 
afvoer van de textielproducten; voorts het beschikbaar zijn van kapitaal en 
personeel, de aanwezigheid van zuiver water, enz. Ook de mogelijkheid tot 
aanvoer van turf heeft stellig stimulerend gewerkt. Wij komen hierop terug. 
Thans eerst een korte schets van de omvang van deze bedrijfstak. 

Men moet onderscheid maken tussen linnen-, garen- en kleerblekerijen. 
De linnenblekerijen ontvingen de producten van de weverijen ter bewerking; 
de garenblekerijen van de spinnerijen. De kleerblekerijen hadden een functie 
die nagenoeg gelijk was aan die van de tegenwoordige wasserijen. 

Voor de opkomst van de blekerijen te HaarIem is de komst van een groot 

*) Voorzover niet anders aangegeven, steunt deze schets op gegevens ont
leend aan publicatie nr. 77. 
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aantal vakbekwame Vlamingen van grote betekenis geweest. In vrij korte 
tijd groeide niet alleen het aantal bedrijven, maar ook de omvang. Aan het 
einde van de 16e eeuw tel den de linnenblekerijen gemiddeld 50 werkkrachten, 
waaronder vele vrouwen en meisjes. De garenblekerijen bleven wat kleiner; 
zij hadden gemiddeld 25 a 30 personeelsleden. In de eerste helft van de 17e 
eeuw gaven de Iinnenblekerijen ± 1.000 man werk en de garenblekerijen 
ongeveer 175-200. Niet gedurende het gehele jaar echter, want alleen het 
zomerseizoen was geschikt voar de blekerij. Het bleken van linnen kon ge
schieden van half maart tot eind augustus. Garens konden gebleekt worden 
van begin maart tot in de maand november. De arbeidsreserve in Holland 
was niet voldoende om in de behoefte van de blekerijen volledig te voorzien, 
zodat arbeiders uit andere gewesten en ook uit Duitsland er werk gingen 
zoeken. 

De bloeiperiode in deze bedrijfstak duurde tot omstreeks 1725. Vanaf die 
tijd ging het met de linnen- en garenblekerijen, onder invloed van de buiten
landse concurrentie, geleidelijk bergafwaarts. In de goede jaren was het de 
blekers nooit gelukt vermindering van de brandstofimpost te verkrijgen, maar 
na 1765 kreeg men zijn zin in verband met de slechte economische situatie in 
deze bedrijfstak. 

De kleerblekerijen merkten minder van de gevolgen van de neergang in de 
textielnijverheid. De betekenis van de Haarlemse kleerblekerijen was om
streeks 1850 niet veel minder dan in de 18e eeuw. In het gewest Holland 
werden er in 1784 niet minder dan 340 geteld, waarvan 50 in enkele dorpen 
ten zuiden van Haarlem. De meeste daarvan zullen een geringe omvang ge
hadhebben. 

Het bleken was een vrij eenvoudig proces. Het ging er om het ongeverfde 
linnen of garen zo helder mogelijk te krijgen. De nadruk lag dan ook op het 
reinigen van het textiel. Daarvoor werden o.a. grote hoeveelheden zeep ge
bruikt, vooral afkomstig uit de Amsterdamse ziederijen, die op hun beurt 
met name tussen 1650 en 1750 flinke afnemers van turf zijn geweest. [24] 

Na bewerking moesten de stukken uitgespreid worden in het veld en daar 
verscheidene dagen blijven liggen. V66r het invallen van de duisternis en bij 
slechte weersomstandigheden moest alles weer binnen gebracht worden. Het 
is al met al weI duidelijk dat de blekerij een zeer arbeidsintensief bedrijf was 

Tijdens de bewerking van de stof had men behoefte aan een grote hoeveel
heid warm water. Grote fornuizen werden dan ook dag en nacht gestookt. 

In deze bedrijfstak had de turf als brandstof vrijwel het monopolie. Hier 
en daar werd ook wat hout verstookt. De turf werd aangevoerd uit de am
bachtsheerlijkheden van Haarlem: Kalslagen, Zevenhoven en Nieuwkoop. 
Aangezien baggerturf minder geschikt en duurder was kwamen er grotere 
hoeveelheden lange turf van de andere zijde van de Zuiderzee. Men sprak 
o.a. van Friese, Blokzijler en Meppeler turf. De beide laatstgenoemde soor
ten onderscheidden geen verschillende kwaliteiten lange turf maar gaven 
aan, waar het gewonnen veenproduct werd verzameld om doorverkocht te 
worden. 

Geschat wordt dat een gemiddeld garen- en linnenblekersbedrijf ±2.700 a 
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3.000 tonnen turf per jaar verstookte. In het midden van de 17e eeuw waren 
er ongeveer 30 van dergeIijke bedrijven, hetgeen betekent dat jaarlijks 80 a 
90.000 tonnen turf in de fomuizen verdwenen. De al eerder genoemde 50 
kleerblekerijen, die ieder gemiddeld 1.000 ton per jaar verstookten, voegen 
daaraan nog eens 50.000 tonnen toe. Deze berekening beperkt zich uitslui
tend tot het turfverbruik in de Haarlemse contreien. De over de rest van het 
land verspreide bedrijven moeten wegens gebrek aan betrouwbare gegevens 
buiten beschouwing blijven. 

De aanvoer yond als regel per schip plaats, waarbij men de stad Haarlem 
vermeed om te voorkomen dat men ook nog stedeIijke accijns moest betalen. 

De hier genoemde getallen mogen dan niet indrukwekkend zijn, door de 
vrij constante afname gedurende een lange reeks van jaren hadden de bleke
rijen een niet geringe betekenis voor de turfwinning. 

Katoendrukkerijen * 
De katoendrukkerijen zijn maar betrekkelijk kort van belangrijke econo

mische betekenis geweest. Deze periode viel ongeveer tussen 1675 en 1750; 
na 1800 was er niet veel meer overgebleven van deze bedrijfstak. 

Verreweg het grootste deel van de katoendrukkerijen in Nederland was te 
vinden buiten de stadspoorten van Amsterdam: langs de Overtoom en de 
Amstel. Daarvoor waren verschillende redenen. In de eerste plaats kon men 
er profiteren van de aanwezigheid van de grootste Nederlandse stad met een 
grote haven, zulks met het oog op de massa-aanvoer van de te bedrukken 
stoff en en de afzet van het gereed product. Vervolgens was de aanwezigheid 
van voldoende water van eminent belang. Niet aIleen had men veel schoon 
spoelwater nodig, maar ook moesten de turfschepen bij de drukkerij voor 
de wal kunnen komen. Bovendien was de bouwgrond er goedkoper, terwijl 
ook de arbeidsvoorziening geen al te grote problemen kon geven. Het pro
ductieproces omvatte diverse bewerkingen. 

De katoenen stof werd eerst enkele malen langdurig geweekt en gereinigd, 
waaraan veel warm water te pas kwam. Dan volgde de onderdompelingen in 
de verwarmde verfkuipen, voor elke aan te brengen kleur Mn. Na elke be
werking met een verfstof moest de lap weer snel gedroogd worden in een ver
warmd vertrek. Vervolgens moesten nog eens in een verwarmd bad de che
mische bestanddelen, die moesten voorkomen dat bepaalde delen van de lap 
met een bepaalde kleurstof in aamaking kwamen, verwijderd worden. 

Vit deze zeer beknopt weergegeven procedure blijkt weI dat de turfschip
per een goede klant had aan de katoendrukker. Reeds in 1688 benoemde 
Amsterdam vier turfdragers om uitsluitend te werken aan de Overtoom [69] 

Ook de katoendrukkerij was een seizoenbedrijf, dat aIleen in het zomer
halfjaar in werking was. Er zijn helaas geen concrete gegevens beschikbaar 
omtrent het turfverbruik, de enige brandstof die in deze bedrijfstak in aan-

*) Voorzover niet anders aangegeven, steunt deze schets op gegevens, ontleend 
aan publicatie 86. 
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merking kwam. De omvang van het drukkersbedrijf kan hiervoor enige aan
wijzing opleveren. 

In 1729 waren er bij Amsterdam 26 drukkersbazen, die tezamen ruim 1500 
man personeel in dienst zullen hebben gehad. In het midden van de 18e eeuw 
schat men het aantal grote en kleine bedrijven in en bij Amsterdam op 80. 
Reeds in 1772 was dit getal verminderd tot 21 en in 1800 zijn er er nog maar 
acht. 

Evenals in de ververij kan men ook hier aan het eind van de 18e eeuw en in 
het begin van de 1ge eeuw een zekere decentralisatie onderkennen. In 1800 
kon men twee katoendrukkerijen vinden in Bredevoort, cen in Borne en vier 
in Enschede de laatste met een groot aantal arbeiders. [84] Ook bij Rotter
dam bestond in die peri ode een flink bedrijf. 

In vergelijking met het productieproces, dat in de blekerijen plaats yond, 
kan gesteld worden dat de katoendrukkerijen zeker niet minder, waarschijn
lijk zelfs meer brandstof nodig hadden in bedrijven van vergelijkbare grootte. 
Beide bedrijfstakken hadden voorts gemeen dat zij zeer arbeidsintensief wa
ren. Ook een vergelijking van het aantal werknemers in beide bedrijfstakken 
kan een begin van een aanwijzing opleveren. 

Op grond van een en ander komen wij tot de conciusie, dat het turfverbruik 
in de katoendrukkerijen gedurende hun bloeitijd zeker niet onder heeft ge
daan voor dat in de blekerijen. Juist door de sterke geografische concentratie 
van deze bedrijven moet dit van grote invloed zijn geweest op de turfvaart in 
de Amsterdamse wateren. 

Turfverbruik op he! platteland 

Bij de bestudering van ons onderwerp zijn wij al te zeer geneigd te letten op 
het gebruik van brandstof in de steden. Zij vormen immers concentratie
punten voor de aanvoer van allerIei goederen, waarbij die van brandstof cen 
van de belangrijkste en meest volumineuze was. 

Toch dreigt hierdoor een scheef beeld te ontstaan. Eeuwenlang woonde 
het grootste deel van de bevolking op het platteland. Zelfs in het stedenrijke 
gewest Holland was de verhouding omstreeks 1600 nog fifty-fifty. [34] 

Het onttrekt zich aan onze waarneming, hoe groot het brandstofverbruik 
ten plattelande in verschillende tijden was. Juist daar lag de (water)weg wijd 
open voor het ontduiken van de verschillende heffingen op turf. Het eigen 
verbruik van de talloze kleine verveners was in feite niet te belasten. 

Het verbruik van de soort brandstof was uiteraard afhankelijk van de na
tuurlijke gesteldheid van de omgeving van de woonplaats der verbruikers. 
Op de Veluwe zal het turfverbruik minder hoog zijn geweest dan in Zeeland. 
Op het platteland had de industriele bedrijvigheid minder te betekenen dan 
in de steden. Wellicht is het juister te zeggen, dat wij minder weten van de 
omvang van de nijverheid ten plattelande. Reeds vanaf de 13e eeuw deden 
de steden pogingen, hun nijverheid te bevoordelen ten koste van het om
ringende, politiek onmondige platteland. 

Het platteland was als vestigingsplaats aantrekkelijk voor ondernemers, 
omdat daar de lonen lager waren, de stedelijke accijnzen niet op grondstoifen 
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en producten drukten en er bovendien geen sprake was van gildedwang. 
Vooral na 1500 wogen al deze voordelen kennelijk zwaar. 

Met betrekking tot de accijnzen verdient het de aandacht dat het mes 
meestal naar twee of meer kanten sneed. Een bakker bijv. moest niet aileen 
graan binnen de stadspoort brengen, maar ook brandstof. Ret stadsbestuur 
ontging door het verschijnsel "buitenbakker" dus ten minste de opbrengst 
van twee accijnzen. In 1531 culmineerde het protectionistische streven der 
Hollandse steden in de uitvaardiging van een nieuwe Order op de Buiten
nering. De betekenis daarvan is echter gering gebleven. [18] 

Na 1668 moesten de steden hun pogingen opgeven. 
Typische plattelandsindustrieen zijn eeuwenlang de steenbakkerijen en de 

meestoven geweest. 
De diverse kloosterbrouwerijen hadden al lang voor een zekere spreiding 

van de bierproductie gezorgd, maar na 1500 trokken ook verschillende we
reldlijke producenten van het gerstenat naar het platteland. Ret waren als 
regel kleine bedrijven, die voorzagen in de regionale behoefte aan deze volks
drank, maar hun betekenis mag vanwege hun grote aantal toch niet geheel 
weggecijferd worden. Er waren buiten de steden ook vele bakkerijen van 
brood en scheepsbeschuit te vinden. 

In de 1ge eeuw kwamen nieuwe plattelandsindustrieen op. AanvankeIijk 
waren het de moutwijnbranderijen in het no orden van het land. In de tweede 
helft van die eeuw wonnen de aardappelmeeI- en de strokartonfabrieken snel 
aan betekenis. Zij waren grote afnemers van turf en zijn deze brandstof 
trouw gebleven tot ver in de eerste helft van de 20ste eeuw. 

Een andere zeer belangrijke vorm van bedrijvigheid ten platteland was de 
boter- en kaasmakerij. Elke dag moest de boerin daartoe een flinke hoeveel
heid warm water tot haar beschikking hebben. Als regel had de boer, behalve 
een erfbeplanting, nog een hoekje grond, waarop z.g. "geriefhout" groeide. 
Ook in de bermen van dijken en wegen werden om deze reden bomen ge
plant. Rieruit kon een deel van de brandstofbehoefte worden gedekt. Daar
naast werd ook steeds turf gebruikt. De slacht werd voor een belangrijk deel 
in de schoorsteen gerookt. Daartoe was turf de onrnisbare brandstof. In de 
boerenhuishoudingen werd meer turf verbruikt dan in de overige gezinnen. 

Ret turfverbruik is op het platteland veel langer van betekenis gebleven 
dan in de steden. Enerzijds hing dit samen met de conservatievere instelling 
van de plattelandsbevolking; anderzijds bleefhet voor verschillende streken 
van het land tot ver in deze eeuw veel voordeliger turf te stoken dan een 
andere brandstof. 

6. ANDERE TOEPASSINGEN VAN TURF 

Behalve als brandstof en voor de zoutwinning is het veen ook op andere 
wijzen gebruikt. In ons land zijn er nog drie vormen van aanwending van 
veen gevonden, die economisch gezien enige betekenis hebben gehad of nog 
hebben, en weI als: 



ECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE TURFWINNING IN NEDERLAND 221 

1. funderingsmateriaal; 
2. turfstrooisel; 
3. aktieve kool. 

Er is in het jongste verleden veel wetenschappelijk speurwerk verricht, 
vooral in het buitenland, naar andere gebruiksmogelijkheden, doch ver
houdingsgewijs waren de resultaten daarvan niet indrukwekkend. 

Funderingsmateriaal 

Als funderingsmateriaal werd niet het veen als zodanig gebruikt, doch de 
turf. Dit gebruik heeft al een heel lange geschiedenis. [46a] Bij de bouw van 
opstallen van een niet al te zware constructie bewees turf zeer goede diensten. 
Men gebruikte daarvoor bij voorkeur een niet al te beste kwaliteit, welke in 
droge toestand enig absorptie-vermogen had behouden. Men stapelde de 
blokjes in de funderingssleuven netjes op. Door het grondwater werden de 
turven enigszins vochtig en zetten wat uit. Hierdoor ontstond een compacte 
massa, die in staat was een niet al te zware muur te dragen. Het is duidelijk, 
dat dit materiaal aanzienlijk goedkoper was dan de lange houten palen, die 
bovendien met handkracht in de grond moesten worden gedreven. Bij afbraak 
en restauratie van gebouwen komen dan ook vaak turven te voorschijn. Men 
kende dit gebruik reeds in de lIe eeuw maar ook in de 1ge eeuw werd turf 
nog toegepast. Men maakte eveneens gebruik van turf bij het opzetten van 
waterputten en het versterken van dijken. [46c] 

Turfstrooisel 

Turfstrooisel is een product, dat wordt verkregen door het fijnmalen van 
de bovenste veenlaag, de bonkaarde of het bolsterveen. De winning daarvan 
kan dus uitsluitend plaatsvinden in het hoogveen. Dit product kan aileen 
gemaakt worden door machinale bereiding. Het is daarom niet toevallig, 
dat men hiermee eerst omstreeks 1870 een begin maakte. Wij zagen reeds, 
dat men verplicht was de bonkaarde te mengen met de onderliggende zand
grond om aldus de dalgrond te verkrijgen. Er ontstond dientengevolge een 
belangentegenstelling die aanvankelijk de nodige strubbelingen heeft gegeven. 
Verschillende Drentse bedrijven hebben zich gered door aan de andere zijde 
van de duitse grens veengrond aan te kopen. Een bedrijf kocht reeds in 1885 
600 ha. bij Schoningsdorf en in het begin van deze eeuw verwierf men nog 
eens 8.400 morgen. [38] 

Vooral de familie Van der Griendt is zeer aktief geweest op dit gebied. In 
1882 werd een fabriek opgezet in de Peel. En in 1888 kocht dezelfde onder
nemer een fabriek te Nieuw-Amsterdam. [I09b] 

In de loop der tijden zijn er enkele grote en talloze kleine turfstrooisel
fabrieken geweest. Verreweg de meeste van deze bedrijven moesten gezocht 
worden in Drenthe. Momenteel zijn er nog een twaalftal in Nederland, waar
van 5 in Drenthe [90]; in de gemeente Emmen komen er drie voor. 

