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I 

PROF. DR. 1. J. BRUGMANS 

door 

Mr. H. VAN RIEL 

Prof. Dr. 1. J. Brugmans was van 1 juli 1948 tot 1 januari 1970 Directeur 
van het Nederlandsch Economisch Historisch Archief. 

Nu Prof. Brugmans tot een andere staat des levens, die van emeritus 
Hoogleraar en rustend Directeur overging, vind ik het op mijn weg liggen 
ook in ons Jaarboek iets over zijn persoon en werk vast te leggen. 

In casu doe ik dit gaarne maar ook in meer algemene zin vind ik het, ter 
wille van de historiografie, nuttig dat in Jaarboeken als het onze, tijdgenoten 
iets vertellen over historici in hun betrekking tot functie en medemens. 
Bovendien verdient het aanbeveling dat Prof. Dr. Brugmans zelf nog eens 
leest wat ik schrijf. Het is aan hem de nodige correcties aan te brengen en 
voor zijn biograaf gereed te maken. De Doctorandus, die zich te eniger tijd 
zetten zal tot een dissertatie over Prof. Dr. Brugmans, heeft tenminste een 
aanloopje in het meer persoonlijke vlak, want over de man van wetenschap 
spreek ik niet aangezien ik mij daartoe niet of nauwelijks bevoegd acht. 

Wat mij het eerste in de heer Brugmans trof was zijn fijn besneden ge
zicht en waren zijn voorname omgangsvormen. Wat terughoudend, wat 1ge 
eeuws, correct, ambtelijlc maar plezierig, op een niveau niet meer van deze 
tijd. Ik herken in hem terstond de uitnemende hoofdambtenaar van zeer 
goede huize. Dat hij zijn carriere echter in Indie had gemaakt zou ik niet 
zonder meer hebben verondersteld. Wat ik immers miste was het Toean 
Besarachtige wat voor mij bij de top van de Indische ambtenarij hoorde. 
Ik zag die heren weI op De Witte rondwandelen met een schaduw van de 
oude heersersblik in de ogen en iets zelfverzekerds in het optreden van de 
man, die gewoon is te worden bediend, dat door eigen kracht bereikt heeft 
en zich ook een beetje bewust is van de discongruentie tussen verleden en 
heden. 

Niets daarvan bij onze Directeur. Berder het type van een denker dan van 
een man van de daad. Eerder wat aarzelend en gaarne bereid de eigen mening 
voor die van een ander te geven; misschien gebeurde dat een enkele maal 
een beetje knorrig, maar danook weI weer gaarne. Waren de argumenten 
van degene die tegen hem sprak goed, niemand was eerder bereid dan de 
heer Brugmans dat te erkennen. Ook dit is een zeldzame eigenschap. 

Wat ik het meest in hem bewonderde was zijn situatiegevoel, resultaat on
getwijfeld van een goede opvoeding en een zeer langdurige ambtelijke er
varing. Op perfecte wijze verstond hij de kunst om alles afte doen wat binnen 
zijn competentie viel, zonder anderen daarmede Iastig te vallen en tegelij
kertijd het Bestuur geinformeerd te houden van elk punt dat nujuist met het 
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2 PROF. DR. I. J. BRUGMANS 

oog op hun verantwoordelijkheid, hun belangsteJling verdiende. Nimmer 
bevreesd om verantwoordelijkheid te nemen, ook relatief grote verantwoor
delijkheden, maar daartegenover nimmer geneigd om zelf zaken te decide
ren, die tot een ander's competentie behoorden. In dit, in wezen zeer 
moeilijke, probleem had hij een feilloos iozicht. Mijns inziens een van de 
meest waardevolle eigenschappen die een Directeur hebben kan. Nooit zijn 
Commissarissen vervelen met de oplossing van vraagstukken die zij toch niet 
kunnen beoordelen, hen steeds kennen in het algemeen beleid en de alge
mene doelstelling. Achter het handelen als Prof. Brugmans deed, zit een 
stuk zedelijke overtuiging en een gemotiveerd gevoel van eigenwaarde. 

Was er geen kritiek op onze Directeur mogelijk? Jawel. 
Eigenlijk elk van ons heeft te worstelen met eigen geschiedenis en eigen 

aanleg. Wat hem aanging, voomamelijk met zijn eigen positieve eigenschap
pen die hij misschien eens wat te sterk op anderen transponeerde. Teveel 
heeft hij soms vertrouwd op de tact, de innerlijke beschaving en de beschei
denheid van derden. Te zeer was hij er wellicht van overtuigd dat dingen die 
voor hem golden in het tegenwoordige tijdsgewricht DOg als vanzelfsprekend 
worden beschouwd. Prof. Brugmans kwam, eigenlijk aIle bestuursleden, 
nog uit de school van het: Eigen boontjes doppen. Tegenwoordig wensen 
medewerkers van elk niveau te worden begeleid, al zijn op die regel natuur
lijk gelukkig veel uitzonderingen. In principe echter moet met deze omstan
digheid worden gerekend als onderdeel van modem personeelsbeleid. 

Prof. Brugmans behoort tot het type mensen dat voor ieder klaarstaat, 
ook in particuliere betrekkingen, mits het hem wordt gevraagd. Belang
stelling als systematiek kende hij minder. 

Tenslotte, wederom in mijn ogen hoog te waarderen, was hij zuinig voor 
zichzelf, voor het Archief en voor anderen. Zijn financiele verantwoordelijk
heidsgevoel was gericht op het doen sluiten van de rekening ener vereniging 
met zeer bescheiden geldmiddelen. Niet was tot hem doorgedrongen dat 
tegenwoordig overal geldt, dat wie veel vraagt veel krijgt. Toen hij nochtans 
die les zich eenmaal eigen gemaakt had, heeft hij van die ontwikkeling ter
stond geprofiteerd, vooral ten dienste van ooze medewerkers maar ook ten 
dienste van de bibliotheek. Ik weet dat het slechts innerlijke schroom was die 
hem ervan heeft weerhouden eerder een weg op te gaan, die hij, met mij, 
voor de verdere toekomst gevaarlijk achtte. De zelfstandigheid van zijn in
stituut en deszelfs tradities, waarvan de grote Posthumus de grondslag ge
legd had, waren hem heilig. 

Het is een aspect van bijzondere mensen, niet opportunistisch, niet wijken 
voor de waan van de dag, dat zij soms in uitvoerende zaken weleens minder 
succes hebben dan degenen die bereid en in staat zijn wat sneller zich te 
voegen; dat hindert niets, integendeel. 

In het beeld van Prof. Brugmans, en ik tracht het te schetsen, hoort onder 
het suave uiterlijk een stukje onverzettelijkheid en zoals wij dat tegenwoordig 
noemen, onaangepastheid thuis. Zijn aanpassingsmechanisme was gecon
ditioneerd in een andere wereld dan het Amsterdam van 1965 bijvoorbeeld. 
Prof. Brugmans zag geen reden overstag te gaan en dat acht ik een van de 
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aantrekkelijkste kanten van zijn persoonIijkheid, al heb ik weI eens gepro
beerd zijn orientatie op die punten te bemvIoeden, maar dat was nu weer 
mijn taak. 

De slotsom kan lui den : Een uitnemend bewaarder van de schatten die het 
verleden ons naliet, vertrouwensman van het bestuur in ieder opzicht, geen 
beeldenstormer of hemelbestormer. Anders dan Posthumus maar volstrekt 
niet minder en bij de wisselende aanpak die ook in de leiding nodig is, precies 
de goede man. 

8 februari 1971. 
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BIJLTJES EN KLOUWERS 

Een bijdrage tot de geschiedenis der Amsterdamse scheepsbouw, in het 
bijzonder in de tweede helft der achttiende eeuw 

Drs. A. J. DEURLOO 

WOORD VOORAF 

Als in 1808 de Amsterdamse scheepsbouwers in een enquete wordt ge
vraagd hoe voorheen de stand van zaken in hun bedrijf was, luidt hun ant
woord: "Zeer bloeiend"l). Een verrassend oordeel voor wie gewend is de 
ontwikkeling van de Hollandse scheepsbouw in de achttiende eeuw af te 
lezen uit de cijfers die we uit Zaandam kennen. Daar immers behoorde de 
grote bloeitijd reeds lang tot het verleden. Al in de jaren zeventig der eeuw 
waren er slechts wat nostalgieke herinneringen overgebleven. Echter, als de 
Amsterdammers in 1808 over "voorheen" spreken, bedoelen ze de tijd voor 
1795, de laatste decennia der Verenigde Republiek. Van Kampen vermoedde 
reeds, dat de Amsterdamse scheepsbouw zich beter staande had kunnen 
houden dan de Zaanse, maar veel meer dan een mededeling over het aantal 
werven in 1816 stond hem niet ten dienste 2). Het merkwaardige feit doet zich 
namelijk voor, dat tot voor kort bijzonder weinig bekend was van deze tak 
van de Amsterdamse nijverheid, de bedrijfssector, die weI het nauwst van 
aIle verbonden was met de zeevaart. Pas sinds 1955 weten we iets meer 
dankzij enkele artikelen van mej. L. van Nierop. Haar stu die gaat echter niet 
verder dan 1632 en men krijgt de indruk, dat de Amsterdamse scheepsbouw op 
dat tijdstip nog niet de grootste omvang had bereikt. Veel kwantitatieve ge
gevens kon Van Nierop ook niet leveren, omdat die haar eenvoudig ont
braken. Na 1632 verkeren we echter geheel in het onzekere, terwijl juist dan 
de Republiek zich ontwikkelt tot de scheepswerf van Europa. Over die 
periode hebben we aIleen berichten over Zaandam en - dankzij Van 
Kampen - Rotterdam. De eerste feitelijke gegevens over Amsterdam vin
den we in de enquetes uit het begin der negentiende eeuw, voorzover ze ge
publiceerd zijn. 

Tussen 1632 en 1816 ligt een maagdelijk gebied, waarvan dit artikel 
iets tracht in kaart te brengen. De middelen zijn echter beperkt, allereerst 
door de voor handen zijnde gegevens. De belangrijkste bronnen waren het 
Archief van het Scheepstimmermans- en Mastenmakersgilde en de in het 
Rechterlijk Archief van Amsterdam aanwezige Requesten betreffende het 

1) G. A. A., Arch. Nw. Sted. Best., no. 238a. 
I) S. C. van Kampen, De Rotterdamse particuIiere scheepsbouw in de tijd van de 

Republiek. Assen, 1935. biz. 85. Voortaan geciteerd als: Van Kampen. 
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bedrij fsleven 1). Ze leveren voomamelijk wat op voor de achttiende eeuw. 
Daarom is vanaf het begin de aandacht op die eeuw, en dan nog voora! de 
tweede helft ervan, gericht geweest. 

De technische kant van het bedrijf komt in de volgende hoofdstukken 
nauwelijks aan bod. Er bestaat trouwens veel oude en modeme literatuur 
over"). Vooral de door Schrijver in 1755 uitgelokte diskussie over de theorie 
der scheepsbouw heeft belangstelling getrokken. Op hetgeen een deskundige 
als Voorbeijtel Cannenburg hierover meedeelt, geven de Amsterdamse bron
nen vrijwel geen aanvulling, laat staan stoftot bestrijding. 

Evenmin komen de nevenbedrijven ter sprake. Dat is ongetwijfeld een 
!eemte, maar er vielen al zoveel hiaten op te vullen. Bovendien, dat moge uit 
het vervolg blijken, maakten deze waarschijnlijk een heel andere ontwikke
ling door dan de scheepsbouw zel(3). 

De bronnen dwongen de scheepsbouw vooral vanuit het gezichtspunt van 
het gilde te zien. Dit geeft ongetwijfeld vertekeningen van de werkelijkheid, 
voora! omdat een deel van het bedrijf eigenlijk niet onder het gilde vie!. 

De hoofdmoot van onze gegevens heeft betrekking op de economische 
zijde van het scheepsbouwbedrijf. Getracht is daamaast een beeld van de 
sociale positie der betrokkenen te schetsen en daarbij de politieke aktivi
teiten niet buiten beschouwing te laten. De BijItjes zijn immers, vooral door 
hun optreden in 1748, niet meer uit de achttiende-eeuwse geschiedenis weg te 
denken. 

1. DE WERVEN 

Al vroeg moet er scheepsbouw in Amsterdam zijn geweest. Visserij en 
handel maakten de aanwezigheid van scheepsherstellers en eventueel 
scheepsbouwers noodzakelijk. Over de ontwikkeling tot 1500 is weinig be
kend; wat wij weten uit de zestiende eeuw maakt echter waarschijnlijk, dat 
pas laat in die eeuw de scheepsbouw zich tot een belangrijke industrietak 
ontwikkeld heeft'). De belangrijkste vestigingsplaats in deze periode was 

1) Met grote erkentelijkheid vermeld ik hier de heer S. Hart, aan wiens aanwij
zingen en adviezen ik veel te danken heb. Van de gepubliceerde bronnen zijn het 
belangrijkst : De handvesten van Amsterdam verzameld door H. Noordkerk. 1748. 
Vervolg 1755. Tweede Vervolg 1777. (Voortaan: Noordkerk; Noordkerk, Vervolg; 
Noordkerk, Tweede Vervolg). 

") Wij hebben ons voornamelijk verlaten op Van Kampen. Bij de oudere litera
tuur gaat het allereerst om: N. Witsen, Aeloude en hedendaegse Scheepsbouw en 
Bestier. Amsterdam, 1671 (voortaan: Witsen) en C. van Yk, De NederIandsche 
Scheepsbouwkonst opengestelt. Delft, 1697 (voortaan: Van Yk). Kritiek op Voor
beijtel Cannenburg is te vinden bij J. R. Bruijn, De Admiraliteit van Amsterdam in 
rustige jaren. 1713-1751. Regenten en financien, schepen en zeevarenden. Amster
dam/Haariem, 1970. Biz. 12, noot 16. 

3) Ze hadden vermoedelijk heel wat meer te lijden van de concurrentie van buiten 
Amsterdam. Men vergelijke bijvoorbeeld het rekwest van de gezamenlijke reders en 
eigenaars van de Amsterdamse lijnbanen uit 1786 (G. A. A., R. A., Req. Bedr. 
723"., No. 12). In een ander rekwest (724,9 waarschijnlijk uit 1787) wordt vooral 
geklaagd over concurrentie van andere Hollandse steden. 

4) Gegevens over de Amsterdamse scheepsbouw tot 1632 voornamelijk uit: L. 
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de Lastage. Ben dijkbreuk in het laatste kwart van de veertiende eeuw had 
ten oosten van de stad een veilige en diepe rede doen ontstaan, waar de eer
ste scheepstirnmerlieden zich vermoedelijk kort na 1400 vestigden. Ook tal 
van andere bedrijven werden er opgericht. De toenemende bebouwing 
dwong de scheepstimmerlieden aan het eind van de 16e eeuw naar nieuwe 
vestigingsplaatsen om te zien. De uitleg van 1593 schiep de mogeIijkheid de 
werven oostwaarts te verplaatsen, maar door verkeerde berekeningen vielen 
de plannen anders uit. De Uilenburgergracht, die geheel voor de scheeps
bouw was bestemd, werd slechts 120 in plaats van 350 voet breed en daardoor 
vrijwel ongeschikt voor het oorspronkelijke doeP). Het waren voornamelijk 
schuitenmakers, die er zich vestigden - al zijn op de kaart van Balthazar 
Florisz uit 1625 hier ook werven voor grote schepen te zien. 

De grote scheepsbouw kwam voomameIijk aan de IJ-oever van Rapen
burg. Ook de veel ruimte eisende werven van de Admiraliteit en de Oost
Indische Compagnie vonden hier een plaats. In deze toestand kwam pas na 
vijftig jaar verandering, toen de stad opnieuw oostwaarts uitbreidde. 
Admiraliteit, OIC en particuliere scheepsbouw verhuisden toen naar 
Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg. 

Daarv66r waren echter al in het westen nieuwe eilanden aangeplempt, die 
ook ruimte voor scheepswerven boden. Hoewel reeds gereed in 1611, duurde 
het bijna twintig jaar voordat scheepstimmerlieden er zich vestigden. Lang
zamerhand ontstond daar een nieuw centrum van scheepsbouwaktiviteit 2). 

Sindsdien veranderde er lange tijd weiDig. De indeling van de Amster
damse haven - een lig- en losplaats voor de schepen in het midden, ter 
weerszijden walen, daarachter op het land scheepswerven en andere direkt 
bij de scheepvaart betrokken industrieen, elk op een van te voren bestemde 
plaats - weerspiegelde de efficiente ordening van werk- en opslagplaatsen, 
die zo kenmerkend was voor elke Hollandse werfS). Deze indeling kon ge
handhaafd blijven, doordat er, dankzij de wijde uitleg der stad in 1658, ruim
te te over was voor uitbreiding in later eeuwen. In de achttiende eeuw 
vinden we in het westen werven op het Realeneiland, het Bickerseiland en 
aan de overzijde van de Prinseneilandsgracht aan het Smalle Pad, in het 
oosten op Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg (op de laatste vooma
meIijk Ole en Stadswerf) en de Hoogte Kadijk. 

van Nierop, Bijdragen tot de geschiedenis van de Amsterdamse scheepsbouw. 
Maandblad Amstelodamum, 42ejaargang (1955). Biz. 36-40 en 54-59. 48" Iaarboek 
Amstelodamum (1956). bIz. 28-42. (Voortaan geciteerd als Van Nierop, Scheeps
bouw, Maandblad, resp. Jaarboek). 

1) Dr. C. P. Burger Jr., Amsterdam in het einde der zestiende eeuw. Studie bij den 
uitgaaf van den grooten plattegrond van 1597. 16e Jaarboek Amstelodamum 
(1918). BIz. 1-101. W. H. M. de Fremery, De opkomst der Amsterdamsche Haven. 
22e Iaarboek Amstelodamum (1925). Biz. 23-110. Zie verder Van Nierop, Scheeps
bouw, Maandblad. 

2) Op de kaart van Balthazar Florisz. is het Bickerseiland nog onbebouwd. Op 
het Realeneiland zijn drie werven (een voor kIeine schepen) en een mastenmakerij 
tezien. 

3) Violet Barbour, Dutch and English merchant shipping in the seventeenth 
century. The ~onomic History Review, vol. IT (1929-1930). Biz. 277. 
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Op Marken waren mastenmakerswerven en schuitenmakerijen, die overi
gens ook op de westelijke eilanden en aan de Hoogte Kadijk te vinden 
waren. Verder waren op enige geschikte punten net binnen of juist buiten de 
muren gelegen, zoais de Derde Weteringdwarsstraat, de Lijnbaansgracht ten 
noorden van de Leidse Po art, het Lange Blekerspad en de Boerenwetering, 
nag andere schuitenmakerijen gevestigd. 

Konden de schuitenmakers haast overal wei een plaats vinden, voor de 
grate werven was dat moeilijker, omdat ze gebonden waren aan ruim en 
diep water. De toenemende verslibbing stelde de Amsterdamse haven voor 
grate problemen, maar de overheid deed alle moeite am aan dit kwaad het 
hoofd te bieden. Voor Pampus had men, behalve de beroemde scheeps
kamelen, geen oplossing, maar aan het uitdiepen van de stadsgrachten en 
het II legde men miljoenen guldens ten koste1). De scheepswerven konden 
daar hun voordeel mee doen. In tegenstelling tot de scheepsbouw in Zaan
dam, waar het geld voor een deugdelijke modderbestrijding ontbrak'), 
hebben ze in het algemeen weinig last van een verslechterend fysiek milieu 
ondervonden, ook al horen we weI van klachten3

). 

De grootste werven in Amsterdam waren die van de Admiraliteit en de 
Ole. Oorspronkelijk was ook de Stadswerfheel belangrijk geweest, maar na 
1589 beperkte deze zich uitsluitend tot schuitenmaken. De werven boden 
grote aantallen arbeiders werk (vaak elk meer dan 10(0) maar dit waren niet 
allen scheepstimmerlieden. De echte Bijltjes vormden in feite een minderheid 
onder het Admiraliteits- en Compagniespersoneel. Dat kwam niet alleen 
omdat deze werven zich oak met de uitrusting der schepen bezighielden, 
maar ook omdat ze, in tegenstelling tot de particuliere hellingen, die af
hankelijk van toe1everingsbedrijven en onderaannemers waren, beschikten 
over eigen mastenmakers, blokmakers, smeden, huistimmerlieden, enz. Uit 
een copie Reg!ement daterend van 1744 blijkt, dat in totaa! 440 man perso
nee! onder de meester-timmerman van de Amsterdamse Admiraliteit ressor
teerden. Daarvan waren er 174 scheepstimmerman en 36 schuitenmaker'). 