Een belangrijk deel van de productie werd steeds geexporteerd. Na de 
laatste wereldoorlog ontstond er een toenemende vraag in het binnenland. 
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Aanvankelijk werd turfstrooisel vooral benut in paardenstallen en kippen
hokken. Het strooisel, ook weI turfmolm genoemd, was namelijk in staat 
veel vocht op te nemen, zulks in tegenstelling tot gedroogde veen uit dieper 
gelegen lagen. 

Tegenwoordig wordt turfmolm veel meer toegepast in de tuinbouw, waar
bij ook aan particuliere tuinen gedacht moet worden. [41] Bij drainerings
werkzaarnheden vindt turfstrooisel eveneens veelvuldig toepassing. Een en
kele maal heeft men bij de aanleg van wegen waar het trace door zeer drassig 
gebied liep een grote hoeveelheid balen turfstrooisel als fundament gebruikt 
(Boskoop). [22] 

De productie van turfstrooisel is in het algemeen een rendabele zaak ge
bleken. De gemeente Deurne heeft er in het verleden althans veel inkomsten 
uit getrokken. [9] 

Aktieve kool 

Aktieve kool is een industrieel product, dat sedert ruim 50 jaren in Neder
land uit veen wordt gewonnen. De daarin aanwezige koolstof heeft adsorp
berende en zuiverende eigenschappen. Door fabriekmatige bewerkingen van 
persturf worden deze eigenschappen sterk geaktiveerd. Met de ontwikkeling 
van de chemische industrie hebben de toepassingsmogelijkheden van ak
tieve kool een grote vlucht genomen. 

Enkele voorbeelden: ontkleuring van suiker- en glucosestropen. Reuk- en 
smaakverbetering van eetbare olien en vetten. Ontkieuring en zuivering van 
organische en anorganische oplossingen in de chemische en pharmaceutische 
industrie. Reuk- en smaakverbetering van alcohol. Zuivering van afvalwater, 
van antibiotica en van vitaminen. Medicinaal gebruik. 

In Nederland wordt aktieve kool uitsluitend geproduceerd door Norit n.v. 
[37] De turfwinning voor dit doel geschiedt door een dochterondememing, 
de n.v. Purit Maatschappij te Klazinaveen. Men wint de grondstof in de 
vorm van persturf, voor ongeveer 40% in eigen beheer, terwijl de rest wordt 
aangekocht van Nederlandse en Duitse verveners. 

De totale productie vergt jaarlijks 90 ha. veen. 
Nederland staat dank zij de aktiviteit van de n.v. Norit, na de Verenigde 

Staten, op de tweede plaats van de ranglijst der wereldproductie van aktieve 
kool. Het heeft deze hoge plaats kunnen verwerven omdat men hier kans 
heeft gezien een goedkope koolstof houdende grondstof aan te wenden voor 
de productie van aktieve kool. 

7. ANDERE BRANDSTOFFEN 

Algemeen 

Wie de economische betekenis van turf wil schetsen, mag er niet aan voor
bij gaan, dat de turf nooit het monopolie op de brandstoffenmarkt heeft ge
had. De consumptie daarvan is beinvloed door andere brandstoffen. 

Aanvankelijk zal hout in de meeste streken de boventoon hebben gevoerd. 
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Na toeneming van de bevolking en een daarmee verband houdende afneming 
van het houtareaal, werd turf de belangrijkste energiebron in ons land. Op 
zijn beurt is de turf in de loop der 1ge eeuw weer verdrongen door steenkolen. 

Toch is hiermee de opsomming lang niet volledig. Aanvankelijk was ook 
houtskool een vrij veel gebruikte brandstof, maar de productie daarvan was 
rechtstreeks afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid hout. 

Broodbakkers gebruikten soms riet, mot (afval van turf), zaagsel en dop
pen van boekweit. De Hollandse bakkers kregen hiertoe althans toestem
ming bij besluit van 20 maart 1680. 

Op de houtarme zeeuwse eilanden behielpen arme mensen zich door het 
stoken van gedroogde koemest. Op de waddeneilanden was het aangespoelde 
wrakhout niet voldoende om in de brandstofbehoefte te voorzien. Nog in de 
20ste eeuw warmden arme mensen op Ameland zich ook met gedroogde koe
mest. 

Moeilijk te rubriceren zijn de gedroogde heideplaggen of -schollen, die 
noch turf, noch hout genoemd kunnen worden. 

Het is duidelijk dat al deze bijzondere soorten brandstof economisch 
weinig of geen betekenis hebben gehad. 

Wij zullen ons in dit hoofdstuk beperken tot een summier overzicht van de 
betekenis van brandhout, steenkolen en houtskool. 

Brandhout 

Hoewel er weinig over brandhout is vastgelegd, mag niet worden veronder
steld dat deze brandstof in het geheel geen rol heeft gespeeld. Wie de boek
houdingen van weeshuizen, gasthuizen, e.d. nagaat, zoals dit is gedaan door 
prof. dr. N. W. Posthumus in zijn boek "Nederlandse Prijsgeschiedenis", 
ervaart, dat brandhout lange tijd een niet onbelangrijke plaats innam in de 
huishoudelijke brandstofvoorziening. Dat geldt zelfs voor de steden die in 
een veengebied lagen. 

Brandhout werd op zeer gevarieerde wijze aangeduid: eesthout, brouw
hout, bierhout en mutsaards (takkenbossen), die vooral in bakkerijen werden 
gebruikt. 

De stedelijke accijnzen hadden lange tijd een tarief, dat gelijkelijk gold 
voor turf en hout. Later vinden wij vaker de combinatie turf en steenkolen, 
waaruit men zou kunnen afleiden dat de vergrote aanvoer van steenkolen 
vooral een nadelige invloed heeft gehad op het verbruik van hout als brand
stof. De geringere accijnsopbrengst maakte brandhout als belastingobject 
daardoor minder interressant. 

Hoewel er aanvankelijk veel houtgewas voorhanden was, ontstonden in 
het oosten van het land reeds in de 13e eeuw z.g. maalschappen. Zij, die ge
rechtigd waren om in de omgeving waar zij woonden uit het gemeenschap
pelijke bosbezit hout te halen, sloten zich aaneen en reglementeerden het 
houtgebruik o.a. ter voorziening in de brandstofbehoefte. Dit wijst er op, dat 
zelfs in houtrijke streken, ongetwijfeld in verband met de groei van de bevol
king, het houtgebruik gelimiteerd moest worden. [83a] 

Er waren in Nederland ook andere bossen, doch die stonden ter beschik-



224 ECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE TURFWINNING IN NEDERLAND 

king van de landsheer, kloosters en adellijke lieden. 
Bij verschillende duitse steden kon men in de Middeleeuwen stadsbossen 

vinden. Ook in Nederland was dat een enkele maal het geval. Dergelijke 
bossen zullen naast brandhout ook timmerhout hebben opgeleverd voor de 
vele houten en houtrijke huizen. Toen Gouda in 1361 door brand werd ver
woest, was ook weldra het lot van het Goudse bos bezegeId. Rarderwijk 
mocht zich in de Middeleeuwen eveneens eigenaresse van een bos noemen. 
De bewoners van Nijmegen en Amersfoort konden enigszins profiteren van 
nabij gelegen bossen, maar daarmee is de opsomming compleet. [40] 

De productie van brandhout ging op de zandgronden vaak samen met het 
eekschiIIen. Het eikenhakhout werd van de schil ontdaan, die als looistof 
diende in de leerlooierijen en de overblijvende stammetjes, het talhout, wer
den als brandhout verkocht. 

Er is een vermelding uit het jaar 1355, die enige aanwijzing geeft omtrent 
de prijsverhouding tussen brandhout en turf. In een steenbakkerij bij Arn
hem stookte men goedkoper met van elders aangevoerde turf dan met hout. 
[51e] Indien de turf reeds destijds en in die landstreek de concurrentie met 
brandhout kon doorstaan, doet dit het vermoeden rijzen, dat hout in de 
regel niet de goedkoopste brandstof was. In volgende eeuwen was dit zeker 
het geval. Dit wordt bevestigd door het prijsverioop van turf en talhout in de 
17e eeuw, zoals dat is berekend door Posthumus. Uitgaande van de basis
periode 1585-'89 = 100 was de gerniddelde turfprijs in het tijdvak 1600-'04, 
145 en de talhoutprijs 108. In de periode 1665-'69 waren deze cijfers resp. 
284 en 402. [73b] De prijs van brandhout steeg toen dus veel sneller dan die 
van turf. Deze cijfers hebben echter een beperkte regionale betekenis. In 
bosrijker streken kan de onderlinge prijsverhouding enigszins anders hebben 
gelegen. Ook in de 18e eeuw trok de prijs van brandhout aan. In die eeuw en 
later werd deze brandstof vooral gebruikt als aanmaakhout, hetgeen er op 
wijst dat het een dure brandstofwerd gevonden. 

In Noord-Brabant werd in 1840 voor 100 grote takkenbossen ± 15,50 
betaald en voor 100 kleine takkenbossen ± 13,-. [79] 

In het algemeen liepen boscomplexen in ooriogstijd aanzienlijke schade op. 
[63] Rondtrekkende legers namen wat zij nodig hadden en dat was niet wei
nig. Het behoeft geen betoog dat dit een prijsverhogend effect met zich bracht. 
Ret zou echter onjuist zijn te concluderen dat hout in de loop der eeuwen 
een te verwaarIozen rol heeft gespeeld als brandstof. 

Niet vergeten mag worden dat met name de plattelanders voor een deel 
in de behoefte aan brandstof voorzien door beplanting van het erf. Talrijke 
oude afbeeldingen kunnen als illustratie van deze stelling dienen. Op het 
platteland werd vooraI hout van berken, wilgen en populieren gestookt. Dit 
zijn drie boomsoorten, die geschikt zijn voor erfbeplanting en geen hoog
waardig hout opleveren. Een andere aanwijzing voor de relatieve belangrijk
heid van brandhout kan afgeiezen worden uit een ordonnantie van het stads
bestuur van Groningen, die op 26 november 1731 een nieuw tarief vaststelde 
voor de accijns op brandhout. Per schuit moesten 24 Brabantse stuivers be
taald worden. Zelfs in een stad, die destijds het middelpunt vormde van de 
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noordelijke turfwinning, werd dus brandhout per schip aangevoerd. Het ge
bruik van hout en houtafval moet groter zijn geweest dan thans nog valt na 
te gaan. In ieder geval yond het stadsbestuur van Amsterdam het nog de 
moeite waard om in zijn verordening van 18 november 1822, waarbij een 
nieuwe regeling werd ontworpen voor de accijns op brandhout, ook mot, 
spaanders, zaagsel, kruIJen en aIle brandhout, afkomstig van het slopen van 
huizen en schepen, onder de werking van deze regeling te brengen. Het tarief 
bedroeg 10% van de verkoopwaarde. 

Een deel van het in het westen van het land gebruikte brandhout werd in
gevoerd uit Duitsland via de Rijn. Ook het oosten van het land leverde een 
aandeel. Het zegt weI iets dat de hout- en turfmarkt, welke in Amsterdam 
omstreeks 1475 bij de Papenbrug moest worden gezocht, ook weI Deventer 
Houtmarkt werd genoemd. De hoofdstad werd ook een tijdlang voorzien 
door een belangrijke aanvoer uit Skandinavie. In 1673 werden de Teertuinen 
zelfs aangewezen als een speciale markt voor Noors brandhout. 

Minder voor de hand liggend is het, dat ook de Friese Wouden lange tijd 
hout leverden, dat buiten de provincie werd verstookt. Hiervoor is een aan
wijzing te vinden in een stuk, gedagtekend 12 maart 1527, waarin George 
Schenk, de stadhouder, o.a. verklaart, dat hem is bericht dat er dagelijks 
veel eikebomen en ander hout wordt geveld om tot bouw- en brandhout te 
worden gemaakt en vervolgens te worden uitgevoerd. Aan de burgers wordt 
verordineerd, dat zij daartoe voorafgaande toestemming moeten vragen van 
de stadhouder; voorts moeten voor elke gevelde boom binnen zes weken 
twee jonge eiken worden geplant. [36a] Over een juiste naleving van dit 
voorschrift zullen wij ons niet veel illusies moeten maken. Ook tegen het 
einde van de 18e eeuw leverde deze streek nog steeds heel wat brandhout. 
Er waren in de Friese Wouden zelfs speciale houtschippers. [63] 

Toen op 17 november 1559 werd besloten tot het in het leven roepen van 
een belasting op de uitvoer van turf, kwamen er protesten uit Brabant. Men 
vreesde zelfs, dat dit gewest de maatregel zou beantwoorden met een uitvoer
belasting op brandhout. [23f] Dit gebeurde weliswaar niet, maar het maakt 
in ieder geval duidelijk dat er ook belangrijke hoeveelheden brandhout uit 
zuidelijk Nederland naar het westen werden getransporteerd. 

In Holland zag men al vroeg in, dat de aanplant van jong hout van belang 
was. Een keur, daterend uit het jaar 1409, bepaalde dat wie een hont land 
uitveende, op een ander hont elzen moest poten. Later moesten ook over
gebleven legakkers in veenplassen met dezelfde boomsoort beplant worden. 
Dit voorschrift had niet aIleen ten doel enigermate te voorzien in de behoefte 
aan brandstof maar ook om de grondafslag door het water tegen te gaan 
door de aanwezigheid van een fijnvertakt wortelstelsel. 

Enig resultaat schijnt deze maatregel toch weI gehad te hebben. In de om
geving van Gouda waren de elzen zo talrijk, dat men een deel van de turf
markt in die stad Elsenmarkt noemde. 

Er zijn meer voorbeelden, waaruit blijkt dat de overheid de houtaanplant 
wilde bevorderen. Verschillende landsheren hebben zich ermee bezig gehou
den. In een pachtbrief van 1478 van Maximiliaan van Oostenrijk waren 
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voorschriften opgenomen omtrent de vervanging van dode bomen door jonge 
aanplant in de grafelijke bossen. [89]-

In Brabant vond sedert de 15e eeuw bebossing plaats en bij Hoogeveen in 
Drenthe ging men er omstreeks 1800 toe over de grond, waarvan de veen
laag in turf was omgezet, met bomen te beplanten. 

Heel vaak zijn er ook plakkaten verschenen die met straffen dreigden 
tegen houtdiefstal. In de tweede helft van de 18e eeuw was dat euvel nog 
steeds niet uitgeroeid. Allerlei projecten tot bebossing van de Hollandse 
duinenrij ondervonden schade door "de schaamtelooze roofzugt bovenal 
van de Zee-dorperlingen die op sommige plaatzen niet alleen het geboomte, 
maar zelfs het rasterwerk om de Hofsteeden niet ongeschonden hebben ge
laaten, onaangezien verscheidene Placcaaten van de Staten van Holland hier
tegen ... laatstelijk op 21 september 1790." [92] In 1826 klaagde D. T. Gevers 
eveneens over de diefachtigheid van de armoedige Zee-dorpelingen, die men 
zo zonder aanhoudende bewaking niet uit de bossen kon weren. [89] Zelfs 
op het landhuishoudkundig congres in 1850 werd nog melding gemaakt van 
houtdiefstallen door Zeeuwse arbeiders. [60] 

Hieruit blijkt weI dat brandhout heel lang zo'n belangrijk economisch 
goed was, dat velen de verleiding niet konden weerstaan het te halen, waar 
het te vinden was. 