'} G. Doorman, De Amsterdamse moddermolen. Maandblad Amstelodamum, 
38e jaargang (1951). Biz. 147. Van 1778 tot 1793 bedroegen de kosten van het 
baggerwerkf1.598.000. 

'} S. Hart, De bevaarbaarheid van de Voorzaan. In: De Zaende, 1951. Biz. 180-
199. 

3) De Koopman, of bijdragen ten opbouw van Neerlands koophandel en zee
vaart. V (1775). Biz. 56: De Nieuwe Vaart bij de Kattenburgerbrug was zo erg 
dichtgeslibd dat sommige werven aileen nog bij hoog tij bereikbaar waren, met het 
resultaat dat niet aileen de nieuwbouw maar ook het kalefateren en vertimmeren 
daar verminderde. In de Generale Tabel van 1808 (G. A. A., Arch. Nw. Sted. Best 
no. 238) wordt geklaagd over gebrekkige voorzieningen voor grote schepen bij een 
aantal werven, waardoor bepaalde reparaties hen niet worden gegund. Vit de Reso
lutieboeken van Thesaurieren Ordinaris blijkt echter dat scheepstimmerlieden met 
klachten dienaangaande in de 18e eeuw meestal bij het Stadsbestuur een willig oor 
vonden. (G. A. A., Arch. Thes. Ord. nos. 23-29). 

'} A. R. A. Adm. Arch. Aanhangsel III (Verzameling Nicolaas van Alphen?), 
no. 4. Biz. 9. Waarschijnlijk was de werf in 1744 niet op normale sterkte. Wegens 
financiele moeilijkheden werd er tussen 1742 en 1746 geen enke\ schip op de Acn-
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In 1781 ligt het getal veel hoger (728 scheepstimmerlieden en 101 schuiten
makers op een totaal van 12(0), maar dan is er ook een omvangrijk bouw
programma in uitvoering tengevolge van de oorlog met EngeIand 1) . 

Van de particuliere werven ontbreekt ons elk gegeven over de personeeIs
sterkte. Dankzij de mededelingen over de scheepsbouw elders in Holland, 
weten we dat ook grote particuliere werven veel personeel in dienst hadden, 
al konden ze de vergelijking met de twee bovengenoemde niet doorstaan. 
In Rotterdam kwamen bedrijven met meer dan 100 werknemers voor. Het is 
aannemelijk, onder andere gezien het grote aantal Ieden van het scheeps
timmergilde, dat er ook dergelijke aantallen arbeiders voor sommige Am
sterdamse meesters werkten. Een bevestiging van deze veronderstelling 
vormt een mededeling uit 1808, dat in vroeger dagen gemiddeld honderd 
man op een werfwerkten 2). 

In oppervlakte ontliepen de particuliere werven, die wij kennen, elkaar 
niet zoveel. De grootste yond men in het aigemeen op Kattenburg en Wit
tenburg, waar de stad percelen had verhuurd van 200 bij 200 voet. De wer
yen op de westeIijke eilanden hadden geen van aIle een diepte van meer dan 
165 voet. Dit moet beperkingen hebben opgeIegd bij de bouw van grote 
schepen. Toch werden die er gebouwd naar blijkt uit notariele akten 3). 

Een rijke schat van gegevens, onder meer over de uitrusting der werven, 
bevatten ongetwijfeld de notariele archieven 4). Op dit punt zullen de Am
sterdamse werven overigens weinig verschillen van de werven elders. In 
technisch opzicht ontliepen ze elkaar immers ook niet veel. Ieder scheeps
bouwer mocht dan zijn "geheimen" hebben, in de praktijk waren de resuI
taten vrijwel hetzeIfde. De beroemde diskussie in het midden der 18e eeuw 
over een rationeler aanpak der scheepsbouw handelde voornamelijk over 
oorlogsschepen. Uit de literatuur blijkt niet dat de particuliere scheeps
bouwers op dit punt progressiever waren dan de Admiraliteiten, integendeel. 
WeI is interessant dat in 1720, d. w.z. zeven jaar v66rdat de Amsterdamse 
Admiraliteit een Engeise scheepsbouwer aan het hoofd van haar werf 
plaatste, een fregat wordt aanbesteed op een Amsterdamse werf, dat "op zijn 

sterdamse Admiraliteitswerf gebouwd. Zie J. R. Bruijn. De Admiraliteit van Am
sterdam in rustige jaren 1713-1751. Regenten en financien, Schepen en zeevarenden. 
Amsterdam/HaarIem, 1970. BIz. 13 en BijIage I. 

1) A. R. A. Adm. Arch. Aanhangsel XXXIX, (Verzameling van der Hoop), 
No. 104. Tractementen en Emolumenten, december 1781. BIz. 56 ev. Deze cijfers 
hebben uitsluitend op de als zodanig aangegeven werklieden betrekking. Feitelijk 
moeten ook de houtzagers en boorders meegerekend worden. In 1744 zijn er 13 
houtzagers en 9 boorders, in '81 respektievelijk 15 en 22. Buiten beschouwing blijft 
dan nog de groep werklieden, stellig op iedere particuliere werf te vinden, die belast 
was met sjouwerswerk e.d. Op de Compagnieswerf, waarover cijfers ontbreken, 
zulIen de verhoudingen ongeveer hetzeIfde geweest zijn. 

2) Generale Tabel van Fabrieken en Trafieken. G. A. A. Arch. Nieuw Sted. 
Best., no. 238a. BIz. 29. Cijfers over Rotterdam: Van Kampen, bIz. 48. 

3) Zie bIz. 48, noot 2. 
4) Dank zij de heer S. Hart kreeg ik inzage in de weinige gegevens die het onder

zoek in de Not. Arch. tot nu toe opleverde. Vit het Archief Weeskamer waren 
slechts beperkte inlichtingen over een aantal onbelangrijke werven te halen. 
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Engels" gebouwd moet worden en waarbij wordt bedongen dat er een 
Engels meester-scheepstimmerman moet overkomen, volgens wiens richt
lijnen gewerkt diende te worden 1). Dat Amsterdam bij de technische ont
wikkeling voorop zou lopen, is echter om andere, later ter sprake komende 
redenen niet waarschijnlijk 2

). 

Het aantal werven dat in Amsterdam in de achttiende eeuw bestond, kan 
slechts geschat worden. Een gelukkige bijkomstigheid is echter dat de meeste 
werven op stadsgrond stonden. Hoewel niet al dergelijke werven ais zodanig 
in de Verhuringboeken van Stadseigendommen voorkomen, is het toch 
mogelijk, mede aan de hand van verspreide gegevens uit de Resolutie
boeken van de Thesaurieren Ordinaris, kaarten en advertenties uit de Am
sterdamsche Courant een bepaald beeld van de omvang van de Amster
damse scheepsbouw te schetsen. Een moeilijkheid die zich hierbij kan voor
doen is, dat het niet duidelijk is of we te doen hebben met een scheepstim
mer-, een schuitenmakers-, een mastenmakers- of een sloperswerf. De be
stemming kon ook nog weI eens veranderen. Vaak geeft het beroep van de 
huurder dan uitkomst. De naamgeving der werven, die niet altijd konstant is 
en vaak weinig origineel, schept ook problemen. 

Ais we ons in eerste instantie beperken tot de werven uit de Verhuring
boeken, krijgen we een totaal van 43 3). Op grond van de verkregen gegevens 
kan men daarbij de volgende indeling maken: 28 scheepstimmerwerven4

). 

7 sioperswerven, 7 schuitenmakerijen en 1 mastenmakerswerf. Het getal van 
28 scheepswerven slinkt in de loop der eeuw tot 24. Drie werven worden na-

1) Deze mededeling dank ik aan de heer Hart. Het betrof een fregat van 148 voet 
lengte, aanbesteed door de koopman Meynart Troije bij Jacob Schols en Jacob van 
Swieten voor I 46.500 (G. A A, Not. Arch. 6123. Not. Pieter Schabaalje, 8 maart 
1720). Voor de literatuur zie: Van Kampen, biz. 64-74. W. Voorbeijtel Cannenburg, 
De Nederlandsche scheepsbouw in het midden der achttiende eeuw. Jaarverslag 
van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam, 
1924. 

2) Een rechtstreekse beoordeling van de kwaliteit der Amsterdamse scheepsbouw 
ontbreekt. In een memorie van Burgemeesters en vroedschap van Zunderdorp en 
Nieuwendam uit 1791 (R. A H. Arch. Gecomm. Raden, van het Noorderkwartier, 
loketkas 90) wordt verklaard, dat Amsterdam niet in staat is om vrachtvaarders 
behoorlijk te repareren, tenzij met tijdverlies. Wat elders in een dag wordt volbracht, 
kost in Amsterdam anderhalve dag, zodat het werk veel duurder uitvalt. Waarom 
het in Amsterdam meer tijd vergde, wordt niet duidelijk gemaakt. De naijver op 
Amsterdam zal dit oordeel stellig beinvloed hebben. 

3) G. A. A Arch. Thes. Ord. no 674-676 (boeken B,C,D.). Verhuringboek E 
(1768-1828) is volgens het Register in G.AA. Fin. Admin. Amortisatiefonds, in 
werkelijkheid echter in Nieuw Sted. Bestuur, No. 807. In totaal zijn er 44 nummers, 
maar een betreft de verhuring van een gedeelte van een werf voor het geringe bedrag 
van/S per jaar en is daarom overgeslagen. Van de overige is een nummer, betrek
king hebbend op twee werven, waarvan de een een mastenrnakerij is en de ander 
een sloperswerf, gesplitst. Twee andere nummers zijn samengetrokken omdat het 
hier een werfbetrof. 

4) Dit getal is vermoedelijk gefiatteerd. Enkele werven bouwden uitsluitend kleine 
schepen, bijvoorbeeid boeiers en kagen en misschien nog weI kleiner; de grens met 
schuiten- en botenmakerijen is niet scherp te trekken. Misschien verschuilen zich 
onder dit aantal ook nog enige sloperswerven. 
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melijk verkocht en verdwijnen daardoor uit de Verhuringboeken. Op een 
na bleven ze vermoedelijk voor de scheepsbouw bestemd. Een vierde werf 
wordt in 1755 aan twee katoendrukkers verhuurd. Mogelijk heeft ook een 
der sloperswerven een tijd lang een andere bestenuning gehad 1). Van een 
duidelijke teruggang in het aantal is echter geen sprake. Hetzelfde blijkt als 
we ook de werven, die niet in de Verhuringboeken staan erbij betrekken. 
Wellicht kan men, inplaats van een terugloop, zelfs van een lichte voor
uitgang spreken. Na 1750 worden nieuwe terreinen voor scheepsbouw ge
schikt gemaakt. Zo huurt Job May en Compagnie met ingang van mei 1758 
een strook land aan het eind van Wittenburg (later de werf IJhoek, lang 27 
roe, breed 100 roe: geweldige afmetingen in vergelijking met vroegere wer
yen). Vit het overeengekomene blijkt dat dit perceel voor het eerst voor 
scheepsbouw wordt bestemd '). In 1770 verzoekt Hendrik Cramer om op de 
plaats van de voormalige azijnmakerij "De Hoed" op de Hoogte Kadijk een 
werf te mogen vestigen. Er zijn nog weI meer, soortgelijke gevallen te vin
den 3). Als we tenslotte het totaal aantal werven in Amsterdam schatten, 
komen we op een 30 tot 35 scheepstimmerwerven, een tiental sloperijen, een 
stuk of vijftien schuitenmakerswerven en hooguit 5 mastenmakerijen. Deze 
cijfers mogen als maxima gelden, meer dan 65 tezamen zullen het er niet zijn 
geweest. Vergelijkingsmateriaal voor deze cijfers kunnen we vinden in de 
"Generale Tabel van de Fabrieken en Trafieken binnen Amsterdam en der
zelver Jurisdictie" uit 1808, waar het getal van 48 scheepstimmerwerven en 
mastenmakerswerven wordt opgegeven4). Een soortgelijke bron geeft voor 
1816 een totaal van 40 werven5). Vit de opmerkingen, die beide tabellen 

') De huurder staat in het Kohier der Personele Quotisatie van 1742 (biz. 112, 
verpondingsnummer 16/218) vermeld als steenkoper en is geen gildelid. Gewoonlijk 
wordt in de Verhuringboeken de verandering van bedrijf duidelijk aangegeven, 
maar hoe groot de controle van stadswege was, is niet bekend. Bij een slopersbedrijf 
was het naar aile waarschijn1ijkheid gemakkelijker een andere bestemming aan het 
gehuurde te geven. De mogelijkheid dat een aantal werven op stadsgrond niet als 
zodanig in gebruik was moet natuurlijk weI onder ogen gezien worden. In de meeste 
gevallen kunnen we echter dankzij andere gegevens (scheepsbouwprernies, gildelid
maatschappen) vaststellen dat er inderdaad van scheepswerven sprake was. 

2) G.A.A. Arch. Thes. Ord. no. 23, bIz. 304. Nergens blijkt dat dit stuk grond al 
eerder voor de scheepsbouw werd gebruikt. Er werd overeengekomen dat de stad 
enige palen zou vernieuwen, puin tegen de afslag zou storten, de ondiepte tussen de 
palen en de wal tot 6 voet beneden stadspeil zou uitdiepen en de grond iets zou ver
hogen. May moest de oude wal repareren en voortaan onderhouden. Het stuk grond 
moest als scheepstimmerwerf gebruikt worden; het was uitdrukkelijk verboden er 
een sloperswerf te vestigen. De huursom bedroeg f 30; uitzonderlijk laag voor een 
stuk van een dergelijke grootte. Hij kreeg dan ook geen recht op korting, (zie 
hoofdstuk 6), zoals dat voor zo veel werven bestond. 

3) G.A.A. Arch. Thes. Ord. no. 24. BIz. 104. 
4) G.A.A. Arch. Nieuw Sted. Best., no. 238a. BIz. 29. 
5) De toestand der nijverheid in Amsterdam in 1816. Statistische Mededelingen 

van het Bureau der Statistiek van de gemeente Amsterdam. No. 10. Amsterdam, 
1904. BIz. 174, 175. Prefekt de Celles rapporteert echter op 24 februari 1812 aan 
baron d'Alphonse, dat er in de stad Amsterdam in 180635 werven gevonden wer
den, welk aantal in 1811 was geslonken tot 31 (H. C. Colenbrander, Gedenkstukken 
II, 2e stuk, no. 1657. BIz. 1324). Van Hogendorp geeft in een memorie van april 
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vergezellen, mag men konkluderen, dat schuitenmakerijen niet meege
rekend zijn. Gezien dit feit en gelet op de neergang tijdens de Inlijving, 
tonen deze getallen duidelijk aan, dat het voor de tweede helft der achttiende 
eeuw gevonden getal heel goed mogelijk is. 

2. RET GILDE 

Zoals zo veel bedrijfstakken tijdens de Republiek was ook de Amster
damse scheepsbouw corporatief georganiseerd. In de Middeleeuwen had 
men een onderscheid tussen huis- en scheepstimmerlieden niet nodig geacht 
en hadden beiden deel uitgemaakt van het Sint-Jozefsgilde. In 1517 werden 
de scheepsmakers overgeheveld naar het Buitenlandvaardersgilde, maar niet 
voor lang: omstreeks 1579 zijn ze een eigen gilde gaan vormen 1). 

In tegenstelling tot andere gilden konden ook knechten gildebroeder 
worden met het gevolg dat de corporatie in ledenaantal een der grootste, 
zo niet de grootste (althans in de achttiende eeuw) van de stad werd. Van 
Eeghen meent dat de openstelling van het gilde voor de knechten in verband 
staat met de voorname positie der meester-knechten of commandeurs op de 
grote werven, wier eigenaar buitenstaander was. Deze commandeurs waren 
in feite veel belangrijker dan de kleine baasjes die op een eigen werf aan het 
werk waren 2). Ret gildelidmaatschap was voor de knechten, in tegenstelling 
tot de meesters, niet verplicht. Veel knechten bleven dan ook buiten het 
gil de, omdat de kosten en de moeite om lid te worden niet opwogen tegen de 
voorde1en van het gildebroederschap. Op de werven werkten trouwens ook 
personen, die beroepshalve niet in het gilde waren opgenomen, zoals 
sjouwers, magazijnknechten en dergelijke. Naast de scheepstimmerlieden 
werkten boorders en houtzagers aan de schepen, wat blijkt uit de arbeids
kostenberekeningen die Van Yk geeft3). Van Kampen rekent de boorders 

1816 een getal van 43 werven te Amsterdam in 1780. Dit aantal was in 1816 ge
slonken tot 35. (G. K. van Hogendorp, Bijdragen tot de huishouding van Staat in 
het Koninkrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten-Generaal. (uit
geg. voor J. R. Thorbecke). z.j. DI. I, biz. 125.) 

In het Gildekasboek (G.A.A., Arch. Gilden no. 1387) treffen we cijfers aan over 
de inkomsten van het hellinggeld, varierend tussen/31, 10 st. in 1785 en/38, 10 st. 
in 1797. Grote hellingen moesten 12 stuivers, k1eine 6 stuivers per jaar betalen. Op 
zijn minst waren er in 1785 dus 53 hellingen, op zijn hoogst 105. Grote werven had
den vaak meer dan een helling, zodat deze gegevens maar zeer beperkte aanwijzin
gen verschaffen over het aantal scheepsbouwbedrijven in Amsterdam. 

1) I. H. van Eeghen, Inventarissen der archieven van de gilden en van het brou
werscollege. Amsterdam, 1951. Biz. 101. 

2) L. H. van Eeghen, De gilden; Theorie en praktijk. Bussum, 1965. Biz. 25. Bij 
grote werven hoeven we niet aIleen te denken aan O.I.C. en Admiraliteit. Wei spelen 
later aileen de commandeurs van deze twee werven tijdelijk een rol in het college van 
overlieden als tegenwicht tegen de bazen. Wrijvingen tussen Admiraliteit en Com
pagnie aan de ene kant en het gilde aan de andere kant kwamen geregeld voor, om
dat deze werven de gildekeuren niet opvolgden, maar zich op eigen ordonnanties 
beriepen (Van Eeghen, Inventarissen der archieven van de gilden en van het brou
werscollege. Biz. 101). 

3) Van Yk, biz. 286. 
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tot het geschoolde personeel, specialisten voor het boren van de nodige 
gaten. Toch maken ze, althans in Amsterdam, geen deel uit van het gilde. 
Pas in 1811 blijkt uit een reglement, dat het gilde ook openstond voor de 
bazen van de boorders. Deze openstelling moet een maatregel uit de tijd van 
het Koninkrijk Holland of van de inlijving bij het Franse keizerrijk zijn 1). 
Maakten ze daarv66r misschien deel uit van het Sint-Jozefsgilde? Dat was 
weI het geval met de scheepsbeschieters, die volgens een keur uit 1682 uit
drukkelijk deel moesten uitmaken van dat gilde 2). De mastenmakers daar
entegen, die meestal niet op de scheepswerven, maar in een apart bedrijf 
werkzaam waren, behoorden sinds 1656 weI tot het scheepstimmergilde. 

Aan het hoofd van het gil de stonden vijf, door de burgemeesters uit voor
dracht benoemde, overlieden. Een van hen moest een schuitenmaker, later 
een mastenmaker, zijn. Meestal was er een verdeling tussen de Oude Zijde 
(Kattenburg enz.) en de Nieuwe Zijde (Bickerseiland en omgeving). Gedu
rende enige tijd is er ook sprake van een deken, maar omstreeks 1730 ver
dwijnt die funktie van het tonee1. 

Gewoonlijk werden aileen bazen overman. Een kieine groep van hen had 
de macht in handen en speelde elkaar steeds de bal toe 3

). Als in 1749 dit 
monopolie wordt doorbroken, schept men ook de mogelijkheid twee gil de
broeders zonder werf als overman aan te stellen. Ais meest geschikten kwa
men de commandeurs van de Admiraliteit en de Compagnie hiervoor in 
aanmerking. Spoedig deelt echter weer een kliek van bazen de lakens uit. 

Ben van de meest opvallende zaken bij het gilde is de enorme groei van 
het ledenaantal gedurende vrijwel de gehele 18e eeuw. Dankzij Oidewelts 
vondst in het Archief Burgerweeshuis weten we, dat er in 1688 vierhonderd 
gildeleden waren'), in de jaren dertig van de 18e eeuw was dat getal tot 
achthonderd aangegroeid6

). Ais in 1749 van overheidswege een onderzoek 

1) Reglement aanwezig in A.R.A., Arch. Binnenlandse Zaken 1795-1813, no. 
732. Het opvallendste is, dat in tegenstelling tot hetgeen bij de scheepstimmerlieden 
en mastenmakers het geval was, de knechten niet werden toegelaten. Dit zou er op 
kunnen wijzen, dat Van Kampens veronderstelling (Van Kampen, bIz. 48), dat we 
hier met geschoolden te maken hebben, onjuist is. Gaten boren is niet de moeilijkste 
houtbewerking. A vegaars en boren hoorden bij de normale uitrusting van de 
scheepstimmerman (Van Yk, biz. 33: vier of vijf moesten ze er altijd bij zich heb
ben). De boordersbaas leende zijn werktuigen uit aan de scheepstimmerlieden en 
mocht daar huurgeld voor vragen (Reglement 1811, artikel 26). Waarschijnlijk 
ging het hier om arbeiders, die het boorwerk van de scheepstimmerlieden ovema
men, omdat die daar anders te veel tijd mee zouden verliezen. In Zaandam waren ze, 
samen met de houtzagers, niet onderworpen aan het loonmaximum, dat gold voor 
de scheepstimmerlieden; daar kregen ze waarschijnlijk stukloon. (S. Lootsma. Een 
en ander over den Zaanschen scheepsbouw. In: Historische Studien over de Zaan
streek. Deel I, biz. 202, 206). Het reglement van 1811 vestigt de indruk dat de bazen 
van de boorders onderaannemers waren. 

2) Noordkerk, bIz. 1298. 
3) G.A.A., Arch. Burg. Banden bevattende opgaafvan requesten der gilden, spe

ciaal verzoeken tot benoeming van overlieden. 1724-1814. Zie ook hoofdstuk 8. 
4) W. F. H. Oldewelt, Amsterdamse Archiefvonsten. Amsterdam, 1942. Biz. 

174. 
6) G.A.A., Req. Bedr. 691, no. 63a. Het getal800 wordt genoemd in een bereke

ning uit 1733 over de uitkeringen aan oude en zieke leden. 
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wordt ingesteld naar de klachten van verschillende gilden over het financii:le 
beleid van hun overlieden, berichten de overlieden van de scheepstimmer
lieden, dat er omtrent elfhonderd gildebroeders zijn 1). Dit cijfer correspon
deert met de getaIIen in het bewaard gebleven "jaersangenboeck", dat de 
periode 1750-1767 beslaat. Ook het cijfer dat Wagenaar geeft (vijftien
honderd) voor het begin van de jaren zestig is in overeenstemming met deze 
bron, al is het waarschijnlijk dat dit getal gefiatteerd iS2). Een ledenlijst uit 
1788 tenslotte geeft een totaal van tweeenzestig bazen en 1655 knechten 3

). 

Dit Iaatste getaI vindt vermoedelijk weer een bevestiging in de jaarlijkse op
brengsten van de jaarzangen, zoaIs ze vermeld staan in het gildekasboek van 
1784 tot ± 18104). 

Vele rekwesten en keuren houden zich bezig met de verhouding tussen de 
inkomsten van het gilde en de uitgaven ten behoeve van de oude en zieke 
gildebroeders. De voomaamste bron van inkomsten vormden de jaarzan
gen. Wat de hoogte daarvan betreft beschikken wij over verschillende, elkaar 
tegensprekende mededelingen. Het is echter waarschijnlijk dat de jaarzang 
tot 1734/ 3 was en datjaar tot/ 4 werd verhoogd 5

). Dejaarlijkse opbrengst 

1) G.A.A., Arch. Burg. Port. Gilden 4. 
2) G.A.A., Arch. Gilden no. 1382. De namen der broeders worden in alfabe

tische volgorde opgegeven. Achter elke naam is ruimte opengelaten voor aanteke
ningen omtrent voldane jaarzangen (slechts lopend tot 1755). Daarachter is een 
nummer geplaatst; naar aile waarschijnlijkheid het numrner waaronder men in 
een vorig, kennelijk niet alfabetisch ingericht, jaarzangenboek stond vermeld. De 
nieuwe leden na 1750 zijn onmiddellijk te herkennen, want voor hun naam staat in 
de kantlijn de datum van hun intrede. Ook zij kregen een nurnmer. De numrners 
van de oude leden lopen tot 1134. Tot 1754 kregen de nieuwe gildebroeders open
gevallen numrners onder 1134, daarna wordt de numrnering voortgezet. Het num
mer 1500 wordt omstreeks de jaarwisseling 1761-1762 bereikt. Het hoogst vermelde 
nurnmer is 1861 (1 augustus 1767). Daar sinds 1754 geen rekening meer is gehouden 
met overledenen is het werkelijk aantal gildebroeders uiteraard veellager. Een ruwe 
berekening, opgemaakt met behulp van cijfers van overledenen uit G.A.A., Arch. 
Gilden no. 1383, doet ons een getal van ± 1600 broeders in 1767 aannemelijk lij
ken, aangenomen een getal van ± 1130 voor 1754. Dit klopt ook beter met de 
cijfers van 1788. 

3) G.A.A., Arch. Gilden no. 1384. 
4) G.A.A., Arch. Gilden no. 1387. Omstreeks 1760 is de jaarzang f 7t, in de 

daarop volgende jaren stijgt de som voortdurend om na 1774 weer te dalen, waar
schijnlijk tot het niveau van 1760 (zie ook biz. 16). Men dient rekening te hou
den met het feit, dat de wegens ouderdom en invaliditeit ondersteunde gilde
broeders geen jaarzangen meer betaalden en dus bij de verkregen uitkomsten 
moeten worden opgeteld. Niet aile broeders werkten in Amsterdam. In de ledenlijst 
van 1788 (G.A.A., Arch. Gilden no. 1384) wordt achter een naam vermeld: Baas te 
Haarlem. Dit zal weI een uitzonderlijk geval zijn geweest. Niet uitzonderlijk waren 
de scheepstimmerlieden, die op de schepen meevoeren en waarvan er ook in het 
gilde een aantal wordt gevonden: bij 50 personen in de lijst wordt vermeld: "Uit
landig". Dit waren ongetwijfeld varende broeders. Het was geen plicht voor hen 
om lid te worden. 

6) In 1734 werd de jaarzang met f 1 verhoogd (Noordkerk, biz. 1414). Volgens 
het keurboek was de voorgaande verhoging in 1683 geweest toen het bedrag was 
vastgesteld op 30 stuivers. V 66r 1734 werd echter al meer betaald, hetgeen mogelijk 
gemaakt werd door een bepaling uit 1591, dat zonodig maandelijks 1 stuiver meer 
voor de gildebos kon worden gevraagd. Omstreeks 1730 hebben de overlieden ver-



14 BIJLTJES EN KLOUWERS 

van de jaarzangen was bovendien aanzienlijk gestegen ten gevolge van de 
groei in leden van bet gilde. Toch klaagden de overlieden in 1717, "dat door 
bet vermeenigvuldigen der Gildebroeders de oude en zieke Gildebroeders zo 
merkelijk komen aan te groeien", dat men niet meer in staat is om aan de 
vraag naar ondersteuning te voldoen. Een keur uit dat jaar bepaalt dan ook 
dat, wil men in de toekomst uit de gildebus trekken, men bij intrede niet 
ouder mag zijn dan 30 a 32 jaar. De entreegelden werden aanzienlijk ver
hoogd 1). In bet begin van de jaren dertig dwong volgens de overlieden een 
nieuw tekort hen tot het verzoek de jaarzangen te verbogen. Stilzwijgend 
waren deze echter al in vroeger jaren verhoogd en de gildeleden waren pas 
bereid nog meer te betalen als ook de uitkeringen omhoog gingen. Dit laatste 
gebeurde dan ook: voortaan hebben de ouden van dagen en invaliden recht 
op een alimentatie van f 3 per weekI). Maar er was een moeilijkheid: er 
waren verscheidene steuntrekkers, die naast de gelden uit de gildebos in
komsten uit andere bronnen genoten, in bet bijzonder ging bet bierbij om de 
werknemers van de Admiraliteit en de Oost-Indiscbe Compagnie. De over
lieden waren van mening, dat in zulke gevallen de ondersteuning door het 
gilde slecbts een aanvullend karakter boefde te bebben en zij konden daarbij 
verwijzen naar keuren uit 1636 en 1641 3

). De gildebroeders, die, ondanks de 
beweringen van het tegendeel van de kant van de overlieden, van oordeel 
waren dat de gildekas in een florissante positie verkeerde, eisten echter dat 
aan allen een volledige uitkering werd gegeven. In 1744 barstte het konflikt 
in volle omvang los toen de overlieden door een zekere Marten Bockhoven 
voor bet gerecbt werden gedagvaard en naar aanleiding hiervan veroor
deeld. Toch lukte het de overlieden bet jaar daarop een interpretatie van de 

schillende rekwesten ingediend om verhoging van de jaarzangen te verkrijgen: 
Req. 685, no. 70 vraagt een verboging van het bedrag van 30 stuivers tot 50, Req. 
685 no. 71 (gedateerd 1730) een van 40 tot 50 en de Req. 685, no. 5,685, no. 72 (ge
dateerd 1729) en 692, no. 93 om een van 42 tot 50. Daar men, ook gezien het boven
staande, een gerechtvaardigd wantrouwen mag koesteren jegens de manipulaties 
van deze overlieden, kan men meer geloof hechten aan de mededeling van over
lieden en gecommitteerden van bet gilde (zie bIz. 59 e.v.) gezamenlijk in bet rekwest 
van 23 januari 1750 (Req. 696, no. 1) dat v66r januari 1734 (men weet niet meer 
volgens welke keur) 1 3 betaald werd en dat "zedert de voorenstaande Ampliatie 
(namelijk 1734) tot heeden, met genoegen, dewijl het was tot onderboud van oude 
en ongelukkige gildebroeders betaald (is) geworden 14 tot jaarzang" (t.a.p. art. 
XVIII, biz. 18). Dit komt overeen met een verklaring van een aantal gildeleden uit 
1733 dat zij bereid zijn "te betalen voor een penningganger 12,10 st. en voor een 
uijtkooper 14 aile jaren", mits de uitkeringen worden verhoogd (Req. Bedr. 693, 
no. 63a). De betekenis van de (aIleen op deze plaats) gebezigde termen is niet dui
delijk. Op grond van de mededelingen uit 1750 moet met "uijtkooper" het normale 
gildelid bedoeld zijn. 

1) Noordkerk, biz. 1414. Sinds 1631 moest een poorterszoon 14, een vreemde
ling 1 8 betalen. Nu werd dat respectievelijkl 33 enl 43. Daarbovenop kwam bet 
van oudsher daterende examengeld (f 3) en 1 10 vergoeding aan de overlieden voor 
werkverzuim. In totaal dusl 46, respectieveIijkl 56. 

2) Noordkerk, biz. 1414. 
V 66r 1734 kreeg men 1 2 in weerwil van de keur van 31 januari 1664 (N oordkerk, 

biz. 1410). 
8) Noordkerk, biz. 1409. 
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keur van 1734 te krijgen, die hen in het gelijk stelde (keur van 3 maart 1745)1). 
De overwinning was echter van korte duur, want bij de algemene reorgani
satie van de gilden in 1749 bleek, dat de kastekorten, zo ze al bestonden, 
eerder aan het wanbeleid en mogelijk zelfs, aan de malversaties van de over
lieden waren te wijten, dan aan te grote alimentaties. Reeds in 1733 was 
door een aantal gildebroeders gesteld dat het aantal oudelieden (,,24 Oude 
manne voor teegenswoordig") en zieken geen belemmering voor de kas 
vormden 2). In 1744 wordt een aantal van twaalf ouden van dagen per jaar 
voor de laatste dertig jaar als maximum genoemd 3). Dit laatste was onge
twijfeld veel te laag gesteld. Het eerder genoemde cijfer van 1733 en een 
mededeIing uit 1774, dat in het jaar 1752 eenendertig bejaarde gildebroeders 
steun trokken 4), maken evenwel duidelijk, dat het aantal ondersteunden in 
deze jaren ver achterbleef in groei bij het totaal aantal gildebroeders. In de 
nieuwe keur van 14 mei 1750 werd dan ook uitdrukkelijk bepaald dat ieder, 
die voor zijn tweeendertigste lid van het gilde was geworden en zijn jaar
zangen had voldaan, f 3 per week kreeg als hij ouder dan zestig was en niet 
meer in staat om te werken. Als hij voor zijn zestigste al invalide was ge
worden, kreeg hij een uitkering van f 2, 10 st. per week. Mocht de kas te
korten gaan vertonen, dan kon een extraheffing van 1 tot drie stuivers per 
week boven de normaal verplichte jaarzang van f 4 daarin uitkomst bren
gen 5). Tegen de verwachting in moest men al spoedig van deze mogelijkheid 
gebruik maken. Reeds ± 1760 was het aantal bejaarden tot zeventig aan
gegroeid en de jaarzang tot f 7t verhoogd. In 1755 was al een rekwest inge
diend om nieuwe inkomstenbronnen voor het gilde aan te boren. Men 
trachtte onder andere de niet in het gilde verenigde scheepstimmerlieden te 
laten delen in de gildelasten, doch men yond geen gehoor bij de stadsrege
ring6

). Dat gebeurde pas in 1774. Inmiddels was het aantal gealimenteerden 
gestegen tot 122 en het middel der extraheffingen uitgeput: aile broeders be
taalden drie stuivers per week meer en de jaarzang bedroeg nu totaal 
f 11, 16 st. en dat zou spoedig nog niet genoeg zijn terwijl " sodanighe sware 
contributie aan gantsch seer veele van deselve, schoon eerlijke lieden (n.1. de 
gildeleden) ten eenemaale ondraaglijk en insupportabel is geworden"7). 
De overlieden verzO'chten of ze voortaan slechts aan diegenen die geen 
andere inkomsten hadden een volledige uitkering mochten geven. De overi
gen zouden slechtsf 1,10 st. uit de gildebos ontvangen, In de keur van 5 mei 

1) Noordkerk, bIz. 1414. Zie verder G.A.A. Req. Bedr. 696, no. 1. Bli:. 18. Zie 
ook hoofdstuk 8. 

2) G.A.A., Req. Bedr. 691, no. 63a. 
3) G.A.A. Arch. Burg. port. 6., no. 691 . 
') Noordkerk, Tweede Vervolg, bIz. 203. Keur van 5 mei 1774. Vit 1752 dateert 

weI een klacht van de overlieden, dat vroeger hooguit twintig bejaarden werden ge
alimenteerd, doch dat het er in 1751 weI vijfendertig waren. (G.A.A. Arch. Burg. 
Port. Gilden 4). 

5) Noordkerk, Vervolg, bIz. 107. 
6) G.A.A. , Req. Bedr. 701, no. 27 en 708, no. 3. 
7) G.A.A., Req. Bedr. 716, achterin. 
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1774 werd aan elit verzoek voldaan. Om begrijpelijke redenen kwam er nu 
geen protest van de kant van de gildebroeders 1). 

Het Gilde kende geen uitkeringen aan weduwen, zoals die bij vele andere 
corporaties weI bestonden. In de achttiende eeuw zijn weI enige pogingen 
ondemomen om hierin verandering te brengen, klaarblijkelijk zonder veel 
resultaat. WeI werd in 1758 een fonds voor dit doel gesticht onder de naam 
"Vriendelijk Contract", doch dit kan niet lang bestaan hebben. In 1788, 
kort na de Anti-Patriottische omwenteling, trachtten de overlieden van de 
gunstige stemming ten opzichte van de BijJtjes te profiteren en dienden een 
plan in bij de overheid om ondersteuning voor de weduwen te verkrijgen 
uiteraard niet op kosten van de gildebroeders. Maar hun verzoek werd afge
wezen 2). 

Om in het gilde toegelaten te worden was sinds 1717 naast de proef een 
belangrijke som gelds vereist"). Ook moest men (sinds 1680) v66r de proef 
twee jaar aan de nieuwbouw van schepen gewerkt en daarbij een "mansdag
loon" verdiend hebben. Daar met deze regel kennelijk nogal eens de hand 
werd gelicht (bazen die valse verklaringen ter wille van knechten afiegden 
en dergelijke), werd in 1736 een scherper controle ingesteld 4). Het entree tot 
het gilde werd bepaald exclusiever, toen in 1750 van een proevenier behalve 
het bovenstaande ook gevraagd werd, dat hij al vier jaar poorter was. In het 
desbetreffende rekwest, dat nota bene zeven jaar poorterschap eist, wordt 
duidelijk de angst voor de concurrentie van de niet-gildebroeders uitge
sproken. Nog een nieuwe verplichting werd ingesteld: ieder, die ging werken 
in de scheepsbouw moest zich voortaan eerst bij het gildekantoor Iaten in
schrijven, kosten: 6-20 stuivers. Als men dit naliet, moest men later bij in
trede in het gilde een boete van! 10 betalen. In de praktijk kwam dit neer op 
een verhoging van het entreegeld, zeker toen in 1785 besloten werd, dat men 
op het tijdstip van inschrijvingjonger dan zestien moest zijn6

). 

1) Keur bij Noordkerk, Tweede Vervolg, bIz. 203. Op 7 mei 1774 werd nog aan 
125 mannen volledig uitgekeerd: f 375 voor 1 week. Op 14 mei hoefde men slechts 
tweeenvijftig personen volledig te ondersteunen, waardoor het uitkeringsbedrag 
daalde tot f 265,10 st. Ben belangrijk verschil, dat ongetwijfeld in een veriaging 
van de jaarzangen resulteerde, al bleef het nodig opcenten boven de volgens de 
keur vereiste f 4 te heffen. 

2) G.A.A. Req. Bedr. 724, no. 20. Er waren ook al dergelijke pogingen in 1749 
(Arch. Burg. Port. Gilden 4) en 1755 (Req. Bedr. 701, no. 27). Van "Vriendelijk 
Contract" zijn slechts enkele stukken van ondergeschikt belang uit 1763 en 1765 be
waard gebleven in G.A.A. Arch. Gilden no. 1390. Voor zover valt na te gaan, waren 
bij dit fonds uitsluitend knechten betrokken. Onder de ondertekenaars vinden we 
ook geen bekende namen, bijvoorbeeld van de Gecommitteerden van 1749, terug. 

3) Zie biz. 14, noot 1. In 1750 worden de bedragen enigszins gewijzigd; voortaan 
betaalt een poorterszoon f 43, een ingezetene die geen poorterszoon is f 53 en een 
vreemdelingf 63 (Noordkerk, Vervolg, biz. 105: Keur 14 mei 1750, art. 2). Verge
leken met het loon dat een aspirant-gildebroeder moest verdienen - ze1fs in het 
gunstigste geval- bijna het loon van anderhalve maand. 

4) Noordkerk, biz. 1414. Ben mansdagloon was zomers 28 stuivers en's winters 
18 stuivers per dag. lets andere, doch overeenkomstigeregels golden voor demas
tenmakers. 

6) Over de eis van poorterschap zie de keur uit 1750, art. 3 en Req. Bedr. 696, 
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Hierboven kwamen reeds even de niet-gildebroeders of "onvrije" scheeps
tirnmerlieden ter sprake. Lang niet allen, die in de Amsterdamse scheeps
bouw werkten, waren irnmers in het gilde georganiseerd. Aan de status van 
onvrije waren nadelen verbonden. Allereerst het lagere loon. Daarnaast 
mocht men hen van oudsher niet in dienst nemen bij het repareren of 
breeuwen van een schip, als er nog gildeleden beschikbaar waren, behalve als 
de kosten voor het hers tel meer dan f 600 bedroegen of als het dagloon der 
gildeleden boven een bepaald bedrag per dag kwam. Bij het verlengen van 
schepen "ende andere wercken op 't Lant en droog staende" mocht men 
ieder aannemen die men wilde, ook bij de werkzaamheden na de weder-te
waterlating. Over nieuwbouw wordt in dit verband niet gesproken, het is 
evenwel duidelijk dat in die sektor van het bedrijf de gildeleden zeker geen 
bijzondere voorrechten boven anderen bezaten1

). In 1621 wordt het bedrag, 
waarboven men vrij is om al of niet gebruik te maken van gildebroeders tot 
f 900 verhoogd, doch met de uitdrukkelijke bepaling dat in deze som zowel 
loon- als materiaalkosten begrepen zijn. Een belangrijke reden hiervoor zaI 
de stijging van de daglonen zijn geweest. Het mag dus niet gezien worden als 
een begunstiging van het gilde 2). Het gilde wordt zelfs in zijn rechten bekort 
als men in 1641 verordent dat de meesters voor "aIle kleyn werck, uyt
genomen Reeseyls (= razeilen)" iedereen mogen aannemen3). In de tweede 
helft van de zeventiende eeuw, als het met de Amsterdamse scheepsbouw 
kenneIijk heel wat minder goed gaat - vergeIijk bijvoorbeeld de in de con
sideranzen van verschillende keuren gebruikte zinsnede "de schaarse scheeps
tirnmeragie deses tijds" - kan een wending ten gunste van het gilde ge
konstateerd worden: vanaf omstreeks 1680 moeten de meesters bij het aan
nemen van werkvolk gildebroeders boven ingezetenen en ingezetenen boven 
vreemdelingen verkiezen. Bij afdanking is de volgorde uiteraard omgekeerd '). 
WeI wordt nog een keer de keur "an 1641 gerenoveerd, maar slechts voor 
kort: in 1687 wordt deze verordening nietig verklaard 6). Aan het eind van 
de eeuw (1697) hoeft het bedrag van 900 gulden aIleen nog de loonkosten te 

no. 1. Het jaar tevoren had men het iets minder scherp gesteld: slechts geboren of 
genaturaliseerde poorters of bruidegoms van burgerdochters mogen de proef afieg
gen. Als "inboorlingen" f 10 meer entreegeid betaalden, was het ook hen toege
staan. 