Houtskool 

Houtskool heeft vermoedelijk een langere staat van dienst dan turf. Het 
was reeds van oudsher in gebruik om metaal uit erts te winnen. In Nederland 
heeft deze brandstof nooit een overheersende rol gespeeld. Slechts in de 
Achterhoek en op de Veluwe waren enkele metaalgieterijen, doch grote be
tekenis hadden zij niet. Voorts zijn goud- en zilversmeden de eeuwen door 
regelmatig afnemers van houtskool geweest, evenals apothekers, distilla
teurs, kleermakers en koperslagers. [53] 

Houtskool werd nog in de Middeleeuwen ook weI gebruikt als gewone 
brandstof. Het is bekend, dat de gasthuizen te Utrecht tot in het midden van 
de 16e eeuw, naast andere brandstoffen, ook houtskool stookten. 

In de ons omringende landen heeft dit product een veel belangrijker rol ge
speeld. Dit houdt verband met het beschikbare bosareaal. Het houtbestand 
was in Nederland in verhouding tot het bevolkingsaantal al spoedig veel ge
ringer dan in Duitsland en Belgie. 

Als grondstof voor de houtskoolproductie gebruikte men niet al te dikke 
stammen en takken van eik, beuk, berk en els. Vaak werden bomen van 
minder goede kwaliteit voor de kolenbranderij gebruikt. [58] Zij werden op 
een speciale wijze verhit, waardoor de hittekracht van het materiaal vergroot 
werd. 

Er is weinig bekend over het voorkomen van kolenbranderijen in Neder
land; zij ontbraken echter niet. 

De branders waren vaak boeren, die dit beroep uitoefenden ter verkrijging 
van nevenverdiensten. In 1359 waren kolenbranders bezig op de Veluwe. 
Ook in het midden van de 18e eeuw was dat het geval. Aangezien de gehei-
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men van het yak overgedragen werden van vader op zoon is het niet te ge
waagd te veronderstellen dat er in die landstreek op dit punt een grote con
tinurteit heeft bestaan. Ook thans oefent nog een kolenbrander zijn beroep 
uit op de Veluwe. [68] 

In de Achterhoek beeindigde de laatste kolenbrander zijn werkzaamheden 
in 1905. [53] Ook in Twente woonden omstreeks 1795 enkele kolenbranders. 
[83b] Waarschijnlijk zijn zij in andere streken van het land eveneens aktief 
geweest in vroeger tijden. 

Een belangrijk deel van de houtskoolbehoefte werd gedekt door invoer uit 
Duitsland. In de 15e eeuw yond import plaats uit Sauerland en het Midden
Maasgebied. Sedert de Middeleeuwen werd ook in Westfalen op grote schaal 
gebrand. Een deel van deze productie zal via Deventer en Arnhem zijn weg 
naar Nederland gevonden hebben. Wij kunnen aannemen dat er reeds in de 
Middeleeuwen een vrij levendige handel in dit product is geweest, want 
"carbones" komen vaak voor in de tarieflijsten van de tollen. De import liep 
in de loop van de 18e eeuw af, zulks als gevolg van de sterk toegenomen vraag 
in Duitsland. De prijs steeg dan ook voortdurend. [58] 

Waarschijnlijk zijn de steenkolen en de turf steeds grotere concurrenten 
geworden, waardoor het terugdringen van de houtskool nog werd bevorderd. 

Het is tekenend, dat de houtskool nooit grote betekenis heeft gehad als 
voorwerp van belastingheffing. 

Tenslotte mag niet onvermeld bIijven, dat houtskool niet uitsluitend als 
brandstof is gebruikt. Het was bijv. een van de grondstoffen waaruit men 
buskruit maakte. Vooral in tijden van oorlog en oorlogsdreiging verbruikte 
men aanzienIijke hoeveelheden. [16] Voor verhitting, welke tijdens het pro
ductieproces noodzakelijk was, gebruikte men de goedkopere turf. 

Steenkolen 

De komst van de steenkolen naar de lage landeD bij de zee ligt verder terug 
in de tijd dan gemeenlijk gedacht wordt. Reeds uit de 13e eeuw bereiken ons 
verschillende berichten, welke wijzen op een min of meer geregelde aan
voer van deze brandstof uit het Luikse en uit Groot-Britannie. Reeds in 
1325 werd een belasting geheven van kolen, die in Middelburg werden aan
gevoerd. [81 b] 

In die tijd waren de smeden de belangrijkste afnemers. 
De steenkool werd uitsluitend per schip aangevoerd, hetzij via de Maas uit 

het Luikse, hetzij over de Noordzee uit Engeland. De tol bij Mook noteerde 
in 1393/'9470 schepen, geladen met kolen in acht maanden tijds. De totale 
hoeveelheid werd gelijkgesteld met ruim 2500 karrevrachten. [87b] HoeweI 
er geen zekerheid over bestaat, dat de 80 Nederlandse kolenschepen, die in 
1380/'81 uit New Castle wegzeilden, een Nederlandse haven als eindbestem
ming hadden, is het voor de omvang van de internationale kolenhandel in 
die tijd een veelzeggend cijfer. [87a] 

Dordrecht was toen het voornaamste trefpunt van onze kolenhandel. Van 
daaruit werd de delfstof weer doorverkocht naar landstreken in de wijde om
geving, soms zelfs naar Frankrijk en Spanje. [87c] Later werd deze inter-
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medierende functie geleidelijk overgenomen door Rotterdam. 
Omstreeks het midden van de 18e eeuw kwam ook de aanvoer van kolen 

uit het Duitse Ruhrgebied goed op gang. Er was toen ook al sprake van 
kolenwinning in Limburg, maar deze bleef DOg lang van regionale betekenis. 
In 1793 bedroeg de productie ± 52.300 ton. [100] 

Reeds in de 16e eeuw gaven verschillende bierbrouwers er de voorkeur 
aan, ook steenkolen als brandstof te gebruiken. Kort na 1600 bIijkt deze 
brandstof, althans in Holland, al een vrijwel volledig substitutieartikel te zijn 
geworden voor turf. 

In 1609 klaagde het Haarlemse Brouwersgilde bij het stadsbestuur, dat de 
turfaanvoer 's winters stagneerde, zodat deze brandstof dan sterk in prijs op
liep. Het verzocht daarom, ook in de maanden december, januari en februari 
kolen te mogen stoken. Het wees erop, dat de brouwers te Delft, Rotterdam, 
en Dordrecht weI met Engelse en Schotse kolen mochten stoken. Vit latere 
stukken blijkt, dat het stadsbestuur gaandeweg steeds minder belemmeringen 
aan het stoken van kolen in de weg legde. Enige aarzeling bestond er kennelijk 
DOg weI in verband met de overlast, welke het rondvliegende roet veroor
zaakte. In 1621 en 1622 deden de Haarlemmer brouwers verzoeken van 
overeenkomstige strekking maar dan wegens de geringe aanvoer van turf. 
[49] 

Vit Amsterdam kwamen soortgelijke klachten. Op 1 juli 1622 verklaarde 
de opziener over de turfvulsters, dat er in het lopende jaar veel minder turf 
was aangevoerd en dat er daarom op grote schaal kolen werden gestookt. 
Niet aIleen door de "gemene borgers" maar ook door de brouwers, ververs 
en andere, die in voorgaande jaren grote hoeveelheden turf plachten te sto
ken. [25a] 

In november 1624 klaagden de smeden uit 15 HoIIandse steden over het 
instellen van een impost op kolen in 1622. Zij stelden, dat deze belasting werd 
ingevoerd in verband met het toenemend verbruik van steenkool en de af
nemende opbrengst van de belasting op turf. Als gevolg van extra ordinaire 
duurte van turf gingen brouwers, ververs en andere, grote hoeveelheden kolen 
verbruiken. Tevoren verbruikten zij die weinig of niet. Een brouwer verbruikte 
soms meer kolen dan alle smeden in dezelfde stad tezamen, aldus de smeden. 

Vit deze feiten bIijkt afdoende, dat de steenkool al vrij vroeg in Holland 
een concurrent van niet te onderschatten betekenis was voor de turf. [25b] 
De hoogte van de turfprijzen van 1622 werd veroorzaakt door zeer ongun
stige weersomstandigheden, zodat niet behoeft te worden verondersteld, dat 
de turf toen reeds blijvend haar belangrijke plaats in de nationale economie 
verloor. 

Hollandse steden waren als regel zonder al te grote moeite bereikbaar voor 
kolenschepen. Zodra men een of meer malen moest overslaan in kIeinere 
binnenschepen en op wagens kon de steenkoollange tijd niet op tegen de con
curren tie van de turf, die men elders in Nederland in grote hoeveelheden 
produceerde. 

Behalve Holland, lagen eigenlijk alleen enkele streken van Brabant en 
Limburg vrij gunstig voor de afzet van steenkolen. 
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De in enkele gewesten en steden ingevoerde impost op steenkolen moet 
een gunstige invloed hebben gehad op het verbruik van turf. Tijdens oor
logen stagneerde de kolenaanvoer nogal eens, hetgeen een grotere vraag naar 
turf tot gevolg had. 

Afgezien echter van incidentele schommeIingen kan gezegd worden, dat 
vanaf de Middeleeuwen er een steeds toenemend verbruik is van beide soor
ten brandstof. Daartoe heeft ook medegewerkt dat zowel brandhout als 
houtskool in de 17e en 18e eeuw sneller in prijs stegen dan steenkolen en 
turf. 

In de tweede helft van de 18e eeuw werd turf aanzienlijk duurder, waar
door het kolenverbruik een belangrijke stimulans kreeg. De z.g. "Franse 
Tijd" kunnen wij buiten beschouwing laten in verband met het wegvallen 
van de Engelse import. 

Tussen 1816 en 1830 werd op Engelse kolen een flink invoerrecht gelegd, 
teneinde de Luikse kolenmijnen te bevoordelen. Na de afscheiding van Belgie 
verdween dit recht weer. In het verdere verloop van de 1ge eeuw ging het 
steenkolenverbruik met sprongen omhoog. 

Een oorzaak daarvan was de omstandigheid, dat men de open haardvuren 
in de huizen meer en meer ging vervangen door kachels, die beter geschikt 
waren voor het stoken van kolen. [87e] Van grotere invloed was echter de 
toenemende vraag van de zijde van de industrie. De spoorwegmaatschap
pijen, die na 1839 ontstonden, werden belangrijke afnemers van steenkolen. 
Er waren weI stemmen, die pleitten voor het gebruik van turf onder de 
ketels van de locomotieven, maar in ons land is dit er nooit van gekomen. 
Ook de andere in ons land aanwezige stoornketels werden in de regel niet 
verhit met turf. De stoommachine won vanaf ± 1850 snel veld, niet alleen in 
fabrieken en droogmakerijen (o.a. HaarIemmermeer) maar ook in schepen. 
Men schatte dat omstreeks 1854 slechts een vijfde deel van de stoomketels 
met turf werd gestookt. Ook de opkomst van de gasfabrieken heft grote in
vloed gehad op het kolenverbruik. Turf had het grote nadeel, dat zij droog 
moest worden opgeslagen en bovendien veel meer bergruimte vroeg dan 
steenkolen. [10] Er waren echter mensen, die om gevoelsmatige redenen de 
voorkeur aan turf gaven boven de vooral uit het buitenland afkomstige 
steenkolen. Graaf Van den Bosch schreef op 9 mei 1837 aan Koning Willem 
I: "Vooroordeel en onkunde schijnen de eenige gronden te zijn, waarom 
aan steenkolen boven turf de voorkeur wordt gegeven, terwijI in vele gevallen 
met meer voordeel onze inlandsche turf konden worden gebruikt". [87f] 

Toch bleef de turf een bijzonder taaie concurrent. Ook voor deze brand
stof ontstonden nieuwe en betere afzetmogelijkheden. De groei van de be
volking heeft de vraag daarnaar stellig in gunstige zin beinvloed, waarbij 
aangetekend kan worden, dat de Drentse bevolking verhoudingsgewijs het 
sterkst toenam. Er heerste bovendien een hausse in het meekrapbedrijftussen 
1860 en 1872. HetzeIfde kan gezegd worden van de baksteenindustrie ge
durende de periode 1850-1878/,79. [54a] Na 1860 won de aardappelmeel
fabricage snel aan betekenis. Nog omstreeks 1920 was de hoeveelheid ver
bruikte turf in deze industrie nog driemaal zo groot als die van steenkolen. 
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[55] Sedert 1867 kwamen de strokartonfabrieken op. Ook deze bedrijfstak 
zou zich ontwikkeIen tot een beIangrijke afnemer van turf. 

De aardappeImeeI- en strokartonfabrieken waren sterk gebonden aan de 
veenkoIoniaIe Iandbouw. De aanzienIijke hoeveeIheden benodigde brandstof 
werden uit de Drentse venen betrokken. In de ondernemer W. A. Scholten, 
die een overwegende rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van deze takken 
van nijverheid, vinden wij de aloude combinatie terug van fabrikant-vervener. 

Als gevolg van de genoemde omstandigheden werd de structureeI zwak
kere positie van de turf nog geruime tijd versluierd. Na 1880 werd weI dui
deIijk, dat de steenkoIen de boventoon gingen voeren op de brandstoffen
markt. 

In 1886 scbreef een raadscommissie van de SmalIingerIandse gemeente
raad in een rapport dat er nieuwe toepassingsmogeIijkheden voor gas waren 
gevonden, zoals verwarming en koken. "Doch dat zal hier, in ons turfland, 
weI niet veel bijval vinden." De feiteIijke ontwikkeling heeft deze Friese 
bestuurders geen geIijk gegeven. De cokes behoefde in steeds minder grote 
hoeveeIheden van over de Iandsgrenzen gehaaId te worden, want in de Iaatste 
decennia van de 1ge eeuw begonnen enkeIe Limburgse mijnen te produceren. 
[20] In 1903 gingen de Staatsmijnen werken. Het is veelzeggend, dat in het 
Gedenkboek van de Staatsmijnen uit 1952 aan de turf als concurrerende 
brandstof geheel wordt voorbij gegaan. [100] De hegemonie van de steen
kolen heeft heel wat korter geduurd dan die van turf. Zij is nu al weer door
broken door olie en aardgas, die straks op hun beurt wellicht weer afgelost 
zuIIen worden door kernenergie. 
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BIJLAGE 

Vroeger had men de gewoonte allerlei producten onder te verdelen naar plaats 
van herkomst. Deze onderscheiding droeg het karakter van een kwaliteitsaandui
ding. 

Tegenwoordig geldt dat nog voor kaas en wijn. 
Ook bij het product turf komen wij met dit voor de modeme onderzoeker vaak 

verwarring wekkende verschijnsel in aanraking. Wij hebben dit reeds kunnen con
stateren bij de aanduiding "Vriesche" turf. In een verordening op de hefting van 
turfaccijns te Groningen van 26 november 1731 vonden wij o.a. de volgende turf
soorten vermeld: Drentse Darg, Plaggenburgse Eier genaamd, Rinkenveenster turf, 
Darg of Dal Griemank of Zwarte Turf. 

Indien wij dit een horizontale indeling mogen noemen, dan zou men de soort
namen van de onder elkaar Iiggende turflagen in een veenpakket als een verticale 
indeling mogen betitelen. Of anders gezegd, de eerste indeling is atkomstig uit de 
consumentensfeer, de tweede uit die van de producenten. 

Hieronder voIgt een verticaal overzicht van de hoogveenturf met enkele karak
teristieke gegevens van de verschillende soorten. Aan deze aanduidingen kan echter 
geen volstrekte geldigheid worden gegeven, omdat niet alleen de samenstelling en 
dikte van de veenlaag zeer variabel zijn, maar ook de naamgeving is door de eeuwen 
heen niet constant gebleven. Bovendien werd turf van dezelfde hoedanigheid in ver
schillende streken niet steeds onder dezelfde naam bekend. 