Over de intekenplicht zie de keur uit 1750, art. 1, en de keur van 27 januari 1785. 
Een belangrijke reden voor de verhogingen was uiteraard steeds de toestand van de 
giidebos. 

1) Noordkerk, bIz. 1406: Keur 5 oktober 1589, belangrijk gewijzigd op 5 januari 
1591 (art. 8 en 9). 

2) Noordkerk, bIz. 1408: Keur 2juli 1621. 
3) Noordkerk, blz.1409: Keur28januari 1641. 
') Noordkerk, bIz. 1411 en 1412: AI in 1664 (keur 31 januari, art. 1) krijgen inge

zeten knechts voorrang boven die van buiten. In 1673 (keur 27 juIi) bepaalt men, 
dat tot nader order ieder die aan oude schepen kalefatert of timmert drie maanden 
in de stad moet hebben gewoond. De precieze volgorde van voorrang wordt be
paald in de keuren van 30 januari 1680 (art. 4) en 13 februari 1681. 

6) Noordkerk, bIz. 1413: Renovatie (in feite echter een herhaling van 1641 zander 
die keur te noemen) op 30januari 1683. Annullatie in keur van 31 januari 1687. 

Economisch· en sociaaI·historisch Jaarboek 2 
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omvatten. Ook dat betekende een sterkere positie van de gildebroeders op de 
arbeidsmarkt 1). 

De reeds vele malen ter sprake gekomen keur van 1750 gaf tenslotte het 
gilde het volle pond, toen het voorschreef, dat voortaan "aIle dubbelingen 
van nieuwe Scheepen dewelke hier ter Stede niet gemaakt zijn, dog egter 
hier gedubbelt werden zoo als ook aile hoopwerken, en zonder onderscheidt 
aile reparatien zullen geschieden moeten door Gildebroeders"2). Het is 
echter evident (dat blijkt ook uit het rekwest bij de keur), dat allang v66r 
1750 de gildebroeders zich voornamelijk met het scheepsherstel bezig hieI
den. Natuurlijk werkten ze ook, als dat mogeIijk was, bij de nieuwbouw 
waar ze sterk stonden door hun rechten bij aanwerving en ontslag. Maar het 
aanbod van reparatiewerk was overvloedig genoeg: ten eerste was Amster
dam een wereldhaven en ten tweede gold voor Amsterdamse schepen de 
verplichting aile herstelwerkzaamheden binnen de stad te laten uitvoeren. 
Geregeld vernemen we dan ook van niet-gildebroeders die schepen repa
rerenS), hetgeen onder meer betekent, dat het gilde het werk niet aankon. Bij 
de nieuwbouw waren, zoals haast uit alles blijkt, de gildebroeders dan ook 
vrijwel niet betrokken; welk feit uiteraard van invIoed moet zijn geweest op 
het loonpeil en dientengevolge op de concurrentiepositie van de Amster
damse scheepsbouwers. In tijden van slapte in de herstelsektor ging dit 
voordeel weer te niet, omdat men gedwongen was allereerst de duurste 
werkkrachten aan te nemen of in dienst te houden. 

3. DE BAZEN 

De aanwezigheid van "onvrije" arbeiders was de meesters uiterst welkom, 
want zij plukten allereerst de voordelen daarvan. Van oudsher waren de 
bazen verplicht geweest om lid van het gilde te worden. Het blijkt echter her
haaldelijk in de zeventiende eeuw, dat ze dit lang niet altijd deden 4). 

Ook in de volgende eeuw komen we klachten tegen over personen buiten 
het gilde, die zich als scheepstimmermansbaas opwierpen .Niet in de laatste 
plaats hadden volgens het gilde de Admiraliteit, de Oostindische Compagnie 
en ook de stad hieraan schuld, omdat op hun respectieve werven topfunkties 
door niet-gildebroeders werden bekleed. Een mededeling uit 1750 "dat reets 
verscheide werven, schoon die als nog staan op naam van Meester-knegts of 
Commandeurs die Gildebroeder zijn, door Heeren buiten het Gild zyn aan
gelegt geworden"') wijst er op, dat het niet bij deze drie grote werven bleef. 
Dankzij de Verhuringboeken van de stadseigendommen en het Kohler van 

1) Noordkerk, bIz. 1414: Keur 30januari 1697. 
2) Noordkerk, Vervolg, biz. 10, art. 4. Cursief van de schrijver. 
8) G.A.A. Req. Bedr. 696, no. 1,701, no. 27 en 724, no. 20. Over de wrijvingen 

tengevolge hiervan, zie biz. 32. 
') Noordkerk, biz. 1406: Keur 5 oktober 1589. Noordkerk, bIz. 1412, 1413: 

Overtredingen blijken uit de verordeningen van 30 januari 1680 (art. 3) en 14 fe
bruari 1688. 

6) G.A.A., Req. Bedr. 696, no. 1. Art. VI. 
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de personele quotisatie van 1742 kon deze opmerking voor een aantal ge
vallen geverifieerd worden. Zo blijkt een werf op het Bickerseiland in de 
jaren veertig verhuurd te zijn aan Jacob Alewijn Gijsen, die in het Kohier 
vermeld staat als koopman, wonend op de Herengracht, Westzijde, met een 
jaarlijks inkomen van f 30.0001

). Ook een werf op de Hoogte Kadijk is in 
het bezit van een koopman, namelijk Barent Woortman. Zijn inkomen wordt 
op f 2000 geschat"). Of er meer gevallen zijn voorgekomen, kan uit de be
schikbare gegevens niet opgemaakt worden. De meeste huurders komen in 
het Kohier voor als scheepstimmerman, als mastenmaker, als schuiten
maker of als slopersbaas. 

Hoeveel meesters er waren, valt niet precies na te gaan. Tellen we aile 
particuliere bazen uit het Kohier van 1742 bij elkaar op, dan krijgen we een 
getal van 50. De ledenlijst van het gil de uit 1788 geeft een totaal van 62 
bazen, maar dat zijn niet aileen de particuliere. Bovendien krijgt men sterk 
de indruk, dat ook de zoons van de meesters op deze lijst staan vermeld. 
Houdt men ook nog rekening met het feit, dat het Kohier een minimumin
komensgrens van f 600 bezigt, dan ligt de konklusie voor de hand, dat het 
aantal bazen tussen 1742 en 1788 niet belangrijk is gewijzigd. 

Het Kohier van 1742 kan ons enig inzicht verschaffen in de maatschappe
lijke positie der werkgevers in de scheepsbouw. Figuren als Alewijn Gijsen 
latend voor wat ze zijn, houden we ons uitsluitend bezig met diegenen, die 
volgens het opgegeven beroep in deze bedrijfstak thuishoren. In totaal tref
fen we 27 scheepstimmerlieden, 5 schuitenmakers, 5 mastenmakers, 11 
slopersbazen en 2 klouwers aan3). Naar inkomen zijn deze als voigt te ver
delen: 

1) Kohler P. Q. Wijk 37, no. 873. Hij had vijf dienstboden, een buitenplaats en 
een koets met vier paarden. De huurwaarde van zijn huis bedroeg f 1900. Erbij 
aangetekend staat: N.B. trekt van zijn huizenf 12.000 . 

• ) Kohier P. Q. Wijk 56, no. 3072. Een dienstbode. Huishuur f 565. 
S) Een aantal schuitenmakers vallen in het Kohler onder de scheepstimmerlieden. 

Scheepsslopers worden uitsluitend als slopersbaas verrneld. Er kan echter, gezien 
hun adressen en de mededelingen uit Verhuringboek D (G.A.A., Arch. Th.O. no. 
676) geen twijfel over de ware aard van hun beroep bestaan. Dit zelfde geldt voor 
de twee klouwers uit het Kohier, hoewel we, afgezien van de naam van hun beroep, 
niets van hen afweten. Het feit dat ze in het Kohler worden vermeld, bewijst dat ze 
zelfstandig waren; een stukje geschlkte grond met een schuurtje erop was voor een 
gildebroeder voldoende om zich baas te kunnen noemen. In de ledenlijst van 1788 
(G.A.A., Arch. Gilden no. 1384) komen de namen van drie bazen ook voor op de 
lijst der knechten met daarachter de opmerking : "als baas eed gedaan" (delijst was 
nameHjk opgesteld voor het afleggen van een eed van trouw aan de regering). Of 
het hier nu afgezakte bazen of opgekiommen knechten betreft doet er niet zo veel 
toe, maar het maakt weI duidelijk dat de grenzen niet zo scherp lagen. Het woord 
"klouwer" betekent breeuwer. Zie ook biz. 49. 
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Inkomensklasse sch. tim. schuit. mast. slopers klouw. totaal 

> f 12000 1 1 
f 4000- 4500 1 1 
f 3000- 3500 1 
I 2500- 3000 1 2 
I 2000- 2500 1 1 
I 1500- 2000 3 3 
I 1200- 1500 1 1 
f 1000- 1200 9 1 2 12 
f 800- 1000 2 2 2 3 9 
f 700- 800 1 
f 600- 700 7 2 5 14 
niet taxabel 2 1 4 

TOTAAL 27 5 5 11 2 50 

Van deze personen geniet, zoals uit bovenstaand staatje blijkt 80% een in
komen van minder dan I 1200 per jaar. SIechts bij een paar kan van duide
lijke welstand gesproken worden. Met kop en schouders steekt Jan Arentsz. 
Gortsak boven allen uit met zijn jaarIijks inkomen van meer dan 110.000. 
Hij bezit dan ook een buitenplaats en een overdekte wagen met twee paar
den. Zijn huis heeft een huurwaarde van I 850. Goede tweede, zij het op 
verre afstand van Gortsak, is Piet Slegt. Hij heeft een overdekte boeier van 
meer dan f 1500. Niet zo een vreemd bezit voor een scheepsbouwer, hoe
weI slechts twee anderen ook aIs bezitter van een boot geregistreerd staan. 
Naast Gortsak heeft slechts een scheepmaker de beschikking over een voer
tuig, namelijk Reyer van der Swet die een chaise met een paard bezit. Wat de 
dienstboden betreft, Gortsak en SIegt hebben er twee, verder zijn er nog 
negen andere scheepstimmerlieden, drie mastenmakers en een slopersbaas, 
die een dienstbode in dienst hebben. Vergeleken met de gegevens over de 
Rotterdamse en Zaandamse scheepstimmerlieden uit de overeenkomstige 
Personele Quotisatiekohieren vallen enige verschiIIen op. 

Inkomensklasse Amsterdam Rotterdam Zaandam 

> 112000 
I 5000- 6000 
I 4000- 4500 
I 3500- 4000 2 
I 3000- 3500 1 2 
f 2500- 3000 1 2 
f 2000- 2500 1 
f 1500- 2000 3 3 
f 1200- 1500 8 
f 1000- 1200 9 2 
f 800- 1000 2 3 2 
I 700- 800 1 
I 600- 700 7 1 
TOTAAL 25 81) 2J1) 

1) De cijfers voor Rotterdam en Zaandam zijn respectieveIijk uit Van Kampen, 
bIz. 181 en 184 en S. Hart, De Personele Quotisatie te West-Zaandam (in : De 
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Trekt men, uiteraard enigszins willekeurige, maar toch ook weer niet 
irrelevante, grenzen bij de f 1000 en f 2000, dan krijgt men de volgende 
cijfers en percentages: 

Klasse 

I . > f 2000 
II. f 1000-2000 

III. < f 1000 

Amsterdam 

4 16% 
12 48% 
9 36% 

Rotterdam 

4 50 % 
1 12,5% 
3 37,5% 

Zaandam 

4 19% 
13 62% 
4 19% 

Met deze percentages moet men natuurlijk aile voorzichtigheid betrach
ten. Toch mag er wei uit afgeleid worden, dat, hoewel in Amsterdam het 
grootste aantal scheepstimmeriieden wordt aangetroffen (zij het met een ge
ringe voorsprong op Zaandam) alsook de hoogste inkomens, de meeste Am
sterdammers, die als scheepstimmerman in het Kohier staan vermeld, toch 
een lager inkomen genoten dan hun collega's elders. Het was dus een veel 
heterogener gezelschap. In Rotterdam, konstateerde Van Kampen, moesten 
de grote scheepsbouwers tot de vermogende burgers gerekend worden en 
waren ook de kleine duidelijk onderscheiden van eenvoudige handwerks
lieden als huistimmeriieden en metselaars. In Amsterdam staat een groot 
gedeeJte van de scheepstimmeriieden op het niveau van handwerksman. In 
het geheel van de groep zijn de scheepsbouwers met grote inkomens 1) 

uitschieters. De bovengenoemde percentages krijgen nog enig relief wanneer 
men ze vergelijkt met de cijfers van aile aangeslagenen: 

Klasse Amsterdam Rotterdam 
scheepst. totaal scheepst. totaal 

I 16% 26,1 % 50 % 24,6% 
II 48% 30,3% 12,5% 25,4% 

III 36% 43,6% 37,5% 50 %.) 

Zaende, 1948. Biz. 311-343) en de Personele Quotisatie te Oost-Zaandam (De 
Zaende, 1948. BIz. 217-234). Wat Rotterdam betreft: Paulus van Zwijndrecht, 
scheepsbouwmeester van de Admiraliteit, en zijn zoon Leendert, meesterknecht bij 
dezelfde, zijn niet meegeteld omdat ook de Amsterdamse cijfers uitsluitend op 
particulieren betrekking hebben. Toegevoegd werd Pieter Adriaensz. de Ruyter, 
die waarschijnlijk in het Kohier Diet als scheepsbouwer voorkomt, maar waarvan 
bekend is dat hij een grote werf exploiteerde (Van Kampen, bIz. 184, 203 en 222). 
Om er zeker van te zijn, dat het om dezelfde beroepen gaat zijn voor Amsterdam 
aIleen de scheepstimmerlieden genomen. Ook de niet taxabelen blijven buiten be
schouwing. 

1) Bij vergelijking met Rotterdam kan voorts nog gewezen worden op het pro
centueel groter aantal dienstboden en rijtuigen aldaar. De Amsterdamse huren 
liggen weI een stuk hoger, maar dat was met het Amsterdamse huurpeil in het al
gemeen het geval. 

.) Totaalcijfers berekend uit Kohier P.Q. voor Amsterdam en uit Van Kampen, 
biz. 180 noot 1 voor Rotterdam. 
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Tot nu toe hebben we aIleen de als scheepstimmerman geregistreerden als 
vergelijkingsmateriaal gebruikt, zouden we de gehele scheepsbouwsektor 
genomen hebben, dan zou de verhouding nog ongunstiger zijn uitgevaIlen: 

I 13,0% 
II 34,8% 

III 52,2% 

Deze cijfers zeggen niet aIleen wat over de maatschappelijke positie van 
de desbetreffende personen, er valt misschien ook wat uit afte lezen over de 
grootte van hun bedrijven. Van Kampen geeft enkele mededelingen over de 
Rotterdamse scheepsbouwers die, hoezeer we ook bedacht moeten zijn op de 
verschillen tussen de twee steden, toch aanwijzingen in een bepaalde richting 
inhouden. Uit een bijlage, die een overzicht geeft van de verschiIIende 
scheepstypen uit de eerste helft der 18e eeuw en de werven waarop ze ge
bouwd werden, blijkt dat maar vier Rotterdamse werven, toebehorend aan 
de vier hoogst aangeslagenen van 1742, grote schepen bouwden (de laad
vermogens varieerden van 27 tot 140 last, het gemiddelde lag iets boven de 
80 last). De anderen bouwden kleine schepen, veelal binnenvaartuigen 1). 

Een mogelijke conclusie is, dat het hen aan bedrijfskapitaal ontbrak om zich 
aan grote schepen te wagen. Elders berekent Van Kampen, dat een scheeps
bouwer die een werf exploiteerde en koopvaarders van middelmatige grootte 
vervaardigde, over een kapitaal van minstens f 5000 moest beschikken. Bij 
de kleine scheepsbouw lagen de bouwkosten in ieder geval veel lager». 

Naast scheepstimmerlieden en schuitenmakers blijkt er zich in 1742 een 
niet gering aantal scheepsslopers in Amsterdam te bevinden. Over het alge
meen zijn het kleine bazen, maar er is er toch ook een bij, die meer dan 
f 1200 per jaar verdient. In Rotterdam zijn er dan twee, de hoogst aange
slagene heeft zelfs een inkomen boven de f 3000. Kennelijk viel er genoeg 
aan het slopen te verdienen: in Haarlem zijn er volgens het Kohier van 
1742 zelfs acht slopers. Zowel in Haarlem als in Amsterdam behoren deze 
lieden tot het scheepstimmermansgilde. Een deel der gildebroeders - hun 

') Van Kampen, bIz. 203-205. Misschien was er nog een vijfde die grote schepen 
bouwde: Pieter van Zwijndregt, de zoon van de Admiraliteitsscheepsbouwer, die 
een door zijn zoon beheerde werf bezat. Pieter volgde in inkomen op de reeds ge
noemde vier; zijn vader zal echter ook weI enig inkomen uit de werf genoten heb
ben. Van de produktie der andere werven weet men niet veel. 

» Van Kampen, bIz. 86,96. Bij de berekening van het benodigde bedrijfskapitaal 
is Van Kampen uitgegaan van koop van de werf. Vele Amsterdamse scheepsbou
wers had den echter hun werf in huur en kregen vaak belangrijke korting op de 
huursom. De opstallen, materialen enzovoort op de werven waren gewoonlijk weI 
eigendom en vereisten een belangrijk kapitaal. Vergelijk de desolate boedel van 
Adriaan Comelis van Os (G.A.A., Arch. Des. Boedelkamer 263, fol. 1, 8 maart 
1747). Bij verkoop bracht de werf "De Omwerp" f 4900 op en de helft van de werf 
"De Jonge Tobias" f 3450. Beide werven waren op stadsgrond. Overigens slaat 
Van Kampens berekening op de zeventiende eeuw, in de achttiende was volgens 
Aem een no~ ~oter kapitaal ver~ist. 
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aantal is niet na te gaan - werkt dus noch in de nieuwbouw, noch bij de re
paratie1). 

Ret relatief geringe inkomen van de meeste scheepstimmerlieden kan een 
aanwijzing vormen voor de grootte van hun bedrijf, maar dit hoeft niet, we 
weten immers niets over hun vermogenspositie. Ret is ook zeer weI mogelijk, 
dat naast de scheepmaker anderen uit de werf inkomsten trokken. Misschien 
hebben we in sommige gevallen weI met een meesterknecht te maken, ook 
al vielen dergelijke personen officieel buiten de Personele Quotisatie. Als 
voorbeeld hiervan zou de scheepssloper J. Booy kunnen gelden. Deze werkte, 
zoals blijkt uit een vergelijking van de verpondingsnummers uit het Kohier 
der P.Q. met de plaats van de werven, zoals die in het Verhuringboek staat 
aangegeven, op de werf, die Barent Woortman had gehuurd (zie bIz. 20). 
Booy verdiendef 600 per jaar 2

). Mogelijk was Mart. van Swieten (inkomen 
f 1000)3) zetbaas van de eveneens eerder vermelde Jacob Alewijn Gijsen. 
Evengoed kan er sprake van een compagnieschap zijn geweest. Dat was 
wellicht het geval met Piet van Pijlen en Piet Boey op de Roogte Kadijk. De 
eerste staat in het Kohier als tapper genoteerd, de laatste als slopersbaas, 
maar beiden waren gildebroeders. Van Pijlen was huurder van de werf, hij 
verdiende f 200 per jaar meer dan Boey, had een dienstbode en moest vol
gens het Kohier f 300 huur betalen. Boey betaalde geen huur'). Ook de ge
broeders Berkhuyzen en Jac. in 't Veld waren waarschijnlijk vennoten. On
der hetzelfde verpondingsnummer staat ook Bastiaen Melk, bedoeld is 
Claas Bastiaensz. Melk, vermeld als "rentenier en eigenaar". Hij was weduw
naar van Eva Toomenburgh, die v66r 1738 als huurster van de betreffende 
werf stond ingeschreven. Dat zijn jaarlijks inkomen van f 600 in verband 
stond met het bedrijf lijkt een aannemeIijke konklusie 6

). Een werke1ijk in
zicht ontbreekt ons, zolang de desbetreffende notariele akten niet bereikbaar 
zijn. WeI is duidelijk, dat er in verscheidene gevallen sprake is geweest van 
een vennootschap, hetzij tussen scheepstimmerlieden onderling, hetzij tussen 
een scheepstimmerman en een buitenstaander6

). Over de kredietsituatie zijn 

1) De gegevens over Rotterdam en Haarlem uit: W. F. H. Oidenwelt, De be
roepsstructuur van de bevolking der Hollandse stemhebbende steden. In Econo
misch Historisch Iaarboek XXV, bIz. 167. In Rotterdam worden ze scheepsslijters 
genoemd, in Haarlem scheepsslijters en scheepbrekers. Scheepsslijters is volgens 
het W.N.T. een afleiding van slijten = een breuk krijgen. Als voorbeeld wordt een 
keur van Haarlem uit 1751 gegeven: "Scheepsmakers, Scheepsslijters, ofte anderen, 
zich met het Scheepmaaken ofte Scheepbreeken geneerende". Witsen noemt in zijn 
Scheepsbouw: "slopen" "een oudt schip ontdoen en breken." 

2) Kohier P. Q., biz. 112. Verp. nr. 16/220. Werf "Plaats Royaal", Hoogte 
Kadijk. 

3) Kohler P. Q., biz. 286. Verp. nr. 53/1679. Werf ,,'t Eyland Terschelling", 
Bickersstraat. 

4) Kohler P. Q., biz. 112. Verp. nr. 16/223. Werf "De Toren van Cordaan". 
6) Kohler P. Q., bIz. 115. Verp. nr. 16/588. Werf "De Vreede", Wittenburg. 

VerderG.A.A., Not. Arch. 7312. NotarisA. Karreman, 21 februari 1721. 
") De enkele akten die bekend zijn geven voorbeelden van compagnieschappen 

voor een bepaald projekt (G.A.A. Not. Arch. 14185/966. Not. P. Huntum, 24 
augustus 1781), voor een bepaalde termijn (Not. Arch. 15812/1731 , Not. E. M. 
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we ook slecht ingelicht. In het archief van de Desolate Boedelkamer zijn 
twee voorbeelden te vinden van kredietverlening door middel van schepen
kennisbrieven. De werf van Jan van den Trijn in de 3e Weteringsdwars
straat, het betreft hier dus een schuitenmakerij, was be last met een schepen
kennis vanl 2000 en een vanl 8001). Op de werf "Het Fortuyn" in de Vier
windenstraat lag een schepenkennis ter waarde van I 5000 2). In beide ge
vallen waren het waarschijnlijk buitenstaanders die krediet gaven. 

Bij leveranties kregen de scheepstimmerlieden stellig krediet om de beta
ling te vergemakkelijken. Zelf verleenden ze hun aanbesteders ook facilitei
ten. In 1770 verzoeken 19 meesters om de preferentietermijn van een jaar, 
die in 1752 voor schulden door reparaties aan schepen was vastgesteld, tot 
drie jaar te veriengen, zodat ze tegenover de betrokkenen soepeler konden 
optreden. Het rekwest werd afgewezen. Pas in 1802 werd de termijn tot 
anderhalf jaar verlengd 3). 

Een kombinatie van het vak van scheepstimmerman met een ander beroep 
blijkt zeer wei mogelijk. De gildebroeder Pieter van Pijlen, sinds 1736 huur
der van een sloperswerf, zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, staat in het 
Kohier der Personele Quotisatie als tapper vermeld 4). Een zelfde geval is 
Jacob Brouwer: in het Kohier staat brandhoutkoper, maar het is bekend dat 
hij een scheepswerf bezat, waarop rond het midden van de eeuw nieuwe 
schepen worden gebouwd 6). Van Nierop vermeldt, dat in 1797 de makelaar 
Veltman scheepstimmerman was"). De ledenlijst van 1788, die zich in het 
Gildearchief bevindt, geeft ook enkele gegevens over nevenberoepen7). 

Deze lijst werd opgesteld voor het afieggen van een eed van trouw aan de 

Dorper, 3 oktober 1787) en voor onbepaalde tijd (Not. Arch. 13741/403. Not. D. 
Geniets, 6 mei 1776. 

1) G.A.A., Arch. D.B.K. 959/1371. 
2) G.A.A., Arch. D.B.K. 961/1418. Het betrof hier de werf en de daarop staande 

woningen. Wat de aard der werf aangaat, vinden we wellicht een aanwijzing in het 
feit, dat op de schutterskaart van wijk 53 uit 1777 (A. E. d'Ail1y, Repertorium van 
de profielen der stad Amsterdam en van de plattegronden der schutterswijken. 
Amsterdam, 1953. Biz. 155, no. 74) slechts schuiten, aIthans kleine vaartuigen staan 
afgebeeld. 

3) G.A.A., R. A., Req. Bedr. 713, no. 20. Voorde maatregel van 1802zieG.A.A., 
Arch. Burg. Port. 6 (5 maart 1802). Het verzoek van 1770 betrof "alle binnenland
vaarders, niets uitgezonderd, waterschuiten, liggers, zandponten." Volgens de 
supplianten kwamen bij deze vaartuigen kostbare reparaties slechts ren keer in de 
drie of vier jaar voor, zodat een aibetaiingstermijn van drie jaar veel beter zou uit
komen voor de schippers en eigenaars. Voor reparaties en vertimmeringen aan 
huizen gold een preferentietermijn van drie jaar. Onder de 19 ondertekenaars vin
den we vrijwel alle bekende scheepsbouwers. Kennelijk waren ook de grote werven 
in schuitenmakerij geinteresseerd. Dankzij de gildebepalingen (zie biz. 34) was men 
per slot van rekening in deze sektor van een behoorlijk aanbod van werk verzekerd. 

4) Kohier P.Q., biz. 112. Verp. no. 16/223. 
5) Kohier P.Q., biz. 112. Verp. no. 16/234. De werf "De Koning William" kreeg 

in 1749, 1750 en 1752 premies wegens nieuwbouw. (Verhuringboek D, fol. 809). 
") L. van Nierop, Gegevens over de Nijverheid, bijeengelezen uit de advertenties 

in de Amsterdamsche Courant, 1795-1812. 30ste Jaarboek Amstelodamum (1933), 
biz. 286. 

7) G.A.A., Arch. Gilden no. 1384. 
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"herstelde constitutie" en vermeldt in de gevallen dat de eed al afgelegd was, 
nauwkeurig in welke funktie men hem had afgelegd. Verscheidenen blijken 
als schutter trouw gezworen te hebben. Ook de O.I.C. had de eed al afge
nomen. Bij de bazen vinden we verder nog een onderschout, iemand "in 
dienst van de Stad op Thesaurie", twee leden van het molenaarsgilde, twee 
schuitenvoerders, een lid van het pottengilde (bedoeld is het Glas-, Kannen
en Aardewerkverkopersgilde) en een overman van het vogelkopersgild. 
Dergelijke kombinaties vinden we ook, zij het minder frekwent, onder 
de knechts. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de substituut-schout, zal 
het baasschap wei tot het louter bezitten van een werf beperkt zijn gebleven. 
Het verband tussen de scheepsbouw en het (zaag)molenaars- of schuiten
voerdersbedrijf spreekt voor zichzelf. Dat een scheepstimmerman tegelijker
tijd poelier kon zijn, bewijst eens te meer hoe heterogeen dit gezelschap was. 

Graag waren we inIichtingen tegengekomen over interessen van scheeps
timmerlieden in de houthandel en de rederij, analoog met de gevallen, die we 
uit de Zaanstreek en Rotterdam kennen, maar onze gegevens zijn te spaar
zaam om hier veel licht op te werpen. In december 1718 gaan Trijntje 
Cornel is, weduwe van Isbrant Jansz. Rogge en haar zoon de meester
scheepstimmerman Jan Rogge een compagnieschap aan voor het scheeps
timmeren en een koopmanschap in houP). Verder weten we uit mededelin
gen omtrent de desolate boedel van Adriaan Comelis van Os, dat hij in het 
bezit van enige scheepsparten is geweest '). Maar daarmee houdt onze kennis 
op. Dat er veel meer van dergelijke gevallen geweest zijn, is aannemelijk, 
aIleen de bewijzen ontbreken. Ons overzicht van de Amsterdamse bazen 
moet helaas weI zeer onvolledig blijven. Zolang we niets weten over de in
terne bedrijfsvoering kan het ook moeilijk anders. 

Wei kunnen we ons afvragen of de sociale waardering voor de meester
scheepstimmerlieden in Amsterdam in het algemeen even hoog lag als in de 
Zaanstreek of in Rotterdam. Financieel konden ook de rijkste scheeps
bouwers zich niet of nauwelijks meten met de meeste houthandelaren en 
brouwers, om van degenen die als "koopman" in het kohier vermeld staan 
maar te zwijgen. Daarbij kwam de vereniging van bazen en knechten in een 
gil de, een gil de, dat maar al te zeer in deze eeuw bekend stond als oproerig en 
"tuimelzuchtig". In het gilde verzwakte hun positie door de toevloed van 
nieuwe leden, voomamelijk knechten. Ook waren ze vaker dan vroeger aan
gewezen op het gebruik van gildebroeders op hun werven. Geen enkele 
scheepstimmerman vinden we onder de vroedschap, dat was trouwens ook 
in Rotterdam het geval. WeI maakten verscheidenen deel uit van de Schut
terij. Ben scheepsbouwer in de funktie van kapitein treffen we echter pas na 
de restauratie van 1787 aan 3). 

Politiek gezien was de kleur van het gil de zonneklaar: v66r de stadhouder. 

1) G.A.A., Not. Arch. 4685. Not. Joannes Backer, december 1718. 
2) G.A.A., Arch. D.B.K. 263, fol. 1.8 maart 1747. Van Os had ernstige verliezen 

geleden aan schepen, die in aanbouw waren en aan scheepsparten van schepen, die 
verloren waren gegaan. 

3) Pieter Otter Teunisz. Op de ledenlijst van 1788 ook als zodanig vermeld. 
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Namen de bazen in dezen misschien een andere pOS itie in dan de rest van het 
gilde? Vit Rotterdam weten we, dat verscheidene scheepsbouwers patriot
tische sympathieen koesterden ' ). Voor Amsterdam merken we, op een uit
zondering na, daar weinig van. De ledenlijst van 1788 (opgesteld voor de eed 
van trouw aan de "herstelde constitutie") kan bezwaarlijk als bewijs voor de 
politieke overtuiging van de bazen dienen. De ondertekenaars stonden, voor 
zo ver ze het niet eens waren met de strekking van de eed, onder grote druk, 
niet alleen van overheidswege, maar ook van de kant van de Bijltjes, geladen 
als die waren door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het beste be
wijs daarvoor wordt geleverd door de ondertekening van Jacob van Swieten, 
wiens huis in mei 1787 geplunderd werd vanwege zijn patriottische gezind
heid 2). Hij is de enige van wie we met zekerheid weten, dat hij geen oranje
kIant was. Tegenover hem staan echter een aantal meesters, wier sympathie 
geheel aan de andere kant Jigt. De vertegenwoordiger van deze groep is 
Klaas Booy, een meester-mastenmaker van de Hoogte Kadijk, die een be
langrijke rol speelde in de "Oranje-cabaal" in het voorjaar van 1787 en wiens 
huis ook werd geplunderd, in dit geval door patriotten. Hij moest zelfs uit de 
stad vluchten 3). Dat Pieter Otter eind 1787 kapitein der schutterij werd, is 
ook een duidelijke aanwijzing. In het algemeen, lijkt het ons, deelden de 
bazen de Oranjeliefde van hun knechten. Maar of dit aItijd gepaard ging 
met een duidelijke keuze en een aktieve deelneming aan de politiek moet be
twijfeld worden. De onderschout, Jacob Papegaay, die we hiervoor tegen
kwamen, verkeerde in de dagen van de Patriottische staatsgreep te Amster
dam in een netelige positie. Hij moest zijn taak in dienst van de gewijzigde 
overheid vervullen wilde hij zijn baan niet verliezen; bovendien vreesde hij, 
vermoedelijk terecht, een aanval van Patriottisch gezinden op zijn huis. Om 
eventuele plunderaars het hoofd te bieden nam hij, naar men vertelt, een 
aantal Joden in huis. Bij de Patriotten had hij een uitgesproken slechte pers. 
Toch behield hij zijn funktie. 

Genoten de Amsterdamse scheepsbouwers als vaklieden enige faam? Vit
gesproken lof, zoals de Zaankanters en de Rotterdammers (in de eerste helft 
der zeventiende eeuw) werd toegezwaaid, viel hen nooit ten deel. Hangt 
daarmee samen het feit, dat vrijwel nooit scheepsbouwers uit de stad zelf 
door de Amsterdamse Admiraliteit en de Amsterdamse kamer van de o.I.e. 
tot meester-scheepstimmerman over hun respectieve werven werden uitver
koren')? Wat wij ook verder mogen denken van de kwaliteiten van deze 

I) Van Kampen, biz. 189-192. 
S) Volleedig Dagverhaal van al het gepasseerde binnen Amsterdam van Dinsdag 

avond den 29. Mey 1787. en eenige volgende Dagen. waar bij een accuraate Iyst van 
de geplunderde huizen. Uit egte berigte verzameld door een lid van het Waapenge
nootschap "Tot Nut der Schuttery". Amsterdam, 1787. Biz. 20. 

3) Volledig Dagverhaal. .. enz. Biz. 20: de plundering van Booy's huis. Over zijn 
vlucht: Naamlijst van vijf-en-tachtig vluchtelingen, enz. in het noodlottig jaar 1787. 
Amsterdam, 1787. Beide pamfletten aanwezig in het G .A.A. 

') De bekende namen behoren vrijwel alle toe aan Engelsen of Zaankanters. Ben 
uitzondering vormt Gerbrand Slegt, huurder van de werf "De Bendracht" op 
Kattenburg. Hij was meester-scheepstimmerman bij de Admiraliteit van 1722 tot 
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personen en wat luitenant-admiraal Schrijver van hen dacht (!), stellig speel
de bij de keuze van de bazen over de twee grote werven ook de reputatie van 
vakbekwaamheid een rol. Misschien is hierbij van invloed geweest, dat eigen
lijk maar weinig Amsterdamse meesters zich toelegden op de nieuwbouw 1). 

4. DE KNECHTEN 

De niet-zelfstandigen in de scheepsbouw waren, zoals we hierboven reeds 
konden zien, te verdelen in gildebroeders en onvrijen. De groei van het gilde 
in de achttiende eeuw, die niet verklaard kan worden door een geweldige 
expansie van het bedrijf, omdat van een dergelijke ontwikkeling geen spoor 
te vinden is, wijst er op dat de eerste groep werknemers ten koste van de 
tweede gegroeid moet zijn. De laatste verdween echter niet. Ook al zijn de 
berichten schaars, tot in het laatste decennium der eeuw horen we over on
vrije scheepstirnmeriieden, die op Amsterdamse werven werken. We mogen 
zelfs aannemen, dat tijdens de vierde Engelse ooriog het aantal niet-gilde
broeders tijdelijk weer toenam. AI waren de vaktechnische eisen voor in
trede in het gilde niet hoog, de financiele drempel belernmerde velen de toe
treding. Bovendien waren ze als goedkope arbeidskrachten aantrekkelijk 
voor de bazen, die liever hen in dienst namen dan de veeleisende gilde
broeders. Wei werd van de zijde van het gilde voortdurend gewezen op de 
grotere vakbekwaamheid der gildeleden, die irnmers de proef hadden afge
legd. Die proef echter was niet moeilijk 2) en uit de voorkeur der bazen 
blijkt wei dat zij niet zwaar tilden aan het verschil in vakkennis, zo dat al be
stond, hetgeen we wagen te betwijfelen. 

Hoe groot het aantal der onvrijen was is niet bekend. Er zal trouwens een 
aanzienlijk verloop onder hen zijn geweest, omdat zij het eerst met ontslag 
werden bedreigd. 

Over het totaal aantal arbeiders in de Amsterdamse scheepsbouw in de 
achttiende eeuw zijn geen contemporaine gegevens voor handen. In de 
"Generale Tabel van de Fabrieken en Trafieken" uit 1808 wordt vermeld, 
dat voorheen in Amsterdam 48 werven werden gevonden, waarop 3000 man 
arbeidden, "gemiddeid honderd man per werf". Vit deze laatste mededeling 
blijkt weI dat dit bericht niet geheel te vertrouwen is. Waarschijnlijk Iigt de 
schatting te hoog"); hoewel het getal weer veel te laag is, als we aannemen, 

1726 en genoot als zodanig een uiterst slechte reputatie. Zie over hem J. R. Bruijn, 
De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Amsterdam/Haarlem, 
1970. Biz. 9. Ben familie als bijvoorbeeld het geslacht Van Zwijndregt te Rotterdam 
wordt hier niet gevonden. Over de Van Zwijndregts zie Van Kampen, biz. 186-189. 

1) Zie biz. 48. 
2) Althans volgens Van Nierop, Scheepsbouw, 48" Jaarboek Amstelodamum, 

bIz. 31. 
3) G.A.A., Arch. Nieuw. Sted. Best. no. 238a, bIz. 29. Voor 1808 geeft men het 

cijfer van 500 man personeel. Vroeger was de toestand van het bedrijf "zeer bIoei
end" geweest, nu kwijnde het weg ten gevoIge van de achteruitgang van de scheep
vaart. Vergeleken met het grauwe heden zaI de toestand van vroeger ongetwijfeld te 
rooskleurig zijn getekend. Volgens De CeIIes (CoIenbrander, Gedenkstukken VI, 2. 
No. 1657, biz. 1324) waren er in 1806 nog 3000 arbeiders, tegen in 1811 maar 350. 
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hetgeen heel waarschijnlijk is, dat de arbeiders van de drie grote werven 
(Admiraliteits-, Compagnies- en Stadswerf) buiten beschouwing zijn gelaten. 
Vergelijken we het met het aantal gildebroeders uit het laatst der achttiende 
eeuw, waarbij we moeten bedenken dat heel wat leden van het gilde bij de 
Admiraliteit en de Compagnie werkten, dan zouden we tot de konklusie 
moeten komen dat de gildebroeders een minderheid onder de scheepstim
merlieden vormden. 

Dit is stellig juist voor de aanvang der eeuw, maar heel wat onwaarschijn
lijker voor de laatste decennia 1). 

In de lonen was wat de gildebroeders betreft na 1664 vrijwel geen wijziging 
meer gekomen. Van veertien dagen na Maria Lichtmis (2 februari) tot zes 
dagen voor Allerheiligen verdiende men 36 stuivers per dag, althans als men 
aan grote schepen werkte. Schuitenmakers kregen maar 34 stuivers. Van 
veertien dagen na Allerheiligen tot Maria Lichtmis ontving men het winter
loon: 24 stuivers per dag. In de twee korte tussenliggende perioden rond 
Allerheiligen en Lichtmis kreeg men 30 stuivers 2

). Het grootste deel van het 
jaar kon men dus een weekloon van f 10, 16 stuivers verdienen. Had men 
steeds werk, dan had men per jaar een inkomen van meer dan f 500, verre 
van onaanzienlijk, wanneer men het vergelijkt met lonen van andere Am
sterdarnse en Hollandse arbeiders 8) . Maar de vraag is of men weI aItijd 
werkhad. 

Ook hadden niet aIle gildebroeders dit loon. De Admiraliteit en de Com
pagnie keerden des zomers dertig en des winters twintig stuivers dagloon uit. 
De loonberekening, die de Bijltjes in 1749 voor de prins maakten, geeft ook 
een heel wat ongunstiger resultaat dan hierboven vermeldt: 

Van Hogendorp geeft in zijn reeds eerder (bIz. 11 n.) vermelde Bijdragen tot de huis
houding van Staat (DJ. I, bIz. 125) op voor 1780: 2458 tot 2715 timmerIieden en 
voor 1816: 914 tot 1039. Bij al deze getallen zullen trouwens ook wei aIle andere 
personen, die naast de scheepstimmerlieden op de werven werkten, sjouwers, maga
zijnknechts, boorders, enzovoort, meegerekend zijn, hetgeen vergelijkingen met het 
aantal gildebroeders, het enige gegeven dat we uit de achttiende eeuw hebben, bij
zonder moeilijk maakt. Er is een ander gegeven: op 20 december 1787 hielden de 
scheepstimmerlieden een optocht door de stad waaraan 4000 personen deelnamen 
(Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken 1787, biz. 5953). Naast de Oostelijke eilanden 
was ook het Bickerseiland vertegenwoordigd. Het gros werd echter geleverd door 
de drie grote werven, waarbij moet worden aangetekend, dat niet aIleen de Bijltjes, 
maar aIle personeelsleden, die onder de respectieve meester-scheepstimmerlieden 
ressorteerden, meededen. Vergelijk bIz. 7. 