Veenlaag Aanduiding turfsoort Toepassing 

witveenof bonk. bestanddeel van daI-
grauwveen grond bij ontginning 

ondergrond 

grauwe, witte of Iichte 
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steekturf 
bolster .~ 

overgangsveen tussen bonte turf of ijzer- ~ fabrieksturf 
grauw- en zwartveen mannetjes ..d (geschikt voor grote 

zwarte, blauwe, wan- ~ ovens) 
zwartveen 

blauwe of scherpe turf ... 
0 
0 

woudveen dosterd en greinmank ." huisbrandturf '-' .... ... 
moerasveen baggerturf: darg, soms B 

~ haverstro of pijpjesturf .., 
i.p.v. darg 1:1. 
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Het eerste gedeelte van de archivalia, die in deze inventaris zijn 
beschreven, laat de familie Sillem in een overgangstijdperk zien. De 
oudste stukken uit het archief doen ons kennismaken met Jerome of 
Hieronymus Sillem, die zich in 1815 te Amsterdam had gevestigd. In de 
Napoleontische tijd had deze Sillem zijn haardstad Hamburg verlaten, waar 
hij was verbonden aan de bankfirma Matthiessen, Sillem & Co., en had zich 
met zijn gezin te St. Petersburg gevestigd. 

Daar regelde Jerome Sillem de rentebetalingen en leningen van de firma 
Hope & Co. uit Amsterdam, een relatie, die hij in zijn Hamburgse jaren had 
gemaakt. 1) 

Nadat Napoleon (en daarmee diens invloed op het economisch leven) was 
verdwenen, trok Jerome Sillem in 1815 naar Amsterdam, waar hij zich ook 
vestigde. BIijkbaar had hij als correspondent te Rusland goed voldaan bij de 
firma Hope & Co., want samen met o.a. A. van der Hoop en P. C. Labou
chere werd hij firmant. 

Al spoedig werd Jerome de leidende figuur in de firma Hope en onderhield 
hij een drukke correspondentie met vele buitenlandse handels- en bankiers
huizen en ook met de correspondenten van Hope & Co. binnen en buiten het 
nieuwe koninkrijk. 

De oude bankfirma leefde onder zijn leiding weer op, getuige de gunstige 
indruk, die het bankiershuis Van Eeghen had, toen het een aantal handels
huizen opsomde voor een buitenlandse re1atie met daarbij een commentaar. 
Over Hope & Co. : "Est toujours une des premieres maisons de cette ville. 
Depuis I'entree de Monsieur S(ilIem) ses affaires, qui n'etoient plus de cette 
etendue superieurement mayeures qu'elles l'etoientjadis, se sont ranimees" 2). 
Trouwens, ook over de Hamburgse firma Matthiessen & Sillem gaf de firma 
Van Eeghen goede referenties. In de persoonlijke sfeer van Jerome Sillem 
dient vermeld te worden, dat hij nog in Hamburg, waar de Sillems tot de 
aanzienlijken behoorden en verscheidene open bare functies bekleedden, was 
getrouwd met Wilhelmine Busch in 1795 3). 

De uit dit huwelijk gesproten zoons kregen een opleiding voor de handel 
en het bankwezen en werden daartoe naar buitenlandse firma's uitgezonden. 
Carl, Wilhelm en Adolph Hieronymus traden, na hun leertijd, op als firman-

1) Inv. no. 1 tim 3a. 
2) Eeon.-Hist. Jaarb. no. XXII, (1943), p. 190 tim p. 195. 
3) Ned. Patriciaat, 47e jrgn., (1961), p. 307-p. 320. 
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ten van buitenlandse firma's of stichtten eigen handelshuizen. De jongste 
zoon, Gustav, werd na zijn opleiding in Bremen zelfs koopman in Indie. De 
dochters uit het vermelde huwelijk van Jerome Sillem en Wilhelmine Busch 
parenteerden de Sillems aan de families Borski, Melvil, Odier en Luden. De 
in 1807 geboren Ernst tenslotte volgde in 1833 zijn vader op bij Hope & Co., 
waar hij firmant was geworden, teruggekeerd uit Riga, nadat zijn vader 
overleden was. Kort hierna trad hij in het huwelijk met de bankiersdochter 
Henriette Hielbig uit Riga. 

Van de kinderen uit het huwelijk van Ernst Sillem en Henriette Hielbig 
kreeg aIleen de oudste zoon, Johann Gottlieb, een opleiding voor het bank
wezen. De andere twee zoons studeerden: Jerome Alexander behaalde de 
meestertitel en de jongste, Emile Jerome, werd civie1-ingenieur. De drie 
dochters uit dit huwelijk trouwden met leden van de families Heldring en 
Van Lennep. 

Zoals Ernst Sillem in 1833 zijn vader bij de firma Hope & Co. als firmant 
was opgevolgd, zo werd hij in zijn functie na zijn dood in 1861 door zijn 
oudste zoon Johann Gottlieb opgevolgd. Deze trad twee jaar later in het 
huwelijk met Jonkvrouwe Judith Catharina Henriette Hoeufft, de dochter 
van de Heervan Velsen en Santpoort. 

Van de kinderen uit dit huwelijk, van wie er enkele reeds op jeugdige 
leeftijd overleden, zijn geen archivalia aanwezig, zodat hun vermelding hier 
achterwege kan blijven. Een uitzondering hierop vormen de stukken van de 
oudste zoon Ernest. Deze volgde zijn vader, na diens overlijden in 1896, op 
in de functie van firmant bij de firma Hope & Co. In 1890 was hij in het 
huwelijk getreden met Augusta Gaymans. 

Van de uit dit huwelijk geboortige drie zoons zijn in dit archief aIleen de 
stukken bewaard van Mr. Johann Gottlieb Sillem, die gezantschapsattache 
was; van Albert Hieronymus Sillem, die firmant was bij de firma Beels & 
Co. - De Clercq & Boon Hartsinck en van Jerome Alexander SiIIem, die 
directeurwas bij het N.V. Bankierskantoor Van Lissa & Kann. 

Hoewel de archiefstukken uit deze verzameling niet elk familielid even 
goed documenteert, is er toch een duidelijke lijn waar te nemen: de ver
bondenheid van vader op zoon Sillem met de Amsterdamse bankwereld en 
in het bijzonder met de firma Hope & Co. Na de de reeds eerder genoemde 
overgangstijd is de familie Sillem, waarop de in de inventaris genoemde 
archiefstukken betrekking hebben, metter tijd een Amsterdamse patriciers
familie geworden. 

Inventarisatie 

Een gedeelte van het archiefvan de familie Sillem werd in november 1945 
door de heer J. A. Sillem aan het Nederlandsch Economisch-Historisch 
Archief te 's-Gravenhage in bruikleen afgestaan. Dit gedeelte bevatte de 
correspondentie van Hieronymus Sillem. De toenmalige directeur van het 
N.E.H.A. prof. dr. N. W. Posthumus scbreef in zijn jaarverslag 1): "Van 

1) Econ.-Hist. Jaarb. no. XXIII, (1944/45), p. LXIX. 
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groot belang voor onze economische geschiedenis in den na-Napoleontischen 
tijd is de verzameling-Sillem, die de jaren 1815-1832 dekt." Het jaarverslag 
geeft ook een opsomming van de geschonken stukken. Deze lijst komt echter 
niet overeen met de stukken, die in werkelijkheid waren afgestaan. 

In september 1968 schonk de heer J. A. Sillem het resterende gedeelte van 
dit archief, tesamen met de stukken, die in 1945 in bruikleen waren gegeven. 
aan het Nederlandsch Economisch-Historisch archief, nu in eigendom. 

Het archief bestaat in de eerste plaats liit stukken betreffende het geslacht 
Sillem. Daarnaast bevat het stukken aangaande de geslachten Hielbig, 
Hoeufft en Gaymans, die in vrouwelijke lijn aan de Sillems waren verwant. 
De stukken van het geslacht Sillem zijn in chronologische volgorde per 
persoon gegroepeerd. Zonodig is er gebruik gemaakt van onderverdelingen. 
De volgorde van de personen is gebaseerd op genealogische gegevens. Een 
overzicht van de personen, die in de inventaris voorkomen gaat hieraan 
vooraf. 

Om de uitgebreide correspondentie van Hieronymus (1812-1833) en Ernst 
(1826-1873) Sillem op alfabetische wijze toegankelijk te maken zijn hun 
brieven voorzien van naamindices. Zoveel mogelijk is hierbij getracht de 
handtekeningen te identificeren. In de gevallen, waarin dit niet gelukt is, 
zijn de namen of letters tussen haken geplaatst. Behalve de data zijn ook de 
verblijfplaatsen van de afzenders vermeld. Deze naamindex op de corre
spondentie van Hieronymus en Ernst Sillem Jigt ter inzage op het Neder
landsch Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage en op de Econo
misch-Historische Bibliotheek te Amsterdam. 

De geslachten Hielbig, Hoeufft en Gaymans zijn geplaatst in de volgorde, 
waarin zij door huwelijkssluiting verwant werden aan de familie Sillem. De 
stukken betreffende deze geslachten zijn niet onderverdeeld per persoon, 
maar zijn chronologisch gerangschikt. 

Nadat het archief gehee1 was gei'nventariseerd, kwamen er nog enkele 
stukken bij als aanvulling op de schenking. Daar het archief toen reeds van 
een nummering was voorzien, zijn deze stukken in de inventaris weI op de 
juiste plaats, maar onder een bis-nummer opgenomen. 

De inventaris wordt afgesloten door een index op de in de inventaris voor
komende namen. 



Garlieb Helwig Sillem, 1728-1801 
X 1765 L. M. Matthiessen, 1749-1826 

I 
Hieronymus, Amalia Franziska, Suzanne Elisabeth, 

~ N 

~ ~ 
I:. 

~ ;;;. 
1768-1833, 1778-1839, 1785-1865. • 
X 1795 X 1795 ~ .... 
W. Busch, H. Texier. t-< ~ 
1772-1852. I:rl z 

I ~ ~ 
Carl, Wilhelm, Henriette, Ernst, Louise, Adolph Olga Emilie, Gustav, : ~ 
1802-1876, 1804-1885, 1805-1827, 1807-1867, 1808-1896, Hieronymus, 1814-1899, 1816-1859. <: 
X 1826 .. X 1827 X 1826 . X 18~3 . X Ie 1826 1811-1884, X 1831 . ~ 
E. M. L. Toppfer. L. A. H. E. de F. Melvll. H . Hlelblg, J . J. Luden; X 1859 J. Borski. :z: 

Senarc1ens 1810-1876. X2e 1854 J. M. Bornberg. ~ 
de Graney. F . Melvil. ~ 

Johann Gottlieb, 
1837-1896, 
X 1863 
Jkvr. J. C. H. Hoeufft, 
1841-1920. 

I 
Ernest, 
1864-1919, 
X 1890 
A. Gaymans, 
1870-1946. 

I 
Johann Gottlieb, 
1893-1955, 
X Ie 1920 

Mathilde, 
1871. 

M. A. A. van Ogtrop; 
X2e 1950 
E. A. E. M., gravin 
van Schimmelpenninck. 

Jerome 
Alexander, 
1840-1912. 

Olga Sophie, 
1844-1876, 
X 1870 
B. Heldring. 

Anna Henriette Louise, 
1846-1914, 
X 1879 
B. Heldring. 

Clara, 
1874. 

Maurits, 
1879- 1888. 

Hieronymus Oscar, 
1882-1896. 

Albert Hieronymus, 
1897 
X 1921 
A. H . A. BeeIs. 

Jerome Alexander, 
1902 
X 1945 
E. C. Rueb. 

Emile 
Jerome, 
1847-1877. 

~ 
~ 
g 

~ 
; 
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Genealogische gegevens van leden van het geslacht Sillem, voor zover zij 
in deze inventaris voorkomen; overgenomen uit "Nederland's Patriciaat" 
47ejaargang, 's-Gravenhage, 1961. 

I. Garlieb Helwig Sillem, geb. Hamburg 29 aug. 1728, lid fa. Matthiessen 
& Sillem, koopl. ald., st. Wellingsbiittel (Hamburg) 10 juli 1801, tr. 
Hamburg 4 sept. 1765 Louise Maria Matthiessen, geb. ald. 23 mrt. 
1749, st. ald. 13 jan. 1826, dr. van Hieronymus en Susanne Texier; in 
de inventaris onder letter A. 
kinderen: 
1. Hieronymus, voIgt II. 
2. Amalia Franziska Sillem, geb. Hamburg 11 juli 1778, st. ald. 24 

aug. 1839, tr. ald. 1795 H. Texier, geb. 15 okt. 1763, koopman te 
Hamburg, st. ald. 17 febr. 1816; in de inventaris onder letter C. 

3. Susanne Elisabeth Sillem, geb. Hamburg 20 juni 1785, st. ald. 25 
nov. 1865 ; in de inventaris onder letter D. 

II. Hieronymus Sillem, geb. Hamburg 27 juli 1768, lid fa. Matthiessen, 
Sillem & Co., koopl. ald., later (1815) lid fa. Hope & Co., bankiers te 
Amsterdam, st. ald. 19 apr. 1833, tr. Hamburg 29 mei 1795 Wilhel
mine Busch, geb. ald. 27 aug. 1772, st. Amsterdam 21 nov. 1852, dr. 
van Prof. Johann Georg en Margarethe Auguste Schwalb; in de in
ventaris onder letter B. 
kinderen: 
1. Carl Sillem, geb. Hamburg 14 okt. 1802, lid fa. Sillem, Benecke & 

Co., koopl. ald., st. Hamburg 17 febr. 1876, tr. 1 nov. 1826 Emma 
Marie Louise Toppfer; in de inventaris onder letter E. 

2. Wilhelm Sillem, geb. Hamburg 14 febr. 1804, koopman laatstelijk 
te Geneve, st. ald. 4 febr. 1885, tr. 1827 Louise Angletine Henriette 
Elisabeth de Senarclens de Grancy; in de inventaris onder letter F. 

3. Henriette Sillem, geb. Hamburg 19 nov. 1805, st. Amsterdam 17 
dec. 1827, tr. ald. 14 dec. 1826 Francis Melvil, geb. Edinburgh 28 
okt. 1802, bankier en consul-gen. van Groot-Brittannie en Ierland, 
st. Amsterdam 10 mei 1869; hertr. Amsterdam 30 nov. 1854 Louise 
Sillem, wed, van J. J . Luden; in de inventaris onder letter G. 

4. Ernst, voIgt III. 
5. Louise Sillem, geb. Hamburg 22 mei 1808, st. Amsterdam1

) 2 sept. 
1896, tr. Ie ald. 14 dec. 1826 Jacob Johannes Luden, geb. Amster
dam 24 okt. 1793, koopman ald., st. 3 mrt. 1841; tr. 2e Amsterdam 
30 nov. 1854 Francis Melvil, wedr. van H. Sillem; in de inventaris 
onder letter I. 

6. Adolph Hieronymus Sillem, geb. Hamburg 30 okt. 1811, koopman 
ald., st. Stuttgart 24 nov. 1884, tr. 1859 Johanna Mathilda Born
berg; in de inventaris onder letter J. 

1) Mevrouw L. MelviI-SilIem stierf niet te Amsterdam, maar te Bloemendaal; zie 
inventarisnummer 127. 

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 16 



242 INVENTARIS VAN HET ARCIDEF VAN DE FAMILIE SILLEM 

7. Olga Emilie SiIlem, geb. St-Petersburg 28 sept./12 okt. 1814, st. 
Amsterdam 18 jan. 1899, tr. ald. 20 apr. 1831 Johannes Borski, 
geb. Amsterdam 3 juDi 1807, bankier en voorz. Raad van Adm. 
H.IJ.S.M. ald., st. Amsterdam 25 apr. 1891; in de inventaris onder 
letter K. 

8. Gustav Sillem, geb. Schoten, h. Spaar en Hove, 13 juni 1816, koop
man, st. Kalangsarie (Krawang) 24 juni 1859; in de inventaris onder 
letter L. 

III. Ernst SiIlem, geb. Hamburg 23 febr. 1807, lid fa. Hope & Co. te Am
sterdam, st. ald. 8 febr. 1861, tr. Riga (Letland) 25 mei 1833 Henriette 
Hielbig, geb. ald. 30 juli 1810, st. Amsterdam 9 nov. 1876, dr. van 
Johann Gottlieb en Henriette Susanna Wevell von Kruger; in de in
ventaris onder letter H. 
kinderen: 
1. Johann Gottlieb, voIgt IV. 
2. Mr. Jerome Alexander Sillem, geb. Amsterdam 24 okt. 1840, lid 

Gem. Raad ald., geschiedkundige, lid Ged. St., st. Amsterdam 29 
apr. 1912; in deinventaris onderletter N. 