1) De invloed van het gilde was in de praktijk toch altijd groter dan het aantal 
leden zou doen denken, omdat de broeders eerder werk konden krijgen en later 
ontslagen werden. Op de Admiraliteitswerf werkten ook onvrijen zoals blijkt uit de 
loonverschillen. In 1781 waren daar 367 scheepstimmerlieden met een loon van 30 
of 20 stuivers, kennelijk gildeleden, en 281 scheepstimmerlieden met een loon van 
28 of 18 stuivers, kennelijk onvrijen. (Adm. Arch. Aanh. III (Verz. Nic. van Alphen?) 
no. 4, biz. 9). 

2) Noordkerk, biz. 1411 en 1413: Keuren van 31 januari 1664 (art. 4 en 5) en 31 
januari 1692. Deze lonen bleven tot 1869 van kracht! 

3) Vaste werkkrachten in de suikerraffinaderijen verdienden f 5 per week, dag
loners f 7 tot f 10 (L. van Nierop, De Jordaan in 1732 en 1742. Maandblad Am
stelodamum. 45ste jaargang (1958), bIz. 180). Metselaars ontvingen in de zomer 24, 



BIJLTJES EN KLOUWERS 

"Van 365 dagen in 't jaar heeft men 

Feest en Zondagen 
Regentyden 
Gesloten water 

Leeglopende door ziekte of afdanking 

is te zamen 

Dus worden 'er gearbeid 

Hiervan 3/4 is 170 dagen Zomerloon 
al 1,10 st. maakt 
1/4 is 56 dagen Winterloon al 1 maakt 

maaktdus 

59 
21 
24 
36 

140 

226 

1255 
I 56 

1311"1) 

29 

Pogingen om deze lonen op te trekken stuitten steeds af op de onwil van 
de betrokken bestuurscolleges. WeI hadden oude en invalide arbeiders, die 
niet meer konden werken recht op een wekelijkse uitkering. Was men echter 
gildebroeder dan kon men in een dergelijke situatie ook al een beroep doen 
op de gildekas. Enkele decennia daargelaten, betekende het gagement van 
Admiraliteits- en Compagnieswege zelfs, dat men geen beroep kon doen op 

in de herfst en de lente 21 en in de winter 18 stuivers (Noordkerk, biz. 1384: Keur 
10 november 1662). Goldberg geeft in zijn journaal (Sloets Tijdschrift, Deel 19 
(1860), biz. 192) als het gemiddelde loon in Amsterdam I 1 per dag. Volgens zijn 
enqueteformulieren kregen zeepzieders I 4 tot I 10, lakenbereiders I 5 tot I 9 en 
jeneverstokersl 4 totl 8 in de week. In de lijnbanen hadden goede werkers vroeger 
weI 40 stuivers per dag kunnen halen, in Goldbergs tijd kreeg men 24 tot 30 stuivers 
voor zomerdagen en 16 tot 18 stuivers in de winter. (A.R.A., Arch. Binnenlandse 
Zaken, Verzameling Goldberg, no. 51). Volgens Smit verdienden Hollandse ka
toendrukkersl 9 al 10 per week (W. 1. Smit. De katoendrukkerij in Nederland tot 
1813. Rotterdam, 1928. BIz. 159). Zie ook Van Kampen, bIz. 171 noot. 

1) Nederlandsche laerboeken III (1749), bIz. 1223. Een rekwest van de Gecom
mitteerden van het gilde aan de stadhouder ter wille van de gildebroeders, die bij de 
Admiraliteit of de Compagnie werkten. Behalve een loonsverhoging van 2 stuivers 
per dag, vroeg men om beter bier tijdens het werk en - speciaal voor de Admirali
teitsarbeiders - een vlotter uitbetaling van het loon. Aile andere werven hadden 
om de veertien dagen betaaldag, maar de Admiraliteit liet zijn arbeiders gewoonlijk 
een maand, soms zelfs twee of drie maanden op hun loon wachten. Gevolg waren 
grote moeiIijkheden met winkeIiers, die niet voortdurend op de pof wensten te 
leveren. BIij als men was met alles wat men kon krijgen, betaalden de arbeidersge
zinnen vaak hoge prijzen voor goederen van slechte kwaliteit. Ook de persoonIijke 
verhoudingen tussen winkelier en klant werden er niet beter op. Vroeger had men 
nog geld kunnen krijgen, doordat er personen waren die op de achterstallige lonen 
recepissen gaven, waarbij ze achttien stuivers voor I 1 rekenden. Dit was een zeer 
onredelijke handelwijze geweest, maar men had tenminste over kontanten beschikt 
(bIz. 1224-5). In het Admiraliteitsarchief bevindt zich in de verzameling Van der 
Heirn (XXXVII, no. 447) de copie van een rapport van luitenant-admiraal C. 
Schrijver aan de prins, dat enige bijzonderheden over deze kwestie bevat. In het 
voorjaar van 1749 was er nameIijk een konfiikt ontstaan tussen Schrijver en de 
Gecommitteerden over de wijze, waarop men de positie van de gildebroeders der 
Admiraliteit en de Compagnie kon verbeteren. Aan de kant van de Gecommitteer
den speelden ook enige Doelisten, met name de chirurgijn Martini, een roJ. Zie 
hoofdstuk 8. 
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een volledige ondersteuning uit de bos 1
). Ook de Stadsschuitenmakerij hield 

zich niet aan de in de keuren voorgeschreven lonen. Knechten verdienden er 
in de zomer 28, in de herfst 24 en in de winter 20 stuivers per week 2). De on
vrijen werden het slechtst betaald. Aan de bekwaamsten onder hen werd een 
zomerloon van 28 stuivers en een winterloon van 18 stuivers uitgekeerd 3). 
Ook dat lag altijd nog hoger dan het scheepmakersloon in de Zaanstreek, 
waar 's zomers (van half maart tot half september) een loon van 26 stuivers 
werd verdiend. In Nieuwendam echter blijken de arbeiders omstreeks 1790 
ook 28 stuivers te verdienen '). 

Hoe fraai misschien ook het loon der scheepstimmerIieden was, men mag 
niet vergeten dat - ten gevolge van het konstant blijven van de loonsom -
het reele inkomen van de arbeiders, zeker in de tweede helft der eeuw daalde 6

). 

Omstreeks dezelfde tijd verhoogde het gilde de jaarzangen om de stijgende 
onkosten voor het onderhouden van ouden en zieken te bestrijden. Al was 
het Amsterdamse loonpeil dan hoger dan elders, de kosten van het levens
onderhoud waren navenant. Belangrijker misschien dan het loon was het 
feit, dat de Amsterdamse scheepsbouw, in tegenstelling tot de neergang in 
andere bedrijfstakken, betrekkelijk weinig merkte van ekonomische terug
slag, zodat de werkgelegenheid weinig terugliep. 

Dat wi! niet zeggen, dat de scheepstimmerlieden geen werkloosheid ken
den. De vele keuren en rekwesten die over de "vergaderplaatsen der ledig
gangers" spreken, bewijzen wei het tegendeel: seizoenwerkloosheid kwam 
zeer geregeld voor. Het plaatst ook de hoogte van de lonen in een ander 
licht, want het was een normaal verschijnsel voor de meeste scheepstimmer
Jieden tijdelijk zonder werk te zitten. 

Het blijkt onder andere uit het rekwest van 1750 waarin gesproken wordt 
over de reparaties (heel belangrijk in de Amsterdamse scheepsbouw): 
" ... welk werk van tydt tot tydt voorvald, na maate dat de Scheepen uit Zee 
koomen, zo gebeurt het dat in de zoo genaamde Klouwery, of Scheepsver
timmering, op den enen tydt meer, en op den anderen tydt minder Yolk 

1) Zie biz. 14. 
2) G.A.A., R.A. Req. Bedr. 696, no. 1 (23 januari 1750, art. XV). Zoals zo vaak 

hielden de drie grote werven zich niet aan de gildekeuren. De stad dacht er niet over 
haar eigen verordeningen ten aanzien van de scheepsbouw toe te passen op haar 
eigen werf. Het gilde vreesde dat de praktijk op de stadsschuitenmakerij ooit de 
particuliere bazen argumenten in handen zou geven om het loon te drukken. Van 
een dergelijke handelwijze merkt men echter niets. 

3) Nederlandsche laerboeken III (1749), biz. 1221. De terrnijnen zullen wei over
eengekomen zijn met die van de gildebroeders. Wie gildelid wenste te worden, 
moest tweejaar lang dit loon hebben verdiend. (Noordkerk, Vervolg, biz. 107: Keur 
14meiI750). 

') R.A.H., Arch. Gecomm. Raden van het Noorderkwartier. Loketkas no. 90. 
Memorie aan Gecomrnitteerde Raden door Burgemeesters en Vroedschap van 
Zunderdorp en Nieuwendam. Voor Zaandam: S. Lootsma, Een en ander over den 
Zaanschen Scheepsbouw. In: Historische Studien over de Zaanstreek. Koog aan 
de Zaan, 1939. Deel I, biz. 206 en 220. In Rotterdam verdiende men zes maanden 30 
stuivers, twee maanden 25 en vier maanden 20 stuivers. (Van Kampen, biz. 171). 

6) N. W. Posthumus, Nederlandsche Prijsgeschiedenis I. Leiden, 1943. Biz. CVI. 
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leedig loopt . .. "1). De Oost-Indische Compagnie, de Admiraliteit en de 
Stadswerf hadden de gewoonteenkeleweken perjaar het gehele personeel naar 
huis te sturen. Dit betekende geen afdanking, want na afioop van de "vacan
tie" werd het oude dienstverband normaal hervat. Het werkvolk dat deze 
tijd moest zien te overbruggen, overstroomde de bij keur vastgestelde ver
gaderplaatsen voor werkloze scheepstimmerlieden om tijdelijk een andere 
meester te vinden. Dit gaf nogal wat wrijving met andere werkloze gilde
broeders, die de kans om spoedig weer werk te krijgen aanzienlijk kleiner 
zagen worden. Bovendien was het zo, dat de "vacantien" van hen die op de 
drie grote werven werkten "geduurende het geheele Jaar niet in vergelyking 
komen met de leeglooptyden van degeenen die aan de Klouwery arbeiden". 
In 1750 werd door het gilde bepaald dat de klouwers in dit geval voorrang 
bij de aanwerving zouden genieten. Was echter een knecht van de Admirali
teit of de Compagnie eenmaal aangenomen door een particuliere baas, dan 
hoefde hij zijn plaats niet meer af te staan aan anderen. Aileen bij ontslag 
was hij de eerste die moest verdwijnen 2). Een aardig beeld van de toestanden 
in de Amsterdamse scheepsbouw wordt geschilderd in het niet onbekende 
gedicht "Het Hedendaagse leven der Scheepstimmerlieden", dat onder meer 
te vinden is in Scheurleers "Van Varen en Vechten"3). Een Amsterdams 
scheepstimmerman, die in de winter werkloos is, lucht zijn hart. Wei toont 
hij jaloezie ten opzichte van zijn maats, die werk hebben en loon genoeg om 
mee te doen met de Engelse mode, maar tegelijkertijd spreekt uit het gedicht 
ook de verwachting binnen afzienbare tijd weer aan het werk te kunnen 
gaan'). 

Duidelijk is dat de gedwongen lediggang het loon danig afroomde. Men 
moest immers zorgen een reserve aangekweekt te hebben om zulke kwade 
weken door te komen 6). 

1) G.A.A., R.A. Req. Bedr. 696 no. 1 (23 januari 1750) art. IX. Zie ook de loon
berekening van 1749: slechts 226 werkdagen. 

2) Noordkerk, Vervolg, biz. 107 en 108: Keur 14mei 1750. 
3) D. F. Scheurleer, Van Varen en Vechten. Dl. III. 's Gravenhage, 1914. Biz. 

359. Hij geeft als bron op: De Nieuwe Muyderpoort. Zesde druk. Amsterdam 1777. 
Een recenter bloemlezing, M. A. Prick van Wely, Stroop om te zweten. 's Graven
hage, z.j., biz. 33, vermeldt: De zingende Koddenaar. Amsterdam, 1771. Beide zijn 
bundeltjes lichte, probleemloze liedjes, uitgegeven door dezelfde drukker: Barent 
Koene op de Lindengracht. Van de in totaal46 liedjes in de "Muyderpoort" had
den er al 23 in de "Koddenaar" gestaan. De volledige titel van de laatste luidt: "De 
Zingende Koddenaar, Queelende Verscheide Nieuwe Liederen, die Hedendaegs 
Gezongen werden. Nooit voor deze gedrukt." N.a.w. dateert het liedje uit ± 1770. 

') Van Kampen, die het gedicht op bIz. 172 citeert, meent dat het wijst op een 
minder gunstige toestand in de scheepsbouw in de jaren voorafgaande aan de vierde 
Engelse oorlog, hetgeen onwaarschijnlijk lijkt. Het eerste couplet 

"Ik wou het scheepstimmeren wei vervloeken 
En het loopen ook na hoek en brug 
Om te haelen een paar kouwen voeten 
Dat heb ik wei drommels in mijn rug" 

wijst duidelijk op Amsterdam als plaats van handeling (de vergaderplaatsen: de 
hoek bij de Kattenburgerbrug en de Nieuwe Brug) en op het feit dat het winter is. 

6) Vergelijk de berekening op bIz. 29. De overlieden schreven in 1745 aan 
burgemeesters, dat over het hele jaar genomen de werklieden niet meer dan f 3 per 
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Om iedere werknemer gelijke kansen te geven, of beter om ieder de kans te 
geven, waarop hij volgens zijn status recht had, was bepaald, dat aanwerving 
van nieuw werkvoIk uitsluitend mocht geschieden op de officiele vergader
plaatsen, te weten op het Kadijksplein bij de Kattenburgerbrug en aan het 
begin van de Bickersstraat 's morgens en op de Nieuwe Brug 's middags. Ook 
de tijden waren nauwkeurig geregeld. Zware boeten bedreigden baas en 
knecht bij onderhandse afsprakenl). Uitlenen van werkvolk door bazen was 
ook verboden 2). Door het grote verloop zal er geen hechte band tussen werk
gever en werknemer hebben bestaan 3). 

Aangeboden werk moest door de knechten worden aanvaard, zo werd in 
1750 bepaald. VerschiIIende bazen klaagden nameIijk, dat sommige gilde
leden 's ochtends zorgden niet aangenomen te worden om overdag in de ge
legenheid te zijn de aangenomen onvrijen uit het werk te stoten, te bossen, 
zoals de term luidde. Behalve werk ontving men dan ook een derde van de 
boete voor het aangeven van de overtreding. Een zeer profijtelijk bedrijf, 
want de boete in dat geval bedroegf25, dat wil zeggen een premie van meer 
danf8 voor de betrokken gildebroeder. Ook zonder dat gaf de kwestie van 
het bossen al moeiIijkheden genoeg. Een goed voorbeeld van zo'n konflikt 
geeft een rekwest van de meesters uit 1735, dat ondersteund werd door een 
soortgelijk verzoek van de Binnenlandvaarders, die er evenzeer narigheid van 
ondervonden: het werk aan hun schepen werd onderbroken en de loonkosten 
stegen aanzienlijk, wanneer in plaats van onvrijen gildebroeders in dienst 
moesten worden genomen 4). De achteruitgang van het bedrijf wordt volgens 
de bazen in het onderhavige rekwest merendeels veroorzaakt door "de 
Vatsigheid, en Luijheijt, en door het quaad gedrag van Sommige Knegts 
dewelke gildebroeders zijn." Zij komen uitsluitend bossen, omdat ze belust 
zijn op de premie en niet op het werk, want ze hebben zelfs geen gereed
schap bij zich. Als ze noodgedwongen zijn aangenomen, regelen ze naar 

week verdienden, maar gezien het doel van de brief zal deze mededeling eerder op 
schromelijke overdrijving dan op waarheid berusten. G.A.A. Arch. Burg. Port. 6. 
Zie ook hoofdstuk 8. 

1) Noordkerk, Vervolg, bIz. 106. 
2) Noordkerk, Vervolg, bIz. 106. 
3) In het G.A.A., Arch. Burg. Port. 6 bevindt zich een "Overweginge van de 

swevende verschi1len tussen gildebroeders werkende by particuliere basen ter ener 
en gildebroeders werkende op 's Lantz of Compagnies Werf ter anderezyde", 
waarin wordt meegedeeld, dat knechts die bij particuliere bazen door weersom
standigheden een of twee dagen moe ten verzuimen, onmiddellijk ander werk gaan 
zoeken. Zeker gebeurt dat, wanneer het verzuim acht of tien dagen zou moeten 
duren. Zonder reden te vertrekken om ander werk te gaan zoeken, was de knechten 
echter weI verboden. Ze moesten eerst worden afgedankt, anders dienden ze een 
boete van! 3 te betalen (Noordkerk, bIz. 1411; Keur 31 januari 1664, art. 2 en 3). 
In het gildekasboek komt een keer een post voor, die op een veroordeling dienaan
gaande betrekking heeft (G.A.A., Arch. Gilden, no. 1384. 1794). In de ordonnantie 
van 1803 (art. XI) werd de boete tot! 12 verhoogd. Men was toen strafbaar als men 
wegliep "door wangedrag, brutaliteit, of uit reden van afverging van meerder 
loon, dan voorschreeven staat." De veroordeelde had de mogelijkheid om tegen zijn 
vonnis in beroep te gaan bij de overlieden (G.A.A., Arch. Gilden, no. 1380). 

') G.A.A., RA. Req. Bedr. 693, no. 4. Zie ook 685, nos. 56 en 58. 
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eigen goeddunken de schaft- en werktijden, weigeren bepaalde opdrachten, 
bejegenen de aanbesteders onheus en veroorzaken schade door stukken hout 
verkeerd te bewerken en daardoor ongeschikt te maken. Tegen het uitdruk
kelijk verbod in, nemen ze houtafval mee naar huis ' ), ja ze gebruiken zelfs 
hun werktijd om het te kloven en weg te brengen. Door de meesters werden 
enige maatregelen aanbevolen om deze misstanden in de toekomst te voor
komen, maar veel succes had hun poging niet 2). 

Dat de Amsterdamse scheepstimmerman bij de aanbesteders ook geen 
bijster goede naam had, blijkt uit de Memorie die in 1790 door de burge
meesters van Zunderdorp en Nieuwendam bij een rekwest aan de Gecom
mitteerde Staten van het Noorderkwartier werd gevoegd: "Daarbij (name
lijk het feit dat herstelwerk in Amsterdam meer tijd vraagt dan elders) komt 
dat de schipper bij ons een vreije ordonnantie over sijn timmering behoudt, 
daar hij te Amsterdam geen woord moet spreken of men loopt maar van het 
werk af, met heel veel brutaliteijdt, met daar bij te voegen wagt dan maar. 
En niemand behoeft zig te verbeelden, dat sulks spreukjes sijn neen de onbe
driegelijke ondervinding heeft sulks ten overvloede, aan de schippers, be
vestigt." 3) 

We weten niet of de hierboven geschetste mentaliteit karakteristiek was 
voor de Amsterdamse Bijltjes. Zeker zal dit niet voor allen opgaan. WeI 
lijkt het ons aannemeIijk dat een groot gedeelte van de gildebroeders een 
dergelijke zelfverzekerdheid aan de dag Iegde. Men stond sterk, omdat men 
het grootste gedeelte van het jaar van behoorlijk betaald werk verzekerd was 
en kon rekenen op ondersteuning in de oude dag. In het gilde stond men op 
gelijk niveau met de meesters, waarvan men ook anderszins minder af
hankeIijk was dan de werklieden in andere bedrijfstakken. De aktieve deeI
neming aan de gebeurtenissen van 1748 en 1787 bewijst dat deze zeIf
bewuste houding ook op andere gebieden zijn gevolgen had. 

5. DE OVERHEID 

Het Amsterdamse Stadsbestuur nam tegenover de plaatselijke scheeps-

') De spaanders waren voor degeen, die de arbeiders bier verschafte, gewoonlijk 
de opdrachtgever. Noordkerk, bIz. 1407. 

2) G.A.A., R.A. Req. Bedr. 685, no. 69. Hoeveel het bossen voorkwam is niet 
bekend. In het Gildekasboek zijn enige posten over boeten wegens het laten werken 
van onvrijen en het niet laten werken van gildebroeders; namelijk in 1784, 1792 en 
1794 een keer en in 1793 twee keer. Maar het is de vraag of dit aile veroordelingen 
zijn uit deze tijd. Niet bij a\le posten wordt de reden voor de boete opgegeven. 

3) R.A.H., Arch. Gecomm. Raden Noorderkwartier, Ioketkas no. 90. Memorie 
van Burgem. en Vroedschap van Zunderdorp en Nieuwendam aan Gecomm. Ra
den. Klachten over het gedrag van scheepstimmerlieden vinden we ook in Zaandam. 
Van Braam citeert Blaupot ten Cate, Welvaart te Zaandam, bIz. 47: Ondanks de 
dreigementen van de bazen wilden de arbeiders soms de hele dag niet werken. In 
plaats daarvan gaven ze zich over aan verkwistingen, dans en spel in de kroegen. Er 
heersten ruwe zeden, ook bij de Doopsgezinden. (A. van Braam, Bloei en verval van 
het economisch-sociale leven aan de Zaan in de 17e en 18e eeuw. Wormerveer, z.j., 
biz. 106. Dit is overigens geen contemporaine bron.) 

Economisch- en sociaal-historisch Jaarboek 
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bouw in het algemeen een uiterst welwillende houding aan. Zo hoefde in de 
zeventiende eeuw voor de erven op de westelijke en oostelijke eilanden, die 
voor de scheepsbouw bestemd werden, de eerste twaalf jaren geen huur be
taald te worden 1). Om de bouw van nieuwe schepen te bevorderen verkregen 
een aantal werven korting op hun huursom voor elk jaar dat ze een nieuw 
schip van of boven een bepaalde maat bouwden 2). Vanaf 1621 wordt aan 
verschillende kategorieen van schippers, die binnen Amsterdam wonen, 
voorgeschreven hun schepen te laten bouwen of herstellen door leden van 
het Amsterdamse scheepstimmermansgilde. 

Vooral de twee gilden der Binnen- en Buitenlandvaarders S
) zijn het mik

punt van dergelijke bepalingen, die, naar men mag conc1uderen uit de ver
scheidene renovaties van deze verordeningen, geregeld overtreden werden f). 
In 1680 worden wegens "de schaarse Scheeps-Timmeragie deses tijds" aile 
reders en schippers hier ter stede verplicht hun reparaties in Amsterdam te 
laten verrichten op straffe van een boete. Hoewel deze bepaling kennelijk 
slechts tijdelijk bedoeld was, blijft ze tot in het begin van de 1ge eeuw van 
kracht 5). 

Het efi"ekt van deze maatregel werd in belangrijke mate verhoogd door het 
tewerk stellen van varende scheepstimmerlieden bij reparaties in de Amster
damse haven te beperken6). 

1) Vergelijk o.a. Van Nierop, Scheepsbouw. Jaarboek, biz. 37 over het Realen
eiland. Vit G.A.A., Arch. Thes. Ord., Resolutieboek no. 2, biz. 131 blijkt het
zelfde voor Kattenburg. 

I) Zie bIz. 43 e.v. 
8) Buitenlandvaarders: "waardoor men, van ouds en tegenwoordig, zulke Schip

pers verstaan heeft, die in geregelde beurten, vaaren op Londen, Rouaan, S. Valeri, 
Hamburg, Altona, Breemen en eenige plaatzen daaromtrent" (J. Wagenaar, 
Amsterdam in zijne Opkomst. .. enz. 3 din. Amsterdam, 1760-1767. Dl. 2, biz. 
454). 

') Noordkerk, biz. 1409-1404: Keuren van 31 december 1622, 24 januari 1623, 
15 september 1626, 12 oktober 1627, 10 november 1627, 31 januari 1658, 30 januari 
1664 (art. 7), 9 september 1667, 30januari 1680 (artikelen I en 2) en 30januari 1697. 
Naast het Groot en het Klein Binnen- en Buitenlandvaardersgilde worden nog ge
noemd de lichterlieden, de veerlieden en gebenificeerden van de Burgemeesters en 
de brouwers. 

5) Een protest er tegen is te vinden in G.A.A., R.A., Req. Bedr. 723 2, no. 3 
(I786). De betrokkenen, Da Silva en Co., waren, zoals uit het Gildekasboek blijkt, 
hetzelfde jaar wegens timmeren te Nieuwendam veroordeeld tot een boete van 
f 100. In het kasboek komen bijna elk jaar een aantal posten voor betreffende 
timmeren buiten het gilde om; meestal een stuk of vijf, zes. Het jaar 1788 spant de 
kroon met in totaal negen schepen en schuiten. De boeten waren hoog. In hoeverre 
ze, rekening houdend met het verschil in prijs tussen de scheepsbouw in Amsterdam 
en op het platteland, werkelijk een hindemis opwierpen voor potentiele overtreders 
is niet precies bekend. De overlieden van het gilde in 1787 geloofden in elk geval, 
dat het de reders erg gemakkelijk viel om ze te betalen. (G.A.A., R.A., Req. Bedr. 
724,no.6). 

8) Noordkerk, biz. 1412. Als vervolg op een bepaling uit de keur van 27 januari 
1673 wordt in de keur van 30 januari 1680, artikel VI vastgesteld, dat de scheeps
timmerman van het schip bij uitvarende schepen na de monstering van het scheeps
volk te werk gesteld mag worden en bij thuisvaarders aan het werk mag blijven tot 
de afdanking van het yolk. Een rekwest uit 1787 (G.A.A., R.A., Req. 724, no. 6) ver-
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In de eerste helft van de achttiende eeuw vindt men in de stedelijke veror
deningen niets over deze materie vermeld 1). Dit wordt anders in de tweede 
helft, vooral na 1775. Op 14 mei 1750 wordt een nieuwe keur gepubliceerd 
waarin, naast een renovatie van alle zeventiende eeuwse bepaIingen (uitge
breid, wat typen betreft tot de kieIIichters en de schouwen en wat de repara
ties aangaat tot de dubbeIing van de huis en het hoopwerk) een geheeI nieuw 
terrein wordt betreden in artikeI 5 : "Dat alle Scheepen die haar last voor de 
paalen dezer Stadt komen te breken, 't zy Koffen, Smakken, Snikken of 
welke soort van Schepen het zoude mogen zijn genootsaakt zullen wesen, 
haar vertimmering ofreparatien alhier door gildebroeders te laten doen"·). 

Daar er geen boete op overtreding van dit artikel was gesteId, veranderde 
er in de praktijk niet vee!. Later zou dat evenweI anders worden. 

In 17773
) wordt een keur uitgevaardigd aangaande de schuiten van gebeni

ficeerden van de burgemeesters (herhaIing van een verbod tegen bouw en re
paraties buiten de stad uit 1626) en tegen de invoer van geprepareerde 
masten en ander rondhout, dat in voorgaande 17e eeuwse keuren nog niet 
was genoemd 4). Het jaar daarop worden de boeten voor de Binnenland
vaarders voor timmeren buiten de stad verdubbeld. Bij bekeuring zal voor
taan een gezamenIijke verklaring van aIle Amsterdamse scheepstimmer
bazen, dat geen van hen het betreffende schip onder handen heeft gehad, 
voor het gerecht voldoende bewijs zijn 6). In 1785 wordt de keur over de 
masten en het andere rondhout van 1777 gerenoveerd en tevens worden de 
houtzaagmolenaars verplicht hun schuiten nu binnen de stad te laten maken 
en repareren, hetgeen ze volgens het rekwest van het scheepstimmermans
gilde op dat ogenblik meestal in Zaandam of elders buiten Amsterdam Iieten 
doen6). 

zocht om een termijn van zes dagen tussen aankomst en afdanking. De keur van 
28 januari 1789 bepaalde, dat de thuisvarende timmerman aan het schip mocht 
werken "zo lange de legdagen duren van die Schepen, in welke Cherte-partij leg
dagen bepaald zijn, of tot afdanking van het grootste gedeelte van het volk van die 
Schepen, die zonder Cherte-party te huis komen, en langer niet". (Stadspublicatien 
1780-1794; Reg. no. 36). 

1) Slechts een rekwest handelt over deze zaken, namelijk een klacht over tim
meren buiten de stad door de Binnenlandvaarders. Het gilde eist een hogere boete 
en verbeurdverklaring van de schepen. (G.A.A., Req. Bedrijfsleven, 687, no 84) . 

• ) Noordkerk, Vervolg, bIz. 106. De keur is gebaseerd op een gedrukt rekwest 
van overlieden en gecommitteerden van het scheepstimmermansgilde d.d. 23 januari 
1750 (G.A.A., Req. Bedrijfsleven, 691, no. 1). In dit verzoek wordt echter met geen 
woord over de lastbrekers gerept. WeI wordt duidelijk, dat de bepaling aangaande 
de kiellichters en schouwen gericht was tegen vakgenoten, die eigen werkschuiten 
buiten de stad lieten maken. 

3) Volledigheidshalve zij nog vermeld een verzoek in 1755 om alle visschuiten, 
liggend aan de grote en kleine vismarkt, korenlichters, korenschuiten en schuiten 
van zaagmolenaars onder het gebod van bouw en hers tel in Amsterdam te laten 
vallen Cop een na het laatste punt van een plan om de kas van het scheepstimmer
mansgilde, dat in ernstige moeilijkheden verkeerde tengevolge van het grote aantal 
te ondersteunen oude en zieke gildeleden, te spekken. Req. Bedr. 701, no 27). 

') Noordkerk, Tweede Vervolg, bIz. 203. 
6) G.A.A., Keurboek 1761-1781, fo. 161. 
6) Voor schepen, die voor de stad lagen, was het een kleine moeite het rechts-



36 BIJLTJES EN KLOUWERS 

Vit, naar aile waarschijnlijkheid, 1788 dateren twee op vele punten paral
lellopende rekwesten van de overlieden. Het tweede zal bedoeld zijn als een 
vervanging en verbetering van het voorgaande1

). Centraal in beide staan de 
moeilijkbeden met de op het buitenland varende schepen bij de handhaving 
van het verbod op reparaties buiten Amsterdam. Ondanks de boeten blijft 
het voordeliger de herstellingen elders te laten uitvoeren en daar komt bij, 
dat het vaak niet makkelijk is vast te stellen of het nu werkelijk om een Am
sterdams schip gaat. De overlieden verzoeken om verduidelijking dienaan
gaande van de betreffende artikelen en om een forse verhoging van de boeten 
bij overtreding. Ook is het nodig op het vijfde artikel van de keur van 1750 
een sanctie te plaatsen, want nu laat men schepen, die in Amsterdam hun 
last breken, openlijk in Nieuwendam of elders vertimmeren om daarna, alsof 
er geen bepaling bestond, weer in Amsterdam last in te nemen. Op dergelijke 
schepen moeten ook de bepalingen aangaande de invoer van masten en 
ander rondhout van toepassing verkIaard worden "hoezeer't (dat rondhout 
namelijk) reeds in een schip binnen de stad komende is gemaakt of geappro
pieerd." Aansluitend gaat een verzoek om aIle "fabricanten en traficanten" 
binnen de stad dezeIfde verplichtingen als de houtzaagmolenaars op te 
leggen als ze schepen gebruiken (zie keur van 1785). Het stadsbestuur 
geeft de scheepstimmerlieden in vrijwel alles hun zin. In een op 28 januari 
1789 gepubliceerde keur wordt bepaald dat men onder Buitenlandvaarders 
verstaat "Schepen die het Gat van Texel of Vlie inkomen, met uitzondering 
van Schepen, welke in het Noorder Quartier te huis hooren", de boetes 
worden aanzienlijk verhoogd en de lastbrekers, die in overtreding zijn, zullen 
een even hoge boete verbeuren. Amsterdamse schepen, die hun last voor de 
stad breken, maar zich elders in de Republiek van rondhout voorzien, om 
daarna weer in of voor de stad terug te keren, overtreden het verbod van 
1777. De korenmolenaars, de runmolenaars, de teerkopers, de zoutketen 
"en aIle andere Fabricquen" worden als de houtzaagmolenaars verplicht 
hun schuiten binnen de stad te laten bouwen en repareren 2). 

Tegen de ampliatie van het artikel tegen de lastbrekers tekenen Water
landse dorpjes, die aan de over kant van het IJ zijn gelegen, protest aan 3). 
De belangrijkste hiervan was Nieuwendam, in welks haven men kon over-

gebied van de stad voor een ogenblik te verla ten om masten van elders in te nemen 
en in te laten zetten, nota bene door Amsterdamse scheepstimmerlui. (G.A.A., 
Req. Bedr. 722, no. 4). De Keur verbiedt de gildebroeders dan ook uitdrukkelijk 
rondhout zonder stadskenmerk te monteren (G.A.A., Stadspublicatien 1780-1794; 
Reg. no. 229). 

1) G.A.A., Req. Bedr. 724, no. 6 en 6" . 
• ) G.A.A., Stadspublicatien 1780-1794; Req. no. 36. Het is duidelijk dat men 

hier bij buitenIandvaarders niet meer aan het betreffende gilde denkt, hoewel, 
naast de keur van 30 januari 1680, die van 24 januari 1623 genoemd wordt, zowel 
in de rekwesten als de keur. In 1623 spreekt men over "het maken van alderhande 
nieuwe, so weI buy ten als binne-Iants varende Schepen, .. .in 't Groote en Kleyne 
Gilde begrepen" (Noordkerk, biz. 1410). 

3) Dankzij Dr. S. Hart verkreeg ik inzage in enkele fotoeopieen in zijn bezit van 
stukken uit het Rijksarehiefte Haarlem betreffende deze kwestie, nI. uit het Arehlef 
der Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier, Loketkas no. 90. 
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winteren: een belangrijk voordeel voor de scheepsbouw ter plaatse1). Er 
wordt gesproken over een "menigte van Timmerlieden, met 30 a 40 buiten
Iuijden, ... wier weekelijkse ontvangst op de Timmerwerf, op f 250 a f 300 
begroot word"2). Voor 1789 lagen per jaar een twintigtal schepen in de 
Nieuwendammer haven in winterlaag, na aikondiging van de keur bleven er 
slechts drie of vier over. Daarom richtten in het voorjaar van 1789 de burge
meesters van Zunderdorp en Nieuwendam, gevoIgd door hun ambtgenoten 
van Durgerdam, zich tot de Gecommitteerde Raden van het Noorder
kwartier om opheffing van de keur te bewerkstelligen, daartoe aangespoord 
door adressen van een aantal burgers uit de respectieve plaatsen. De zaak 
werd echter uitgesteld en pas in het begin van 1791 afgehandeld. De be
moeienis van de Gecommitteerde Raden had tot resuItaat dat de Amster
damse overheid bij een nieuwe keur besloot, dat de verordening ten aanzien 
van de lastbrekers niet gold voor "de Schepen in het Noorderquartier te huis 
hoorende, dat is, waarvan het meerder gedeelte der Eigendom aan Ingezee
tenen van Noord-Holland toebehoort". DezeIfde uitzondering werd voor 
schepen uit Friesland gemaakt'). Gezien de dankbriefvan Comelis Willemsz 
aan de Gecommitteerde Raden betekende dit voor de Waterlandse dorpen 
een positiefresultaat'). 

Maar deze affaire was hiermee niet ten einde. Zelfs de keur van 1789 ging 
de Amsterdamse scheepstimmerlieden nog niet ver genoeg"), daarom was het 

1) Een resolutie van Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier van 29 
juli 1768 gaf Nieuwendam het recht van de schepen in winterlaag een Iiggeld te 
heffen. De bijkomende verplichting was, dat men voor het onderhoud diende te 
zorgen. Dat bracht grote kosten voor de haven met zich mee, verklaarden Burge
meesters en Vroedschap van ZunderdorP en Nieuwendam in het rekwest van 1789 
(R.A.H., t.a.p.). Daarv66r had de haven kennelijk niet zo veel betekend. Hoe lang 
er al scheepsbouw in Nieuwendam bestond is niet bekend, al zal er weI vrij vroeg 
een dergelijk soort bedrijf gevestigd zijn geweest. In 1735 klaagt men in Amsterdam, 
dat Amsterdamse scheepsbouwers onder andere naar Nieuwendam uitwijken 
(G.A.A., R.A., Req. Bedr. 685, no. 69). . 

2) Hoe groot de "menigte van Timmerlieden", die kennelijk in Nieuwendam 
woonden, was, wordt dus niet duidelijk want de vermelde loonsom, overeenkomend 
met een elders gegeven dagloon van 28 stu ivers, slaat op de "buitenluijden". 
Bachiene spreekt over "de werf" in Nieuwendam. Goldberg, 10urnaal en het tijd
schrift "De Koopman" zwijgen er in aile talen over; maar in het Archief Goldberg 
(no 51, aanwezig in A. R.A., Arch. Binnenlandse Zaken) bevindt zich een enquete
lijst van Nieuwendam, waarop een scheepmakerij wordt verme1d. Hetzelfde cijfer 
vindt men in de "Staat van Fabrieken en Trafieken" van 1808 (A.R.A., Arch. 
Binnenl. Zaken 1795-1813, no. 783). De eigenaar is een zekere Cornelis Willemsz., 
wiens naam ook voorkomt in de bescheiden uit het Archief Gecommitteerde Raden 
van het Noorderkwartier. In 1808 waren er in Durgerdam twee werven, waarvan 
een ook geschikt was voor zeeschepen. Men vertelt, dat de andere werf in de plaats 
is gekomen van een groter bedrijf, dat het niet langer had kunnen bolwerken. Ook 
was er een katrollen- en mastenmakerij. In het konflikt speeJt Nieuwendam de 
voornaamste rol. Toch waren ook anderen, bijvoorbeeld de Zaanse scheepsbouwers 
geinteresseerd. 

8) Stadspublicatien 1780-1794; Reg. no. 76. Keur van 27 januari 1791. 
') R.A.H., Arch. Gecom. Raden Noorderkwartier, 10ketkas no 90. 
") G.A.A., Req. Bedr. 725, geen nummer. Men wilde met het oog op de scheeps-
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niet te verwonderen dat ze onmiddellijk hun stem tegen deze nieuwe veror
dening verhieven en ze vonden voor hun kIachten een gewillig oor "uit 
hoofde van de omstandigheden, waarin zich 't zelve Gild thans bevindt", 
zoals de keur van 1 juni 1791, waarbij de twee vorige ongedaan werden ge
maakt, verklaarde. Rierbij bleef de uitzondering voor de schepen uit het 
Noorderkwartier gehandhaafd, echter werden daar nu schepen onder ver
staan waarvan de boekhouder en de eigenaars voor ten minste driekwart in 
het Noorderkwartier woonden. In geval van twijfel moest de originele reder
cedulle worden getoond. De schepen, die van de uitzondering profiteerden 
mochten aIleen in de plaatsen waar ze thuis hoorden hun reparaties laten 
verrichten, deden ze dat niet dan verbeurden ze het recht van uitzondering l ). 

In Nieuwendam zal men met gemengde gevoelens van deze nieuwe keur 
kennis hebben genomen. 

Tijdens de Bataafse Republiek vindt een herhaling van dit konflikt plaats 
als de ordonnantie van 1803 de bepalingen over de lastbrekers onverkort 
handhaaft. Opnieuw protesten van Waterlanders en Zaankanters, doch ook 
nu tevergeefs : weer triomfeert de Amsterdamse scheepsbouw"). 

6. DE PRODUKTIE 

Ret is opvallend hoe weinig eigenlijk in reisverhalen en andere beschrij
vingen van Amsterdam de scheepsbouwnijverheid ter sprake komt, zeker 
wanneer men dit vergelijkt met de Zaanstreek. Begrijpelijk is dit verschil 
weI. Was in Zaandam de scheepsbouw een der belangrijkste middelen van 
bestaan, de Zaan een grote scheepswerf, in Amsterdam was het een onder
deel van de totale bedrijvigheid in de haven. In Amsterdam werd de be
zoeker getrotfen door de aktiviteit van de handel en de uitgebreidheid der 
scheepvaart, die bleek uit de aanwezigheid van talloze koopvaarders op het 
IJ, de werven terzijde van de rede vielen minder in het oog. In een opsom
ming van de Amsterdamse industrie kon de scheepsbouw niet gemist 

bouw aan de overkant van het IJ, de uitzonderingsbepaling over de schepen van het 
Noorderkwartier uit 1789 beperken tot walvisrederijen aan de Zaan. 