3. Olga Sophie SiIIem, geb. Amsterdam 19 apr. 1844, st. ald. 18 dec. 
1876, tr. aid 8 sept. 1870 Balthasar Heldring, geb. Hemmen 17 rnrt. 
1819, opr. en dir. der KasvereeDiging te Amsterdam, later Pres. Ned. 
Handel Mij ald., st. Hilversurn 18 juli 1897. Hertr. Amsterdam 20 rnrt. 
1879 Anna Henriette Louise Sillem; in de inventaris onder letter o. 

4. Anna Henriette Louise Sillem, geb. Amsterdam 4 met. 1846, st. ald. 
23 apr. 1914, tr. ald. 20 rnrt. 1879 Balthasar Heldring, wedr. van 
O. S. Sillem; in de inventaris onder letter P. 

5. Emile Jerome Sillem, geb. Amsterdam 27 juli 1847, civ. ing., st. 
Bloemendaal10 juni 1877; in de inventaris onder letter Q. 

IV. Johann Gottlieb SilIem, geb. Amsterdam 2juni 1837, lid fa. Hope & 
Co., st. Amsterdam 26 sept. 1896, tr. ald. 28 mei 1863 Jkvr. Judith 
Catharina Henriette Hoeuift, geb. Genua 18 apr. 1841, st. Amsterdam 
14 met. 1920, dr. van Jhr. Mr. Henrik, heer van VeIsen en Santpoort 
en Elisabeth Lucretia Roukens; in de inventaris onder letter M. 
kinderen: 
1. Ernest, voigt V. 
2. Mathilde SiIlem, geb. Amsterdam 25 februari 1871, st. waarschijn

lijk 1871 1); in de inventaris onder letter S. 
3. Clara SilIem, geb. Cleef 12 juli 1874, st. waarschijnlijk 1874 1); in 

de inventaris onder letter T. 
4. Maurits Sillem, geb. Amsterdam 5 febr. 1879, st. ald. 26 mei 1888; 

in de inventaris onder letter U. 
5. Hieronymus Oscar Sillem, geb. Amsterdam 8 febr. 1882, st. Doom 

11 apr. 1896; in de inventaris onder letter V. 

1) Mathilde en Clara SiIlem worden niet vermeld in het Nederland's Patriciaat; 
zie inventarisnummers 188a en 188b. 
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V. Ernest Sillem, geb. Amsterdam 8 aug. 1864, lid fa. Hope & Co. ald., 
st. Amsterdam 20 dec. 1919, tr. Yelp 1 mei 1890 Augusta Gaymans, 
geb. Siak 14 nov. 1870, st. Naarden 15 dec. 1946, dr. van Hendrik Jan 
en Maria Elisabeth Helmond; in de inventaris onder letter R. 
kinderen: 
1. Mr. Johann Gottlieb Sillem, geb. Amsterdam 16 nov. 1893, buiteng. 

gezant en gev. min. te Lissabon, st. Den Dolder 24 febr. 1955, tr. 
Ie Amsterdam 28 jan. 1920 (echtsch. uitgespr. Arr. Rb. Arnhem 
30 nov. 1950) Maria Antonia Aleida van Ogtrop; tr. 2e Goldaming 
20 dec. 1950 Elisabeth Adrienne Eugenie Maximiliane gravin van 
Schimmelpenninck; in de inventaris onder letter W. 

2. Albert Hieronymus SilIem, geb. Bloemendaal 12 juni 1897, lid fa. 
Beels & Co. - De Clercq & Boon Hartsinck, comm. in eff. te Am
sterdam, tr. ald. 27 sept. 1921 Anna Herculine Alexandrine Beels; 
in de inventaris onder letter X. 

3. Jerome Alexander SilIem, geb. Amsterdam 28 jan. 1902, zoOloog 
bij Ned. Karakorum expeditie 1929-1930, directeur N.V. Bankiers
kantoor Van Lissa & Kann, tr. 's-Gravenhage 12 mei 1945 Elisa
beth Caroline Rueb; in de inventaris onder letter IJ. 

I. STUKKEN VAN GENEALOGISCHE AARD 
1. Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Sillem, 

1geeeuw. 
1 omslag 

2. Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht 
Hoeufft en aanverwante geslachten, 1ge eeuw. 

lomslag 
3. Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Gay

mans en aanverwante geslachten, 1ge eeuw. 
lomslag 

3a. Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Hiel
big, c. (1927). 

lomslag 

II. STUKKEN BETREFFENDE DE LEDEN VAN HET GESLACHT 
SILLEM 

A. LOUISE MARIA SILLEM-MATTHIESSEN 
4. Testament van Mevrouw L. M. Sillem-Matthiessen, 12 maart 

1819. 
3stukken 

N.B. Met twee transcripties. 

B. HIERONYMUS SILLEM en WILHELMINE BUSCH 
a. Algemene correspondentie 

5-24. Ingekomen brieven, 1812-1832. 
20pakken 

N.B. Op dezecorrespondentieis eennaamindex gemaakt; 
van enkele brieven zijn transcripties gemaakt. 
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5. 5 juli 1812-28 februari 1815. 
6. 1 maart 1815-31juli 1815. 
7. 1 augustus 1815-30januari 1816. 
8. 1 februari 1816-31 oktober 1816. 
9. 1 november 1816-29 april 1817. 

to. 1 mei 1817-31juli 1817. 
11. 1 augustus 1817-31 december 1817. 
12. Ijanuari 1818-30 september 1818. 
13. 1 oktober 1818-31januari 1819. 

N.B. Bij de brieven over 1817-1818 bevinden zich 
verscheidene, die gericht zijn aan P. C. Labou
chere en A. Baring. 

14. 1 februari 1819-30juni 1819. 
15. Ijuli 1819-31 oktober 1819. 
16. 1 november 1819-31 maart 1820. 
17. 1 april 1820-31 december 1820. 
18. Ijanuari 1821-30juni 1821. 
19. 1 juli 1821-31 januari 1822. 
20. 1 februari 1822-31 juli 1822. 
21. 1 augustus 1822-31 januari 1823. 
22. 1 februari 1823-31 augustus 1823. 
23. 1 september 1823-30 april 1824. 
24. 1 mei 1824-23 maart 1832. 

25. Brieven van Mevrouw W. Sillem-Busch te Parijs aan H. 
Sillem, z.j. 22 april-29 april. 

N.B. Deze brieven zijn getranscribeerd. 
26-39. Brievenboeken, 1814-1833. 

lomslag 

14delen 
N.B. Deze brievenboeken werden te Amsterdam bijge

houden en zijn voorzien van een klapper. 
26. 11 mei 1814-28 februari 1815. 

N.B. In dit deel bevindt zich een tafel op de kopieen 
van uitgaande brieven. 

27. 14februari 1815-24 april 1822. 
N.B. In dit deel zijn over dejaren 1817-1819 slechts 

enkele of geen brieven ingeschreven, daar H. 
Sillem in die tijd op reis was. 

28. 4 mei 1822-15 april 1823. 
29. 29 april 1823-16 maart 1824. 
30. 1 april 1824-7 januari 1825. 
31. 31 mei 1825-14 februari 1826. 
32. 14 februari 1826-14 april 1826. 
33. 14 april 1826-5 december 1826. 
34. 5 december 1826-29 november 1828. 
35. 15 december 1828-26januari 1830. 
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36. 26januari 1830-17 maart 183l. 
37. 19 maart 1831-14 januari 1832. 
38. 24 april 1832-3 november 1832. 
39. 3 november 1832-24 september 1833. 

40-42. Kopieen van uitgaande brieven, 1815-c. (1819). 
3 pakken 

N.B. In het brievenboek over 1814-1815 (inv. m. 26) 
bevindt zich een tafel op de kopieen van uitgaande 
brieven; bij deze kopieen zijn enkele minuten. 

40. 21 februari 1815-31 december 1815. 
41. 2januari 1816-31 december 1816. 
42.3januariI817-c.(1819). 

43-46. Brievenboeken, bijgehouden tijdens de buitenlandse reizen, 
1817-1820. 

4delen 
N.B. Deze brievenboeken bevatten in het Frans ge

schreven brieven. 
43. 14mei 1817-30januari 1818. 

N.B. Op dit deel is een afzonderIijke klapper (zie 
inv. m. 49). 

44. 2 februari 1818-4 april 1819. 
45. 11 april 1819-28 december 1819. 
46. 28 december 1819-19 mei 1820. 

47-48. Brievenboeken, bijgehouden tijdens de buitenlandse reizen, 
1818-1820. 

2delen 
N.B. Deze brievenboeken bevatten in het Duits geschre

yen brieven. 
47. 11 april 1818- 250ktober 1819. 

N.B. Op dit deel is een afzonderlijke klapper (zie 
inv. Dr. 50). 

48. november 1819-2februari 1820. 
49-50. Klappers op de brievenboeken, 1817-1819. 

2delen 
49. 14mei 1817-30januari 1818. 
50. 11 april 1818-25 oktober 1819. 

b. Correspondenties van bijzondere aard 

51. Ingekomen stukken van Hope & Co., 6 juni 1815-9 oktober 
1830. 

lomslag 
52. Brief van J. Ouvrard aan Wellington betreffende de 

financiering van het bezettingsleger in Frankrijk, 8 januari 
1817 (Afschrift). 

1 katem 
53. Brieven van Baring Brothers, bankiers te Londen, aan Hope 
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& CO., 17 oktober 1820-3 april 1822. 
lomslag 

54. Briefvoor J. Baring, agent van Hope & Co., met instructies 
voor zijn reis naar Amerika, 6 september 1823. (Minuut) 

1 stuk 
55. Brieven van J. C. Hottinguer, lid fa. Hottinguer & Co. te 

Parijs, aan H. Sillem, 9 februari 1825-29 december 1832. 
lomslag 

56. Brieven van P. C. Labouchere, agent van Hope & Co., aan 
H. Sillem, 28 augustus 1825-24januari 1833. 

lomslag 
57. Brieven van L. Stieglitz, bankier te St.-Petersburg, aan H. 

Sillem, 15 september 1825-7 februari 1833. 
lomslag 

58. Brieven gericht aan G. A. Fraenkel te Warschau, betreffende 
geldleningen aan Polen, 16 september 1825 en 22 november 
1825. (Minuten) 

lomslag 
N.B. Met voorwaarden betreffende de inleg en de uit

betaling. 
59. Brieven van J. Odier, bankier te Parijs, aan H. SilIem, 29 

september 1825-22 november 1832. 
lomslag 

N.B. J. Odier was gehuwd met Wilhelmine Sillem, doch
ter van H. Sillem. 

60. Brieven van A. Baring, bankier te Londen, aan H. SiIlem, 
21 oktober 1825-7 februari 1833. 

lomslag 
61. Brieven van A. van der Hoop, lid fa. Hope & Co., aan H. 

Sillem, 26 november 1825-4 september 1832. 
1 pak 

62. Brieven van Baring Brothers te Londen aan H. Sillem be
treffende leningen aan Rusland en de financiering van de 
Nederlandse troepen te Belgie, 2 augustus 1831-1 juni 1832. 

lomslag 
63. Brieven van J.Ouvrard te 's-Gravenhage aan H. Sillem be

treffende de delging van de schuld, ontstaan door de oorlog 
met Belgie, 27 oktober 1831-13 november 1832. 

lomslag 
64. Brieven van H. S. Mildmay te Londen aan H. Sillem be

treffende de ge1dleningen voor het onderhoud van de Neder
landse troepen te Belgie, 23 december 1831-10 april 1832. 

lomslag 

c. Stukken van financiele aard 

65. Stukken betreffende actien in de Nederlandsche Bank, 1816-
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1817. 
lomslag 

66. Akte van een ge1dlening door Mevrouw W. Sillem-Busch aan 
J. Ringler, koopman te Venetie, 25 juni 1845. 

2stukken 
N.B. Twee exemplaren: een geschreven in het Italiaans 

en een in het Frans. 
67. Klapper met aantekeningen betreffende aandelen, z.d. 

1 deel 

d. Particuliere zaken 

68. Reisdagboek van H. Sillem, 19 maart 1829-6juli 1831. 
1 deel, 2 stukken 

N.B. Van dit reisdagboek zijn twee transcripties gemaakt. 
69. Uittreksel uit het trouwregister te Hamburg betreffende het 

huwelijk van H. Sillem en W. Busch d.d. 29 mei 1795, 2 april 
1835. 

1 stuk 
69a. Uittreksel uit de akte betreffende de nalatenschap van Me

vrouw W. Sillem-Busch, 26 april 1853. 
1 stuk 

N.B. Dit stuk handelt in het bijzonder over het grafvan 
de familie Sillem op het Lutherse Kerkhof te Mui
derberg. 

C. AMALIA FRANZISKA TEXIER-SILLEM 

70. Afschrift van het testament van Mevrouw A. F. Texier
Sillem, 2januari 1839. 

1 katern 

D . SUSANNE ELISABETH SILLEM 

71. Stukken betreffende de regeling van de nalatenschap van 
Mejuffrouw S. E. Sillem, 2 oktober 1866-11 december 1867. 

lomslag 

E. CARL SILLEM 

72. Uittreksel uit het doopboek te Hamburg betreffende de doop 
van C. Sillemd.d. 18 november 1802, 13 oktober 1820. 

1 stuk 
73. Stukken betreffende "Die Feuer-Assecuranz-Compagnie von 

1843" te Hamburg, opgericht door C. Sillem, november 
1842-2maart 1850. 

lomslag 

F. WILHELM SILLEM 

74. Uittreksel uit het doopboek te Hamburg betreffende de doop 
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van W. Sillem d .d. 29 maart 1804,13 oktober 1820. 
1 stuk 

75. Stukken betreffende de plaatsvervanging van W. Sillem bij 
de Nationale Militie, 27 december 1823-6 mei 1830. 

lomslag 

G. HENRIETTE MELVIL-SILLEM 

76. Akte betreffende de schenking van een huwelijksgift, decem
ber 1826. 

I stuk 

H . ERNST SILLEM en HENRIETTE HIELBIG 

a. Aigemene correspondentie 

77-84. Ingekomen brieven, 1825-1873. 
7 pakken, 1 omslag 

N.B. Op deze correspondentie is een naamindex ge
maakt; ingekomen brieven over de jaren 1853, 
1858-18590ntbreken. 

77. 16januari 1825-20 december 1833. 
78. 3 januari 1834-30 december 1836. 
79. 11 januari 1837-24 december 1838. 
80. 3 januari 1839-23 december 1841. 
81. 3januari 1842-31 december 1844. 
82. 1 januari 1845-29 april 1848. 
83. 2 mei 1848-28 augustus 1851. 
84. 2 september 1851-13 mei 1873. 

85. Minuten en kopieen van uitgaande brieven, 15 april 1835-
14 november 1860. 

lomslag 
85a. Brievenboek, 15 november 1853-29 september 1860. 

1 deel 
N.B. Dit brievenboek is voorzien van een klapper. 

b. Correspondenties van bijzondere aard 

86. Ingekomen stukken van Hope & Co., 20 oktober 1833-30 
december 1846. 

lornslag 
87-88. Ingekomen stukken betreffende de rekening-courant met 

Hope & Co., 1834-1876. 
1 pak, 1 ornslag 

87. 31 december 1834-13januari 1853. 
88. 31 december 1863-7 november 1876. 

89. Brieven van C. Sillem te Hamburg aan E. Sillem betreffende 
de likwidatie van de boedel van J. B. Wurmb te Paramaribo 
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en de verdeling van zijn nalatenschap, 23 april 1834-12 janu
ari 1835. 

lomslag 

c. Stukken van jinancieie aard 

90-97. Rekeningen en kwitanties betreffende het huishouden, 1832-
1877. 

8pakken 
N.B. De rekeningen en kwitanties zijn per jaar in een 

omslag verpakt. 
90. 1832-1840. 
91. 1841-1844. 
92. 1845-1848. 
93. 1849-1853. 
94. 1854-1868. 

N.B. Na februari 1861 komen er aileen rekeningenen kwi
tanties voor op naam van Mevrouw H. SiIIem-Hiel
big; rekeningen en kwitanties over 1862 ontbreken. 

95. 1869-1871. 
96. 1872-1874. 
97. 1875-1877. 

N.B. Na november 1876 staan de rekeningen en 
kwitanties op naam van de erfgenamen van 
Mevrouw H. Sillem-Hielbig. 

98. Stukken betreffende obligaties, aandelen enz. 1836-1837. 
lomslag 

99-100. Kasboeken van Mevrouw H. Sillem-Hielbig, 1837-1880. 
2delen 

99. Ijanuari 1837-1januari 1878. 
100. februari 1878-6 december 1880. 

N.B. Dit kasboek heeft betrekking op de buiten
plaats "Rusthoek" te Baarn. 

101-104. Journalen, 1840-1880. 
4delen 

N.B. Deze journalen en grootboeken bevatten aile finan
ciele transacties van E. Sillem en na 1861 die van 
Mevrouw H. SiIIem-Hielbig. 

101. januari 1840-december 1856. 
102.januari 1857-februari 1861. 
103.1 november 1861-31 december 1870. 
104.31 maart 1871-30 april 1880. 

105-108. Grootboeken, 1843-1880. 

105.1843-1851. 
106. 1853-1861. 

4delen 
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107.1862-1871. 
108.1871-1880. 

109. Rekeningen en kwitanties betreffende de "plezierkotter Hen
riette", 1850--1852 en 1854-1857. 

1 pak 
110. Stukken betreffende het verzoek om vermindering van pa

tentbelasting wegens te hoge aanslag, 3 januari 1835-5 okto
ber 1839. 

lomslag 
N.B. Hierbij zijn de patenten over de jaren 1834, 1837 en 

1838 voor E. Sillem gevoegd, waarvan een met twee 
fotokopieen. 

d. Particuliere zaken 

111. Uittreksel uit het doopboek te Hamburg, betreffende de doop 
van E. Sillem d.d. 15 april 1807, 13 oktober 1820. 

1 stuk 
112. Stukken betreffende de plaatsvervanging van E. Sillem bij de 

Nationale Militie en de Mobiele Amsterdamsche Schutterij, 
23 mei 1826-15 augustus 1843. 

lomslag 
113. Huurcontracten, kwitanties enz. betreffende de huur van ver

schillende huizen, 21 november 1833-22 april 1880. 
lomslag 

114. Machtigingen voor E. Sillem om op te treden als executeur, 
handelaar enz., 12 februari 1834-27 februari 1852. 

lomslag 
115. Stukken betreffende de oprichting van de "Deutschen Oper" 

en het "Fonds zur Unterstutzung der Deutschen Oper", 14 
mei 1838-1847. 

lomslag 
N .B. E. Sillem was secretaris van deze "Deutsche Oper" . 

116. Missive aan E. Sillem betreffende de aanbieding van een me
daille na verleende hulp bij de brand in Hamburg, 31 augus
tus 1844. 

1 stuk 
117. Stukken betreffende faillissement van W. Sillem te Hamburg, 

2 februari 1847-6 februari 1847. 
lomslag 

118. Stukken betreffende de naturalisatie van E. Sillem, 28 okto
ber 1848-24 februari 1849. 

lomslag 
118a. Stukken betreffende de regeling van de nalatenschap van 

J. G. Hielbig te Riga door Mevrouw H. SiIIem-Hielbig, 3 
augustus 1850-19 augustus 1850. 

lomslag 
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119. Ontwerpen voor de financiering van het graven van het 
Noordzeekanaal, 18 februari 1860-23 februari 1860. 

lomslag 
120. Stukken betreffende de begrafenis en de regeling van de na

latenschap van E. Sillem en de beediging van de voogden 
van zijn minderjarige kinderen, 9 februari 1861-13 mei 1862. 

1 pak 
N.B. Hierbij zijn machtigingen voor de voogden om 

over te gaan tot verkoop van roerende goederen. 
121. Stukken betreffende de regeling van de nalatenschap van 

Mevrouw H. Sillem-Hielbig, 10 november 1876-30 april 1880. 
1 pak 

I. LoUISE LUDEN-SILLEM; na 1854 LOUISE MELVIL-SILLEM 

122. Stukken betreffende de belegging van het kapitaal van Me
vrouw L. Luden-Sillem na het overlijden van J. J. Luden, 
maart 1844-15 oktober 1844. 

lomslag 
123. Brief van W. Sillem aan Mevrouw L. Luden-Sillem betref

fende de vereffening van schulden, 15 juli 1850. 
1 stuk 

124. Grootboek,1882-1896. 
1 deel 

125. Journaal, 31 december 1890-31 december 1895. 
1 deel 

126. Stukken betreffende de rekening-courant met Hope & Co., 
15 februari 1894-31 december 1895. 

lomslag 
127. Testament en stukken betreffende de regeling van de nalaten

schap van Mevrouw L. MeJvil-Sillem, 16 mei 1896-5 januari 
1897. 

lomslag 

J. ADoLPH HIERONYMUS SILLEM 

128. Uittreksel uit het doopboek te Hamburg betreffende de doop 
van A. H. Sillem d.d. 26 november 1811, 13 oktober 1820. 

1 stuk 
129. Stukken betreffende de vrijstelling van de Nationale Militie, 

februari 1830-lOmei 1830. 

K. OLGA EMILIE BORSKI-SILLEM en JOHANNES BORSKI 

130-130a. Journalen, 1853-1897. 

130. 15 maart 1853-31 december 1897. 
130a. 1 mei 1871-15 november 1880. 

lomslag 

2delen 
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130b. Ingekomen stukken, 1 november 1864-26 mei 1869. 
lomslag 

131. Stukken betreffende de regeling van de nalatenschap van 
Mevrouw O. E. Borski-Sillem, 16januari 1899-30 april 1900. 

lomslag 

L. GUST A V SILLEM 

a. Correspondentie 

132. Ingekomen brieven, 7 augustus 1834-28juni 1844. 
lomslag 

133. Uitgaande brieven, 12juli 1839-10 februari 1842. (Minuten) 
lomslag 

134. Uitgaande brieven, 11 februari 1842-2 maart (Kopieen) 
1842. 

1 deel 

b. Stukken van financiele aard 

135-136. Rekeningen en kwitanties, 1838-1858. 
20mslagen 

135.1838-1844. 
N.B. Rekeningen en kwitanties over het jaar 1840 

ontbreken. 
136. 1855-1859. 

137. Stukken betreffende de likwidatie te Batavia van de boedel 
van G. Sillem na diens overlijden, 20 augustus 1859-29 janu
ari 1870. 

lomslag 

c. Particuliere zaken 

138. Uittreksel uit de Burgerlijke Stand te Spaarndam betreffende 
de geboorte van G. Sillem d.d. 13 juni 1816, 17 juni 1816. 

1 stuk 
139. Stukken betreffende de vrijstelling van de Nationale Militie, 

februari 1835-4 april 1835. 
lomslag 

M. JOHANN GOTTLIEB SILLEM en JKVR. JUDITH CATHARINA HENRIETTE 
HOEUFFT 

140. Testament van J. G . SilIem, 27 mei 1863. 
1 katern 

141. Akte van huwelijkse voorwaarden van J. G. SiIlem en Jkrv. 
J. C. H. Hoeufft, 27 mei 1863. 

1 katern 
141a. Uittreksel uit het HuweIijks-register te Amsterdam betref-
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fende het huweIijk van J. G. Smem en Jkvr. J. C. H. Hoeufft, 
28 mei 1863. 

1 stuk 
141 b. Akte betreffende de verhuur van een perceel op de Keizers

gracht te Amsterdam door J. G. Sillem aan de firma Hope 
& Co., 31 december 1879. (Afschrift) 

1 stuk 
141c. Uittreksel uit de Burgerlijke Stand te Amsterdam betref

fende de geboortedata van de zonen, die uit het huweIijk 
van J. G. Smem en Jkvr. J. C. H. Hoeufft zijn geboren, 24 
februari 1886. 

1 stuk 
141d. Pas voor J. G. SilIem, 4 december 1893. 

1 stuk 
142. Stukken betreffende het "Sterne en Tag Syndicat", waarin 

J. G. SiIlem een aandeel had, 24 april 1894-19 maart 1910. 
lomslag 

N.B. Na het overlijden van J. G. Sillem werd het aan
deel door E. Sillem overgenomen. 

143. Stukken betreffende de regeling van de nalatenschap van 
J. G. SiIIem, I november 1896-1 oktober 1899. 

1 pak 
144. Krante-, tijdschriftartikelen enz. ter herdenking van J. G. 

Sillem, 29 september 1896-1897. 
lomslag 

N. MR. JEROME ALEXANDER SILLEM 

145. Testament van J. A. smem, 26juni 1861. 
1 stuk 

146. Uitgaande brief van J. A. Sillem betreffende een schenking 
aan het Burgerziekenhuis te Amsterdam, 9 april 1908. 

1 stuk 
147. Quack, H. P. G., Herinneringen aan Mr. J. A. Sillem, z.p., 

1912. 
1 deel 

N.B. Dit artikel is een overdruk uit "De Gids",juli 1912. 

O. OLGA SOPHIE HELDRING-SILLEM 

148. Journaal, 19 april 1867-december 1876. 
1 deel 

149. Grootboek,1867-1876. 
I deel 

P. ANNA HENRIETTE LoUISE HELDRING-SILLEM 

150. Stukken betreffende de rekening-courant met Hope & Co., 
29 mei 1873-31 december 1878. 
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lomslag 
N.B. Over dejaren 1874 en 1876-1877 zijn geen stukken 

aanwezig. 
151. Overzicht van het erfdeel van Mejuffrouw A. H. L. Sillem 

in de nalatenschap van Mevrouw H. Sillem-Hielbig, 29 juni 
1877. 

1 stuk 

Q. EMILE JEROME SILLEM 

152. Rekeningen en kwitanties, 1865-1877. 
1 pak 

153. Stukken betreffende de rekening-courant met Hope & Co., 
7 april 1872-1 september 1878. 

lomslag 
154. Stukken betreffende de begrafenis en de regeling van de na

latenschap van E. J. Sillem, 10 juni 1877-22 augustus 1879. 
1 pak 

R. ERNEST SILLEM en AUGUSTA GAYMANS 

a. Aigemene correspondentie 

155. Ingekomen stukken, 20 januari 1899-5 november 1919. 
lomslag 

156. Uitgaande brieven, 6 november 1912-1 juli 1919. (Kopieen) 
1 deel 

N.B. Deze brieven zijn voorzien van een klapper. 

b. Correspondenties van bijzondere aard 

157. Ingekomen stukken betreffende het legaat van Mevrouw 
O. E. Borski-Sillem aan H. K. J. C. Sillem te Lubeck, dat 
beheerd werd door E. Sillem en J. A. Sillem, 22 januari 
1889-28 december 1900. 

lomslag 
N .B. H. K. J. C. SiUem was een zoon van C. Sillem en 

E. M. L. T6ppfer. 
157a. Ingekomen stukken betreffende de rekening-courant met 

Van Loon & Co., 2 februari 1899-6 januari 1900. 
lomslag 

158. Ingekomen stukken betreffende de rekening-courant met Dr. 
H. H. S. Sillem te Berlijn, 17 juni 1899-18 maart 1900. 

lomslag 
N.B. H. H. S. Sillem was een zoon van W. Sillem en 

L. A. H. E. de Senarclens de Graney. 
159. Brief van E. Sillem aan het bestuur van de Luthersche Dia

konessen Inrichting betreffende zijn aftreden als bestuurslid, 
13juli 1914. (Concept en minuut) 
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2stukken 
160-161. Ingekomen stukken van Mevrouw A. SiIlem-Gaymans be

treffende de rekening-courant met Hope & Co., 1920-1943. 
2pakken 

160. maart 1920-31 december 1933. 
161. 8januari 1934-13januari 1943. 

162. Ingekomen stukken van Mevrouw A. SiIlem-Gaymans be
treffende de rekening-courant met Heldring & Pierson, 31 
december 1920-31 januari 1925. 

1 pak 
163. Ingekomen stukken van Mevrouw A. SiIlem-Gaymans be

treffende de rekening-courant met Broekman's Effectenkan
toor, 25 september 1924-31 maart 1929. 

1 pak 
164-165. Ingekomen stukken van Mevrouw A. SiIlem-Gaymans be

treffende de rekening-courant met De Wed. Tjeenk, 1930-
1942. 

164. mei 1930-31 december 1936. 
165. 2januari 1937-31 december 1942. 

c. Stukken van financiele aard 

166-168. Kasboeken, 1897-1919. 

166.1 september 1897-1januari 1901. 
167.1januari 1908-16 september 1916. 
168. 1 september 1916-19 december 1919. 

169-170. Joumalen, 1897-1919. 

169.1 september 1897-31 december 1918. 
170. 2januari 1899-20 december 1919. 

171-172. Grootboeken, 1898-1918. 

171.1898-1918. 
172.1899-1912. 

2pakken 

3 delen 

2delen 

2delen 

173. Balansen, winst- en verliesrekeningen, 1908, 1910, 1915 en 
1918. 

10mslag 
174. Lijsten van fondsen op naam van E. Sillem, 8 mei 1913-14 

maart 1919. 
10mslag 

175. Aanslagbiljetten van belastingen, 14 februari 1914-19 no
vember 1921. 

10mslag 
N.B. Met ingekomen en minuten van uitgaande brieven 

wegens te hoge aanslagen. 
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176. Berekeningen van belastingen, 1914-1922. 
lomslag 

177-181. Rekeningen, kwitanties en girostroken betreffende het huis
houden, 1919-1944. 

4 pakken, 1 omslag 
N.B. De rekeningen, kwitanties en girostroken zijn per 

jaar in een omslag verpakt. 
177. 1919-1927. 

N.B. Rekeningen enz. over dejaren 1922-1925 ont-
breken. 

178.1928-1935. 
179.1936--1938. 
180. 1939-1942. 
181. 1943-1944. 

d. Particuliere zaken 

182. Uittreksels van geboorte-inschrijvingen, belijdenissen, huwe
lijksvoltrekking enz., 4 mei 1872-10 juli 1922. 

lomslag 
182a. Passen voor E. Sillem, 4 december 1893 en 24 september 

1914. 
2stukken 

183. Stukken betreffende de bouw van een huis aan de Paulus 
Potterstraat te Amsterdam, 17 januari 1901-4 september 
1907. 

1 pak 
184. Uittreksel van de akte van scheiding en verdeling van de na

latenschap van H. J. Gaymans, 9 november 1901. 
1 katern 

185. Stukken betreffende een schenking aan het " Steun-Comite 
voor de Rijnsche Zending in Nederlandsch Oost-Indie, 21 
maart 1918-7maart 1919. 

2stukken 
186. Stukken betreffende de regeling van de nalatenschap van 

E. Sillem, 11 december 1919-13 december 1923. 
1 pak 

187. C. H. W. Sillem, Die Matrikel des Akademischer Gymna
siums in Hamburg, 1613-1883, Hamburg, 1891 . 

1 deel 
N.B. C. H. W. Sillem was een zoon van C. Sillem en 

E. M. L. Toppfer. 
188. Foto's van leden van het gezin van E. Sillem, z.d. c. (1905). 

lomslag 
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S. MATHILDA SILLEM 

IS8a. Bewijs van de geboorte-inschrijving van M. Sillem bij de 
Burgerlijke Stand te Amsterdam, 25 februari 1871. 

1 stuk 

T. CLARA SILLEM 

188b. Uittreksel uit de Burgerlijke Stand te Cleef betreffende de 
geboorte-inschrijving van C. Sillem d.d. 12juli 1874, 16juli 
1874. 

1 stuk 

U. MAURITS SILLEM 

188c. Bewijs van de geboorte-inschrijving van M. Sillem bij de 
Burgerlijke Stand te Amsterdam, 5 februari 1879. 

1 stuk 

V. HIERONYMUS OSCAR SILLEM 

188d. Bewijs van de geboorte-inschrijving van H. o. Sillem bij de 
Burgerlijke Stand te Amsterdam, 8 februari 1882. 

1 stuk 
188e. Stuk betreffende de koepokinenting van H. O. Sillem, 15 juli 

1887. 
1 stuk 

w. MR. JOHANN GOTTLIEB SILLEM 

189. Bonkaarten voor levensmiddelen en een verlofpas voor de 
reserve tweede luitenant Sillem, 1 september 1918. 

lomslag 
190. J. G. Sillem, Stellingen, Leiden, 1919. 

1 katern 

x. ALBERT HIERONYMUS SILLEM 

191. Brief van D. Giltay Veth aan A. H. Sillem betreffende de toe
zending van een uittreksel uit een brief van F. Zelters aan 
J. W. von Goethe met gegevens over de familie Sillem d.d. 
26 oktober 1823, 17 november 1936. 

2stukken 

IJ. JEROME ALEXANDER SILLEM 

192. Rekeningen en kwitanties, 1920-1928. 
lomslag 

193. Ingekomen stukken betreffende de koop en verkoop van aan
delen enz. voor de minderjarige J. A. Sillem, 14 mei 1920-7 
december 1922. 

lomslag 

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 17 
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194. Ingekomen stukken betreffende de rekening-courant met 
Hope & Co., 31 december 1922-1 oktober 1935. 

1 pak 
N.B. Ingekomen stukken over 1924-1926 ontbreken. 

195. Ingekomen stukken betreffende de rekening-courant met 
F. & G. Wendelaar, 19 februari 1923-21 december 1923. 

lomslag 
196. Grootboek,1924-1925. 

1 deel 
197. Ingekomen stukken betreffende de rekening-courant met 

Beels & Co., 1 mei 1927-7 december 1935. 
1 pak 

197a. Ingekomen brieven betreffende te verrichten werkzaamheden 
voor de Weermacht, 7 april 1944 en 5 mei 1944. 

2stukken 
198. Brief van A. H. SiIlem aan J. A. Sillem betreffende de toe

zending van afschriften van de akte van huwelijkse voor
waarden van E. Sillem en A. Gaymans d.d. 26 april 1890 en 
van het testament van Mejuffrouw A. Gaymans d.d. 26 april 
1890,15 augustus 1955. 

lomslag 

III. STUKKEN BETREFFENDE VERWANTE GESLACHTEN 

1. HmLBIG 

198a. Brief van C. Hollander betreffende de benoeming van J. G. 
Hielbig als burgemeester van Riga, 23 september 1827. 

2stukken 
N.B. Van deze brief is een transcriptie gemaakt. 

198b. Statut des Hielbigschen Familien-Legats, Riga, 1871. 

2. HOEUFFT 

1 deel 
N.B. Dit Familien-Legat was een stichting van Mevrouw 

H. S. Hielbig-Behrens te Narva ter ondersteuning 
van behoeftige familieleden. 

199. Ingekomen stukken van leden van het geslacht Hoeufft, 23 
januari 1812-26 augustus 1925. 

lomslag 
N.B. Daar deze stukken nog sporadisch voorzien zijn 

van een adres zijn de stukken niet per persoon ge
ordend. 

200. Foto's van leden van het geslacht Hoeufft, c. (1860). 
6stukken 

201. Polissen betreffende een brandverzekering afgesloten op naam 
van Mevrouw C. H. Hoeufft-Backer, 29 april 1909-29 april 
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1923. 
3stukken 

202. Stukken betreffende de taxatie van de goederen van Jhr. J. 
A. J. Hoeufft voor een brandverzekering, 15 december 1909. 

3 stukken 
N.B. Hierbij is de desbetreffende polis gevoegd. 

203. M. de Dienne, Histoire du dessechement des lacs et marais 
en France avant 1789, Parijs, 1891. 

3. GAYMANS 

1 deel 
N.B. In dit deel bevinden zich genealogische gegevens 

over het geslacht Hoeufft. 

204. Voordracht van de kinderen Gaymans ter gelegenheid van 
de verjaardag van hun vader, H. J. Gaymans, 20 april 1877. 

1 stuk 
205. Testament van Mevrouw E. A. Gaymans-Pielat van Bulde

ren, 10 juni 1877. (Minuut) 
1 stuk 

206. Overlijdensbericht van Mevrouw E. A. Gaymans-Pielat van 
Bulderen, 1 januari 1878. 

1 stuk 

IV. VARIA 

207. Kranteartikelen, prospectussen, prijscouranten enz., betref
fende aandelen en beleggingsmogelijkheden, 1776-1845. 

lomslag 
207a. Brieven van de weduwe J. de Beauharnais te Parijs aan de 

firma Matthiessen & Sillem te Hamburg betreffende geld
leningen aan haar, 16 december 1794-26 augustus 1795. 

3 stukken 
208. Bepalingen betreffende de uitgifte van aandelen voor de aan

koop en het onderhoud van een fabriek te Zarew van M. 
Weber, koopman teZarew, 28 februari 1836. 

2stukken 
209. Stiftung der Narowa-Manufactur-Gesellschaft vermittelst 

eines durch Anteile zu bildenden Capitals, St.-Petersburg, 
1836. 

lomslag 
N.B. Hierbij is een balans over 1842 van de Narowa

Manufactur-Gesellschaft. 
210. Proces-verbaal tegen G. van Noort, stalmeester te Amster

dam, wegens het geven van een span paarden aan de post
meesteres, die nog niet in het bezit was van het patent over 
datjaar, 7 juli 1837. 

2stukken 
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211 . Verslag van een demonstratie van de distilleerketel, ontwor
pen door De Leutre de Gueymard, z.d. c. (1845). 

1 stuk 
212. Kasboek, waarvan de eigenares niet bekend is, april 1852-23 

oktober 1888. 
1 deel 

N.B. Dit kasboek is voorzien van een slot. 
213. Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, 

's-Gravenhage, [1865-1873]. 
1 deel 

214. Catalogus van de verkoping van een niet nader aangegeven 
inboedel te Amsterdam, 18 april 1871. 

1 deel 
215. A. A. Vorsterman van Oyen en G. D. Franquinet, Annuaire 
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J. G. VAN DILLEN 

Amsterdam, 20 september 1883 - Amsterdam, 26 december 1969 

April 1922. Bij de Duitse universiteiten nam het zomersemester een aan
yang. Aan de Albert-Ludwigs Universiteit te Freiburg i.B. opende de be
faamde Georg von Below zijn "Seminariibungen". Een voor een moesten 
de deelnemers, een twintigtal, opstaan en opgave doen van hun naam en hun 
universiteit van herkomst. Toen schrijver dezes Amsterdam als zijn alma 
mater vermeldde reageerde Von Below met een vraag: "Haben Sie den Van 
Dillen gehort?" De vraag kon, gelukkig, bevestigend worden beantwoord. 

Het geschetste voorval bewijst, meer dan lange vertogen, dat Van Dillen 
reeds op 38-jarigen leeftijd in het buitenland bekendheid genoot, hoewel hij 
aan de Universiteit van Amsterdam slechts als privaat-docent zijn bijdrage 
aan het historisch bedrijfhad kunnen leveren. Niemand had hem nog op een 
voetstuk geplaatst; hij zichzelf ook niet. In allen gevalle: een opmerkelijk 
man, wiens levensloop en betekenis een enigszins uitvoerige behandeling 
verdienen. 

Ben geboren en getogen Amsterdammer is Johannes Gerard van Dillen 
geweest. Wat zijn woonstee betreft is zijn actieradius uiterst klein gebleven. 
Hij zag het levenslicht in de P.e. Hooftstraat; het gezin - de vader was 
gemeente-ontvanger - verhuisde naderhand naar het perceel Ruysdaelkade 
29; in 1916 verIiet Johannes Gerard de ouderIijke woning om vlak daarbij 
zijn intrek te nemen in het bovenhuis Ruysdaelkade 11. Tot zijn overlijden 
is hij daar blijven wonen. De onrust van de twintigste-eeuwer, die tot een 
nomade is geworden, kende hij niet. Hij arbeidde, hij studeerde, zijn hele 
leven lang, in zijn grote met boeken omzoomde werkkamer, die uitzag op 
het Rijksmuseum. De wetenschap die zijn liefde had, de economische ge
schiedenis, is hij tot het einde zijner dagen trouw gebleven. 

Nadat de jonge Van Dillen het stedelijk gymnasium in zijn geboorte- en 
woonplaats had doorlopen, liet hij zich aan de Universiteit van Amsterdam 
inschrijven in de juridische faculteit. Maar een jurist zou hij niet worden: 
hij koos na zijn candidaatsexamen de - helaas in 1921 afgeschafte - studie
richting van de staatswetenschap. Hier moet zijn interesse voor de econo
mische geschiedenis zijn gescherpt, zo niet gewekt. Immers, de leerstoel voor 
de staathuishoudkunde werd toenmaals bezet door M. W. F. Treub, later 
(sinds 1905) door D. van Embden, die beiden een sterk historisch gerichte 
belangstelling hadden en sceptisch stonden tegenover de abstracties der zo
geheten Oostenrijkse school. Een andere invloed moet daarnaast hebben ge
werkt. Onder de studenten vond destijds het socialisme veel aanhang, en ook 
Van Dillen werd socialist, meer uit idealisme dan wegens theoretische aan
vaarding van de marxistische leerstellingen. Wij weten het niet - Van Dillen 
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sprak weinig over zichzelf - maar kunnen vermoeden dat hij kennis heeft 
genomen van de inaugurele oratie van G. W. Kemkamp in 1901, waarin 
deze de aanhangers van het Marxisme aanspoorde, het dogma van het his
torisch materialisme te toetsen aan de historische werkelijkheid. 

Van Dillen heeft aan Kernkamps oproep nimmer gehoor gegeven. Dat 
wi! zeggen: hij heeft nooit getracht uit het historisch materiaal te bewijzen, 
dat economische krachten de ontwikkeling van de maatschappij hebben be
heerst. Hij was geen aanhanger van het historisch materialisme; slechts was 
hij van oordeel, dat het economisch element in het algemeen meer aandacht 
verdiende dan het tot dusver had genoten. Maar wanneer een auteur be
weert, dat tijdens het twaalfjarig bestand de economische tegensteIling onder 
"religieus mom" werd uitgestreden, verwerpt Van Dillen deze voorsteUing 
van zaken: "Economische, politieke en religieuze motieven werken naast 
elkaar; soms in dezelfde, soms in omgekeerde richting. Deze motieven zijn 
soms onderling min of meer verbonden; zij belnvloeden elkander, maar het 
ene is niet het mom voor het andere. WeI is het waar, dat de economische 
motieven veel gewicht in de schaal hebben gelegd. Vroegere historici hebben 
daar veelal te weinig aandacht aan besteed". Van Dillen schreef dit in 1938; 
hij had het ook kunnen schrijven twintig jaren eerder of twintig jaren later, 
want de geciteerde passage is kenmerkend voor zijn fundamentele inzichten, 
die nooit enige verandering van betekenis hebben ondergaan. 

Het jaar waarin Van Dillen de wetenschappelijke wereld binnentrad is 
1914 geweest. Hij promoveerde toen tot doctor in de staatswetenschap op 
proefschrift "Het economisch karakter der Middeleeuwsche stad". Zoals de 
ondertitel aangaf bevatte het boek een beoordeIing van de toenmaals sterk 
de aandacht trekkende theorie van de "gesloten stadshuishouding" verde
digd door den Duitsen econoom Karl BUcher. De opvatting van BUcher was 
kort gezegd deze, dat de middeleeuwse stad met haar onmiddeIlijke omge
ving een min of meer autarkisch geheel had gevormd: de boeren in den om
trek leverden de nodige voedingsmiddelen en industriele grondstoffen, en 
konden daartegenover de door hen benodigde nijverheidsprodukten in de 
stad kopen. Van Dillen nu toonde in een uitvoerige, van grote belezenheid 
getuigende uiteenzetting aan, dat BUcher de geslotenheid der middeleeuw
se stad sterk had overschat; de interlokale en intemationale handel was veel 
omvangrijker dan de schrijver zich had voorgesteld, en de grote betekenis 
van den koopman in het middeleeuwse bedrijfsleven was door hem niet 
onderkend. 

De dissertatie, die terecht het predikaat "cum laude" verwierf, trok veel 
aandacht in het buitenland, vooral in Duitsland; BUcher had immers in 
hoofdzaak de Duitse steden in zijn onderzoek betrokken en Van Dillen was 
hem daarin zoverre in gevolgd, dat hij naast de Nederlandse vooral de Duitse 
bronnen had aangeboord. Von Below besprak het boek in het Historische 
Zeitschrift (116, bIz. 500-507) en bracht den schrijver hulde voor het feit, dat 
hij zich niet had beperkt tot het vaststellen van afzonderIijke feiten: "Sein 
Sinn flir die bunte MannigfaItigkeit der Erscheinungen hindert ihn nicht, nach 
zusammenfassender Anschauung zu streben". De conclusie van den recen-



J. G. VAN DILLEN 267 

sent luidde: ,,1m Kreis der Historiker, Nationa16konomen und Juristen ver
dient das lehrreiche Buch die weiteste Verbreitung". 

Een academische carriere was, na het succes van de dissertatie, voor den 
auteur voorlopig nog niet weggelegd. Hij werd in 1915 toegelaten als privaat
docent, en in hetzelfde jaar benoemd tot docent aan de School voor maat
schappelijk werk, beide te Amsterdam. Door daarnaast te werken als repe
titor kon hij slechts een sober bestaan leiden. Het zal hem weinig hebben 
gedeerd, want hij was ongehuwd en bleef dit tot zijn 64e levensjaar. Boven
dien had hij weinig behoeften, al kocht hij veel boeken en al maakte hij 
gaarne reizen, gehee1 aIleen. Hij werd in de volgende jaren sterk gegrepen 
door de problematiek van het Russische bolsjewisme, waarover hij enkele 
artikelen schreef in de Socialistische Gids; in 1920 publiceerde hij een boekje 
"De Russische Revolutie". Het kon een ogenblik schijnen, dat Van Dillen in 
de politiek zou gaan; in april 1919liet hij zich vinden tot een debatvergade
ring met D. J. Wijnkoop, waar het probleem "Sociaal-democratie en bolsje
wisme" werd besproken. 

Maar het liep anders. Het jaar 1920 bracht een koerswijziging in Van 
Dillens leven : hij werd benoemd tot onderdirecteur van het Bureau voor 
's Rijks Geschiedkundige Publicatien te 's-Gravenhage. In die hoedanigheid 
kreeg hij de opdracht, een publicatie voor te bereiden betreffende de geschie
denis der Wisselbanken; de beide lijvige boekdelen, die hierop betrekking 
hadden, verschenen in 1925, voorzien van een voortreffelijke inleiding. De 
tweede opdracht, die in 1926 werd gegeven, was van langeren adem; zij be
trof een publicatie betreffende bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam, 
te beginnen met hetjaar 1512. Hiervan verscheen het eerste deel in 1929, het 
tweede in 1933. Voorshands betekende dit het einde, want in laatstvermeld 
jaar werd de functie van onderdirecteur uit bezuinigingsoverwegingen opge
heven en Van Dillen op wachtgeld gesteld. Daar genoemde functie een zuiver 
wetenschappelijke was geweest en generlei organisatorische of bestuurlijke 
bemoeiingen met zich had gebracht, was Van Dillen in Amsterdam blijven 
wonen; dat lag ook voor de hand, omdat het overgrote deel van zijn arbeid 
moest geschieden in het Amsterdamse gemeentearchief. 

Een koerswijziging bracht hetjaar 1920 nog in ander opzicht. Het in 1886 
opgerichte Tijdschrift voor Geschiedenis, later genoemd Tijdschrift voor 
Geschiedenis, land- en volkenkunde, leidde een kwijnend bestaan. Van Dillen 
zag in, dat beperking en verbreding beide nodig waren geworden : beperking 
door afstoting van de land- en volkenkunde, verbreding door de vorming 
van een meerhoofdige redactie, waarin de diverse richtingen in de historische 
wetenschap zouden zijn vertegenwoordigd. Hij bracht contact tot stand tus
sen den redacteur van het tijdschrift, Dr. M. G. de Boer, en enkele jongere 
historici. Aldus verscheen de 35e jaargang van het Tijdschrift voor Geschie
denis in nieuw gewaad onder een nieuwe redactie (1920). Van Dillen werd 
secretaris daarvan, en hij zou het gedurende veertig jaren blijven. Toen werd 
hij voorzitter, ten slotte erelid van de redactie. 

Als redacteur-secretaris van het Tijdschrift voor Geschiedenis heeft Van 
Dillen de historische wetenschap grote diensten bewezen. Geen moeite was 
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hem te veel, geen werk achtte hij beneden zich. Hij schreef zelf aile brieven 
- een schrijfmachine heeft hij nooit bezeten - en bezorgde de binnenge
komen recensie-exemplaren persoonlijk ten postkantore ter verzending aan 
de recensenten. Belangrijker is, dat hij in "zijn" tijdschrift talrijke artikelen 
en nog talrijker boekbeoordelingen publiceerde, die stuk voor stuk getuigden 
van zijn veelzijdigheid, eruditie en helder oordeel. Van Dillens stijl mist de 
puntigheid van Colenbrander, de artisticiteit van Huizinga, de drift van 
Geyl; maar al hetgeen hij heeft geschreven is duidelijk, verantwoord en weI 
overdacht. Eigenaardig is zijn veelvuldig gebruik van uitroeptekens, die blijk
baar aan zijn uiteenzettingen de levendigheid moesten geven die somtijds in 
zijn woorden ontbrak. 

De wachtgeldperiode, die tot in de oorlogsjaren zou duren, stelde Van 
Dillen in staat, zich volledig aan de wetenschap te wijden, onbelemmerd 
door ambtelijke plichten. Slechts verkreeg hij op voorspraak van G. W. 
Kernkamp in 1934 een toelating als privaat-docent aan de rijksuniversiteit 
te Utrecht; Amsterdam kon niet in aanmerking komen, omdat daar reeds 
in het onderwijs in de economische geschiedenis was voorzien door de be
noeming van Posthumus. In de openbare les, waarmede Van Dillen zijn 
colleges te Utrecht opende, poogde hij de plaats van zijn yak te bepalen ten 
opzicht van de economie, de sociologie en de politieke geschiedenis. Het was 
de eerste maal, dat hij zich over de algemene problematiek van zijn yak uit
sprak. Toen hij, na in 1943 tot lector te zijn aangesteld, eindelijk in 1949 tot 
hoogleraar te Utrecht werd benoemd - hij was toen 65 jaar oud - behan
delde hij in zijn inaugurele oratie wederom een algemeen onderwerp: "Om
standigheden en psychische factoren in de economische geschiedenis van 
Nederland". Hij betoogde daarin dat de achteruitgang in de 18e eeuw en de 
stagnering in de eerste helft van de 1ge niet moest worden geweten aan het 
ontbreken van durf en daadkracht, maar aan de economische constellatie. 
Nog steeds vormen zijn inzichten hieromtrent een punt van discussie. 

Het is opmerkelijk, dat Van Dillen zich na zijn dissertatie niet meer heeft 
bezig gehouden met de economische geschiedenis der Middeleeuwen. Besefte 
hij, dat hem de specialistische kennis ontbrak, nu hij geen medievistische 
opleiding had genoten? In ieder geval heeft hij zich naderhand vooral -
maar allerminst uitsluitend - gewend naar een terrein, waar hij door zijn 
economische vorming zonder twijfel de specialist bij uitstek kon worden: 
de geschiedenis van het munt-, geld- en bankwezen. Zijn reeds genoemde 
bronnenuitgave betreffende de wisselbanken in Nederland bezorgde hem het 
secretariaat van het internationale comite voor de stu die der geschiedenis 
van bankwezen en crediet. In die qualiteit werd hij de redacteur van het in 
1934 verschenen verzamelwerk "History of the principal Public Banks"; 
zelf schreef hij daarin het hoofdstuk "The Bank of Amsterdam". Ook de 
geschiedenis van munt- en geldwezen had zijn aandacht; zijn artikel, reeds 
in 1923 gepubliceerd, over Amsterdam als wereldmarkt der edele metalen 
in de 17e en 18e eeuw, mag zonder overdrijving baanbrekend worden ge
noemd, daar hij hier een element in Amsterdams miraculeuzen bloei kon 
aanwijzen dat tot dusver aan de aandacht der historici was ontsnapt. Nader-
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hand schreef hij nog artikelen over valuta-moeiIijkheden en giroverkeer in 
de Republiek. Zijn - voor deze onderwerpen onmisbare - kennis van de 
theoretische economie, die hij aan zijn promotor Van Embden dankte, kwam 
hem hierbij zeer te stade. 

Amsterdammer als hij was en bleef, heeft Van Dillen zijn leven lang studie 
gemaakt van de economische ontwikkeling van de hoofdstad. In 1915 opende 
hij zijn colleges als privaat-docent met een voordracht over duurtemaatre
gelen te Amsterdam in de 17e eeuw; in 1963 hield hij in een samenkomst van 
Nederlandse en Engelse historici een rede over de rol van Amsterdam en de 
economische achtergrond daarvan in de politiek van de Republiek in de 17e 
eeuw. Tussen deze beide polen in heeft hij veel over Amsterdam gepubliceerd 
in den vorm van boeken, artikelen en recensies; verwezen moge worden naar 
de bibliografie in den bundel "Mensen en achtergronden", die aan Van Dillen 
door leerIingen en vrienden werd aangeboden bij zijn 80en verjaardag. Dat 
deze bundel ondanks zijn 550 bladzijden slechts een onvolledig overzicht 
geeft van de talrijke artikelen, die Van Dillen heeft geschreven, is uiteraard 
onvermijdelijk. Eveneens spreekt het vanzelf, dat het boek op een uitzonde
ring na geen herdruk bevat van de algemene overzichten op economisch
historisch gebied, die hij enkele malen het licht deed zien. In het na den 
tweeden wereldoorIog verschenen verzamelwerk "Zeven eeuwen Amster
dam" schreef hij hoofdstukken over geld- en bankwezen in de 17e eeuw, over 
het bedrijfsleven in de 18e eeuw en over de economische en sociale ontwikke
ling tussen 1848 en 1948. Maar niet aIleen over Amsterdam schreefhij samen
vattende beschouwingen. In de twaalfdelige AIgemene geschiedenis der Ne
derlanden, die tussen 1949 en 1958 verscheen, beschreef hij de economische 
ontwikkeling van Noord Nederland gedurende de periode 1648-1748. En 
ook buiten Nederland was hij goed thuis: in een verzamelwerk over Europa 
in de 1ge en 20e eeuw, dat in Halie werd uitgegeven, schreef hij in 1962 een 
knap hoofdstuk over de economische en financiele expansie van Europa in 
dejaren 1870-1914. 

Grote verdienste heeft Van Dillen zich voor de Nederlandse historische 
wetenschap verworven. Hij was specialist op het gebied der economische 
geschiedenis, maar zijn horizon op dat gebied was verbazingwekkend ruim. 
Hij verdiepte zich gaame in de comparatieve geschiedenis en verge!eek de 
Russische revolutie met de Franse, de economische lotswisselingen van Ne
derland met die van Engeland. Helder zag hij ook in, dat de tijd was ge
komen om de europacentrische geschiedschrijving te verlaten en meer aan
dacht te geven aan de buiteneuropese ontwikkelingen. Zijn oordeel over de 
historische gebeurtenissen was aItijd gematigd en uitgebalanceerd; "men 
moet niet overdrijven" was een uitdrukking die hij vaak gebruikte, bewust 
als hij zich ervan was dat elke medaiIIe haar keerzijde heeft. Hij was een 
irenische figuur; tegenstanders had hij niet, vijanden nog minder. 

Hoe komt het dan, zo moet men vragen, dat de erkenning van zijn ver
diensten zo laat is gekomen? Hij was wat teruggetrokken van aard, maar 
niet in zo sterke mate als men wellicht zou denken. De jaarlijkse diesvieringen 
van het dispuutgezelschap B.R.E.E.R.O., behorend bij het Amsterdams 
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Studenten Corps, woonde hij gaarne bij. Hij verzuimde zelden of nooit de 
vergaderingen van het Amsterdamsch Historisch Gezelschap en van de 
Studievereniging voor sociaal-economische geschiedenis; hij werd tenslotte 
voorzitter van beide associaties en dacht er niet aan, bij het klimmen der 
jaren deze functies aan een jongere over te dragen. De verklaring van de late 
erkenning van zijn betekenis ligt eerder in zijn gemis aan eerzucht. Weten
schappelijk werken was zijn lust en zijn leven, daarin yond hij volle bevredi
ging. Hoewel hij zelden ziek was kon hij niet langen tijd achtereen blijven 
werken, maar nooit verbeuzelde hij zijn tijd; een vijf- of zelfs zesdaagse 
werkweek was voor hem onbestaanbaar. Ook miste hij een gezin, dat hem 
had kunnen nopen een stijging op de maatschappelijke ladder na te streven. 
Met zijn weinig imponerende gestalte en zijn betrekkelijk zwak stemgeluid 
kon hij bovendien moeilijk de verwachting wekken, dat hij grote groepen 
van studenten zou kunnen boeien. Hij aanvaardde dit, want achteruitgezet 
schijnt hij zich nimmer te hebben gevoeld. 

Bij wijze van coda moet iets gezegd worden over Van Dillens verdiensten 
voor het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, waarvan hij aan
stonds na de oprichting lid werd. Hij behoorde tot de geregelde medewerkers 
aan het Economisch-Historisch J aarboek; in niet minder dan elf afleveringen 
van dit periodiek verschenen bijdragen van zijn hand, soms meer dan Mn. 
lo de serie der "Werken" van de vereniging publiceerde hij het oudste aan
deelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compag
nie; een uitvoerige inleiding verhoogde de waarde van deze bronnenuitgave. 
Gedurende het academischjaar 1954-1955 trad hij op als vervanger van den 
directeur, die toen als gasthoogleraar in de Verenigde Staten verbleef. Het 
bestuur vond hierin aanleiding, Van Dillen na afloop van dit interimaat tot 
erelid van de vereniging te benoemen. Sindsdien woonde hij in die hoedanig
heid de vergaderingen van het dagelijks bestuur met grote regelmaat bij; 
zijn adviezen waren altijd goed gefundeerd en weldoordacht. De laatste drie 
jaren belette zijn gezondheidstoestand hem aan de werkzaamheden van de 
vereniging deel te nemen. Lichamelijk en vooral geestelijk begaven zijn 
krachten zich; zijn vrouw, met wie hij in 1948 in het huwelijk was getreden, 
heeft hem al dien tijd liefderijk verzorgd. In het huis, waar hij 54 jaren had 
gewoond, is hij op tweeden kerstdag 1969 stil heengegaan. 

I. J. BRUGMANS 



N. KOLFF 

Rotterdam, 28 oktober 1904 - Bad Oeynhausen 17 mei 1969 

Mr. Nicolaas Kolff is van 1953 tot zijn overlijden lid van de Raad van 
Advies van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief geweest. 

Hij was 28 oktober 1904 in Rotterdam geboren. Nadat zijn ouders ter 
wille van zijn gezondheid in 1916 naar Scheveningen waren verhuisd, be
zocht hij het Tweede Haagse Gymnasium. In 1923 in Leiden aangekomen 
studeerde hij aanvankelijk Oude Talen, maar al spoedig ging hij over naar 
de Rechtsgeleerdheid, waarin hij in 1931 de doctorsgraad behaalde met een 
dissertatie "Over den Invloed van politieke Partijen op den Nederlandschen 
Regeeringsvorm." Wie deze dissertatie nu nog eens inkijkt, wordt getroffen 
door de rustige en weloverwogen wijze, waarop het v66r en het tegen van in 
die tijd aanbevolen plannen tot hervorming van de Nederlandse staatsin
stellingen en van de Nederlandse partijen tegenover elkaar geplaatst worden. 
De schrijver verwerpt het (in hoofdzaak op het Italiaanse fascisme gegronde) 
stelsel van "organische vertegenwoordiging" . "Toekenning van beslissende 
macht over het geheel aan een aggregaat van speciale groepen kan niet anders 
dan verwarrend werken", zo zegt hij (biz. 163). En met belangstelling lezen 
wij nu, 40 jaar later, dat de "juiste middelen tot verbetering van het partij
stelsel zijn de vorming van afzonderlijke groepen van nadere geestverwanten 
in de partijen en overleg van deze groepen met andere partijen of met groe
pen, welke zich in andere partijen vormen." (bIz. 172). 

In later jaren ondernam hij de studie in de geschiedenis. Ondanks een 
noodgedwongen onderbreking gedurende de oorlog, behaalde hij ook hierin 
het doctoraal examen. 

Studeren en examen doen gingen Kolff gemakkelijk af. Omgaan met men
sen was voor hem veel moeilijker. Dat hij van zijn tiende jaar af aan een 
slepende kwaal aan een heup leed, waar hij steeds onder gebukt ging, zal 
hieraan weI niet vreemd geweest zijn. GedeeJtelijk zal het ook weI aan zijn 
vaak veel te bescheiden optreden te wijten zijn geweest. Dit laatste o.a. zal 
ook met zich gebracht hebben, dat van het volgen van een eigenIijke loop
baan bij hem geen sprake is geweest. In de jaren 1934 en 1935 was hij werk
zaam bij het Regeeringsbureau voor de uitvoering van de Tarwewet-1931 en 
de steunverleening aan de varkenshouderij, laatstelijk bij de luridische 
afdeling. Hier namen hij en drie andere jeugdige juristen ontslag wegens de 
naar hun mening ongewenste gang van zaken. Beter lag hem het in de eerste 
na-oorlogse jaren verrichte werk bij het TribunaaI in Haarlem. Dit werk 
schonk hem bij gelegenheid de voldoening zijn sterk gevoel van billijkheid 
en rechtvaardigheid te kunnen bevredigen. 

Is het ontbreken van vast werk voor Kolff steeds een teleurstelling ge-



272 N. KOLFF 

weest, dat hij zich vele vrienden had weten te verwerven, was voor hem een 
bron van vreugde. Zij stamden ten dele reeds uit zijn studententijd. Hij was 
toen o.a. voorzitter van de redactie van "Virtus Concordia Fides", het or
gaan van het Leidsche Studenten Corps, en lid van de Almanakredactie. 
Ook in later tijd, toen het Historisch Genootschap "De Maze" in Rotter
dam en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde hem onder haar leden 
telden, hadden velen hem leren waarderen. Gedurende 15 jaar, van 1943 tot 
1958, maakte hij zich zeer verdienstelijk als lid van de redactie van het 
Leidsch Jaarboekje. 

Ieder die met hem sprak en van zijn kwaal op de hoogte was, werd erdoor 
getroffen hoe hij zijn gezondheidstoestand als onderwerp van gesprek vlug 
ter zijde wist te schuiven om dadelijk aile aandacht te rich ten op andere 
zaken. Kolff's ijzeren geheugen en zijn groot gevoel voor humor lieten hem 
nooit in de steek en de anekdote kwam bij hem dan ook ten volle aan haar 
trekken. Wie tot een meer dan oppervlakkig gesprek kon komen, merkte al 
gauw, dat hij te doen had met iemand, wiens geestelijke achtergrond breder 
was dan de takken van wetenschap, waarin hij had gestudeerd. Ook zijn 
kennis van Goethe's en van Thorbecke's werken en zijn bestudering van de 
Hegeliaanse wijsbegeerte had den zijn blik verruimd. En wie zich in zo'n 
gesprek op glad ijs begaf, werd al gauw op vriendelijke, maar besliste wijze 
op de goede weg geholpen. De gesprekspartner kon ook op remmingen 
stuiten, op een zich te veel verdiepen in kleinigheden en een te sterk vast
houden aan het van ouds overgeleverde, ook al had het zijn betekenis ver
loren, maar hij wist tevens, dat hij in Kolff iemand tegenover zich had, bij 
wie hoog stonden aangeschreven "trouw en schroom en eerlijkheid en waar
achtigheid", de eigenschappen, waarvan Marcus Aurelius klaagt (met een 
aanhaling uit Hesiodus) dat ze zijn gegaan "naar den Olympus heen, van de 
wijdbegaanbare aarde." 

In latere jaren heeft de Vrijmetselarij veel voor hem betekend en hem 
grote voldoening geschonken. Mevrouw M. W. Kolff-Vernes, met wie hij in 
1950 in het huwelijk was getreden, heeft veel zonneschijn in de laatste 20 
jaren van zijn leven gebracht en hem mede ertoe in staat gesteld zijn leven 
als het ware boven het lijden en de dagelijkse beslommeringen van zijn kwaal 
uit te tillen. Het moet haar en met haar vele anderen met vreugde hebben 
vervuld, dat de sprekers bij de begrafenis aan de Kerkhoflaan in Den Haag 
66k en juist in het licht stelden de zonnige en moedige kant van zijn leven, 
waarin de geest zich steeds weer boven de stof wist te verheffen. 

Amerongen, Maart 1970 B. KOLFF 
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