I) Stadspublicatien 1780-1794; Reg. no. 82. Het rekwest van de overlieden dat de 
aanleiding tot deze keur was, bevindt zich in het Archief Burgemeesters. De keur 
van 27 januari (1791) zo schreven ze, zou een grote schadepost voor het gilde be
tekenen. Op 21 maart (toen de overlieden zitdag hadden) was er dan ook een groot 
aantal gildebroeders, zowel van Admiraliteits-, Compagnies- als particuliere wer
yen, bij het gildekantoor verzameld om zich te beklagen. De overlieden verwachtten 
de volgende zitdag een nog groter aantal te zullen zien. Onder meer wordt ook nog 
eens de Order op de Buitennering als argument voor hun zaak aangevoerd (G.A.A., 
Arch. Burg., Port. Gilden 4.). 

2) Keure en Ordonnantie betreffende het Scheeps- Timrner- en Mastenmakers
gilde der stad Amsterdam. 1803. Gedrukt in 1805. G.A.A., Arch. Gilden no. 1379. 
Het konflikt wordt beschreven in M. G. de Boer, De ondergang der Amsterdam
sche gilden. In : Tijdschrift voor Geschiedenis. XLVll (1932), bIz. 146-148. Nog in 
1816 willen de scheepstimrnerlieden herstel van het gilde en de oude bepalingen, 
omdat ze vrezen dat anders de hele scheepsbouw naar de overkant van het IJ zou 
verhuizen. (Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste helft der 1ge 
eeuw. Uitgeg. door I. H. Brugmans. Ie dee!. 's Gravenhage, 1956. Biz. 174, 175). 



BIJL TJES EN KLOUWERS 39 

worden, maar niemand voelde zich geroepen om, zoals in Zaandam, uit
voerige mededelingen over het bedrijf te doen. Een uitzondering moet na
tuurlijk gemaakt worden voor de werven van de Admiraliteit en de Oost
Indische Compagnie. Rier waren's Lands Magazijn en het Buitenhuis der 
Compagnie geweldige blikvangers, tot de verbeelding sprekende uitingen 
van Hollands macht en rijkdom, ook al verbleekte de glans ervan in de loop 
der achttiende eeuw. Tegenover deze uitgestrekte bedrijven waren de gewone 
werven nauwelijks vermeldenswaard. We lezen dat ze er zijn, maar hun aan
tal, hun afmetingen, het aantal van de arbeiders, die er op werkten en de 
grootte van hun produktie komen we, ook niet zelfs als schatting uit de 
literatuur van die tijd te weten. De enige exacte cijfers die we bezitten hebben, 
alweer, betrekking op de twee grote werven. 

We moeten ons behelpen met andere bronnen en zolang de Notariele 
Archieven slechts toevallige gegevens over dit tijdvak leveren, is het woord 
"behelpen" maar al te zeer op zijn plaats. Het aantal werven en het aantal 
arbeiders zijn nog te schatten. Hoeveel moeilijker echter is het de omvang van 
de produktie te bepalen! Daarom zijn we al bijzonder gelukkig met de ge
gevens, die het enig overgebleven gildekasboek opleverde voor het tiental 
jaren tussen het eind van de vierde Engelse oorIog en de komst der Fransen 
in 1795: cijfers over het aantal gekie1haalde en nieuwgebouwde schepen, 
waarover het gilde een bepaalde kontributie ontving. 

Reeds in de gildeordonnantie van 1589 was vastgesteld, dat ieder scheep
maker voor "elck See-schip, 't weIck by hem aangeleyt ende opgesteit sal 
werden omrne te maken" een bijdrage in de gildebos moest storten. Twee 
jaar later werden de bedragen hiervoor definitief gefixeerd op f 3 voor 
schepen boven de 100 last, 30 stuivers voor schepen tussen de 50 en 100 last 
en 15 stuivers voor schepen kleiner dan 50 last. Aanbesteder en bouwer 
moesten elk een helft betalen 1). Artikel VII van de ordonnantie schreef 
ieder, die in Amsterdam met zijn schip "in gront-touwen omrne te braeu
wen wilde liggen, voor een "daghuur" ten bate van de overIieden en de kas 
van het gilde te betalen 2). Een ampliatie van 1622 vereiste dit ook van aile 
schepen, die met lichters werden gekield8

). In 1632 bepaalde schout en 
schepenen "Dat van nu voortaan aile de MeesterscheepstimrnerIuyden ge
houden sullen wesen van de Schippers, wiens Schepen sy kiel-gehaelt sullen 
hebben, te vorderen ende te ontfangen de daghuren van 30 stuivers"'). In 
het kasboek6) nu vinden we hal~aarIijkse opgaven van deze bedragen, met 
van 1784 tot 1795 zelfs meestal erbij vermeld de aantallen betrokken schepen, 
gespecificeerd in "gekielde" en "nieuwe". Voor de eerste wordt steeds 30 
stuivers per stuk gerekend, voor de tweede f 3. Betekent dit dat de laatste 

1) Ordonnantie 5 oktober 1589, ampliatie 17 januari 1591. Noordkerk, biz. 1406. 
De tekst is echter t.a.p. verminkt overgekomen. Verifikatie was mogelijk dankzij een 
ordonnantieboek van het gilde uit 1732. (G.A.A., Arch. Gilden no. 1377). 

2) Noordkerk, bIz. 1406. 
3) t.a.p., biz. 1408. Ampliatie 16juni 1622. 
4) t.a.p., biz. 1408. Ampliatie 1 januari 1632. 
6) G.A.A., Arch. Gilden no. 1387. 
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allemaal schepen boven de 100 last waren, gelet op de bedragen die in 1591 
waren vastgesteld? Of moesten in deze tijd aIle nieuwe schepen f 3 betalen? 
We weten dat er in deze peri ode kleine schepen van stapel zijn gelopenl). 
De mogelijkheid, dat ze vrijgesteld waren van betaling mogen we, met het 
oog op de financiele toestand van het gilde, rustig uitsluiten. We moeten dus 
wei aannemen, dat het bedrag van drie gulden geen aanwijzing voor de om
vang der gebouwde schepen inhoudt ' ). Of schepen van de Compagnie en de 
Admiraliteit ook in de telling opgenomen zijn is niet bekend, doch twijfel
achtig, gelet op de reeds eerder gebleken onwil van deze werven om zich 
aan de bepalingen van het gilde te onderwerpen. Wat de particuliere werven 
betreft, het gilde zal er wei voor gezorgd hebben van elk onder handen zijnd 
schip zijn geld binnen te krijgen. Moest niet elke eigenaar van een werf lid 
van het gilde zijn? En als hij het niet was, was zijn meesterknecht het weI. 

Het kasboek heeft de volgende cijfers voor nieuwe schepen: 

1784 63) 

1785 16 
1786 11 
1787 6 
1788 7 
1789 6 
1790 6 
1791 7 
1792 94

) 

1793 7 

1) De werf ,,'t Schaap" in de Vierwindenstraat kreeg korting op de huur, wan
neer er een "sma!- of kaagschip" was gebouwd in het desbetreffende jaar. In de 
periode 1784-1795 is dat elk jaar het geva!. (Verhuringboek E., Arch. Nw. Sted. 
Best. No. 708). 

2) De bedragen die de gildeknecht toucheerde wegens het aantal gekielde en ge
bouwde schepen kunnen ons ook niet zo veel verder helpen. De keur van 14 mei 
1750 bepaalde, dat de knecht voor gekielde en grote nieuwe schepen 7 stuivers ont
vangen zou en voor kleine gebouwde schepen 3!- stuiver. Trekken we de aantallen 
gekielde en nieuwe schepen, die we kennen, vermenigvuldigd met 7 af van de bedra
gen, die de knecht per half jaar kreeg, dan houden we, op een geval na, dat een ne
gatief getal oplevert, steeds een rest over, die in slechts de helft van de beschikbare 
gevallen deelbaar is door 3!-. We zouden in de uitkomsten hiervan de aantallen 
kleine schepen kunnen zien. Er moet echter aan toegevoegd worden, dat, wanneer 
men tien stuivers per nieuw schip rekent, de uitkomsten vrijwel altijd overeenkomen 
met de bedragen, die de gildeknecht voor nieuwe schepen ontving, aIleen in 1787 en 
1794liggen de getallen 2 stuivers hoger. De gildeknecht zamelde voor het gilde het 
kielgeld voor gerepareerde en nieuwe schepen in. Bijna altijd ontvangt hij zijn ver
dienste op de zelfde dag als de boeking van de door hem afge1everde som voor de 
gildebos, wat er op wijst, dat zijn ontvangsten rechtstreeks berekend werden uit de 
opbrengst van het kielgeld voor het gilde. Ret blijft dan nog de vraag, wanneer na 
1750 zijn uitkering tot 10 stuivers voor elk nieuw schip verhoogd werd. De financiele 
toestand van het gilde was in die periode toch echt niet rooskleurig te noemen. 

8) Alleen voor het eerste hal1jaar is een gespecificeerd cijfer gegeven, voor het 
tweede hal1jaar slechts het totaal ontvangen bedrag. 

') Gezien het geldbedrag moet voor de eerste helft van 1792 niet 3 maar 5 sche
pen gelezen worden. De geldbedragen zullen wei gekontroleerd zijn, van de opgaven 
der schepen is dat heel wat minder zeker. 



BIJLTJES EN KLOUWERS 41 

1794 4 
1795 31) 

Niet bij alJe reparaties en vertimmeringen was het nodig het schip te kiel
halen. In sommige gevaIlen, bijvoorbeeld bij het verlengen, moest het schip 
op het land gehaald worden. Kleine schepen werden nooit gekielhaald, om
dat ze gemakkelijk "gehellingd" konden worden. Voor de meeste reparaties 
en in ieder geval voor het gerege1de onderhoudswerk der grotere schepen was 
het echter weI noodzakelijk om het schip te kielhalen 2). De cijfers van het 
kasboek geven dus zeker wei een aanwijzing voor de ontwikkeling in deze 
sektor van het bedrijf: 

1784 223 3) 

1785 412 
1786 399 
1787 3294) 

1788 349 
1789 369') 
1790 395 
1791 394 
1792 362 
1793 222 
1794 306 
1795 121 

Ook na 1795 vinden we in het kasboek opgaven van de inkomsten uit het 
kielgeld, de aantallen schepen ontbreken echter. Voor een aantal jaren na 
1798 - naar we mogen aannemen tengevolge van de opheffing van het gilde 
in datzelfde jaar 6

) - ontbreken zelfs aIle gegevens, om in 1804 weer te be
ginnen. Soms worden dan ook de inkomsten uit het hellinggeld erbij geteld. 
Enigszins krijgen we toch een indruk van de bedrijvigheid in de scheepsbouw 

1) AIleen een gespecificeerd cijfer voor het eerste halfJaar. Men krijgt heel sterk 
de indruk, dat in het laatste half.laar geen nieuwe schepen gebouwd zijn. Het bedrag, 
dat de gildeknecht krijgt, lijkt dit vermoeden te bevestigen (zie biz. 50, noot 2). 

2) Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal is "kielhalen": "Door 
halen (trekken, winden) de kiel boven water brengen om het van onderen (beneden 
de lastlijn) te kunnen nazien, schoonmaken, kalfaten, koperen, herstellen;". Het 
ging hier altijd om schepen van enige omvang, want schuiten en dergelijke waren ge
makkelijk op het land te trekken. Voor grote schepen was dat een heel karwei, waar
bij men - althans in Rotterdam gebeurde dat volgens Van Kampen (biz. 47, 48) -
gebruik maakte van het verschil in eb- en vloedstand om het schip op het droge te 
zetten. Droogdokken waren al bekend, maar komen pas in de volgende eeuw bij de 
particuliere scheepsbouw in zwang. 

3) AIleen voor het eerste halijaar is een gespecificeerd cijfer gegeven. AIs we ver
onderstellen, dat in het tweede halfJaar evenveel nieuwe schepen gebouwd worden 
als in de eerste helft (meestal zijn er dat echter in de tweede helft meer) krijgen we 
een aantal van 215 gekielde schepen en eenjaartotaal van 438. 

') Cijfer gecorrigeerd. Verschrijving in het eerste halfJaar van 285 in plaats van 
182 wat het volgens het geldbedrag moot zijn. 

6) Zelfde geval als noot 4. In plaats van 177 worden 182 schepen opgegeven voor 
het eerste halfJ aar. 

6) De Staatsregeling van 1798, die op 23 april van dat jaar door de aanvaarding 
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in die jaren, daarom volgen hier de bedragen van de totale opbrengst per 
jaar uit het kielgeld sinds 1784. Zeker tot 1798 is een bepaalde trend heel weI 
uit deze cijfers af te lezen. 

1784 1693 
1785 1666 
1786 1631,10 st. 
1787 1511, lOst. 
1788 1544,10 st. 
1789 1566,10 st. 
1790 1 610, 10 st. 
1791 1612 
1792 1590 
1793 1354 
1794 1471 
1795 1190,10 st. 
1796 1402 
1797 1465 
1798 1 136, 9 st. 1) 
1804 1 81") 
1805 1269, 5 st. 
1806 1 62,2 st.3

) 

1807 1109,5 st. 8
) 

1808 1 46, 15 st. 
1809 1117,5 st. 
1810 1 128,6 st. 
1811 1 28, 10 st. 

In aIle tabellen is een neergang sinds 1784 onmiskenbaar. Tegen 1790 is er 
enig herstel, maar slechts voor kort. Ret grote dieptepunt van de achttiende 
eeuw is 1795, in 1796 en 1797 echter bereikt men weer bijna het peil van 
1794. In 1798 werd die ontwikkeling waarschijnlijk niet voortgezet. In de 
negentiende eeuw bereikt men nooit meer het vroegere niveau, al Iijkt in 
180S'een ogenblik, dat betere tijden aanbreken. Een ding maken deze cijfers 
in ieder geval duidelijk: ten opzichte van de reparaties neemt de nieuw
bouw maar een zeer bescheiden plaats in. Dit blij(t ook gelden, aIs we reke
ning houden met het feit, dat aan de nieuwe schepen langer werd gewerkt'). 

daarvan door de grondvergaderingen van kracht was geworden, hief aIle gilden op. 
Een publikatie van 25 mei d.a.v. bepaalde echter dat vooriopig aIle keuren nog ge
handhaafd bleven. Pas op 5 oktober 1798 werden de gilden officieel opgeheven. De 
afschaffing was daarmee nog lang niet voltooid, zoals Wiskerke heeft aangetoond. 
Het kasboek geeft een goede weerspiegeling van al de verwikkelingen na 1798. 
Bovenstaande data bij C. Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland. Am
sterdam, 1938. Biz. 126-130. 

1) AIleen opgave voor het eerste halijaar. 
2) ' AIleen opgave voor het tweede halijaar, met de mededeling: 54 gekielde 

schepen. 
3) In dit bedrag zijn ook de hellinggeiden opgenomen. In 1805 bedroeg de op

brengst hiervanl 35, 14 st., in 18081 34,8 st. 
') Uit de bestekken, die Van Yk (biz. 285 e.v.) geeft, blijkt dat de gemiddelde 

duur van reparaties een a twee weken was. De bouw van een schip duurde gewoon-
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Het is jammer, dat we dergelijke cijfers niet bezitten over de jaren v66r de 
vierde Engelse oorlog. We zouden dan veel beter in staat zijn om bovenge
noemde gegevens op hun waarde te schatten. Het zou namelijk heel weI 
kunnen, dat de uitkomsten voor 1784 en 1785 hoger liggen tengevolge van de 
oorlog. Amsterdamse particuliere werven namen deel aan de bouw van 
oOrlogsschepen en al voer een groot gedeelte van de Nederlandse koop
vaarders tijdens de oorlog onder vreemde vlag, de oorlog zal wei degelijk 
schade aan de handelsvloot berokkend hebben. 

We hebben echter weI een andere bron, maar de waarde van de hieruit ver
kregen gegevens is dubieus en hij kan ons hoogstens een indruk verschaffen 
van de trend van de produktie. 

Zoals hiervoor reeds vermeld, bevonden de meeste Amsterdamse werven 
zich op stadsgrond. Een aantal ervan bezat de mogelijkheid korting of zelfs 
kwijtschelding van de huur te verkrijgen, wanneer op de betreffende werf 
een schip boven een voorgeschreven omvang, gewoonlijk 80 last, gebouwd 
werd. 

Dankzij de Verhuringboeken 1) kennen we de meeste van deze werven en 
dejaren waarin ze korting genoten. Totaalcijfers over dejaarlijkse produktie 
leveren de Verhuringboeken uiteraard niet op, men kreeg immers al korting 
bij de bouw van een schip; de andere die eventueel werden gebouwd worden 
niet vermeld. Misschien ook waren er bedrijven zonder premie, die bijzonder 
veel gebouwd hebben. Toch geven deze cijfers op zijn minst een indicatie 
over de bouwaktiviteit op een groot deel der Amsterdamse werven. In de 
Verhuringboeken staan 25 werven genoemd, die korting konden krijgen in 
dejaren tussen 1690 en 1810. Wanneer we de cijfers in perioden van vijfjaar 
groeperen, krijgen we de volgende uitkomsten 2). Ter vergelijking worden per 
peri ode het aantal werven dat korting kon krijgen en het aantal dat korting 
kreeg eveneens verme1d. 

lijk drie tot vijf maanden. Uiteraard speelt het aantal arbeiders, dat te werk gesteld 
wordt, een grote rol. Ben keer hebben Zaanse scheepsbouwers het gepresteerd een 
groot schip binnen vijf weken kant en klaar op te leveren. Dit gold sindsdien als een 
record en is deswege bij elke schrijver over de oude scheepsbouw te vinden. Ver
gelijk: S. Lootsma, Een en ander over de Zaanschen Scheepsbouw. In: Historische 
Studien over de Zaanstreek. I. BIz. 186. 

1) G.A.A., Arch. Thes. Ord. no. 674-676 (boeken B, C, D). Boek E in Arch. 
Nieuw Sted. Best. no. 708. 

2) De keuze van begin- en eindjaar van deze periode werd opgelegd door de 
Verhuringboeken. Even voor 1690 lopen de meeste vrijstellingen van huur af, die de 
werven op de oostelijke eilanden genoten. Het jaar 1811 is het definitieve einde van 
de administratie. De moeite was gering om deze decennia erbij te betrekken, boven
dien leverden ze interessant vergelijkingsmateriaal met de cijfers uit de 18e eeuw. 
Omdat per jaar de fiuctuaties niet zo erg groot waren en vooral omdat het niet al
tijd duidelijk was in welk jaar het schip, waarop de premie betrekking had, gebouwd 
was (bij sommige werven eindigde het huurjaar per 1 januari, bij andere per 1 mei 
of 1 november), verdienden perioden van vijf jaar de voorkeur. 
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Periode Aantal premies Aantal werven Wervenmet 
dat premies kon premies 
krijgen 

1690-1694 37 18 13 
1695-1699 37 18 13 
1700-1704 24 18 10 
1705-1709 31 18 9 
1710-1714 30 18 9 
1715-1719 30 18 8 
1720-1724 26 18 8 
1725-1729 27 18 7 
1730-1734 26 18 8 
1735-1739 17 18 6 
1740-1744 22 18 7 
1745-1749 24 19 10 
1750-1754 18 19 7 
1755-1759 24 18 7 
1760-1764 23 18 7 
1765-1769 16 18 5 
1770-1774 24 19 7 
1775-1779 28 19 9 
1780-1784 39 20 10 
1785-1789 16 20 7 
1790-1794 21 20 8 
1795-1799 11 20 4 
1800-1804 10 20 5 
1805-1810 5 20 2 

Zie ook de bijgaande grafiek op biz. 45 

Door het wisselend aantal werven : twee verdwijnen uit de Verhuring-
boeken, een aantal andere verkrijgt pas in de loop der eeuw het recht op 
korting, een is aI v66r 1700 in het bezit van een mastenmaker, zijn de ver-
kregen resultaten niet geheeI vergelijkbaar. Nemen we de 15 werven, die de 
gehele periode door prernies konden genieten, dan krijgen we de voIgende 
cijfers: 

Periodes Aantal premies Aantal werven Wervenmet 
metpremies aUe 5jaren 

premies 

1690-1694 34 11 4 
1695-1699 32 11 4 
1700-1704 20 8 3 
1705-1709 25 7 3 
1710-1714 26 7 4 
1715-1719 24 5 4 
1720-1724 22 6 3 
1725-1729 23 6 4 
1730-1734 20 5 3 
1735-1739 15 5 0 
1740-1744 21 6 2 
1745-1749 18 7 2 
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Periodes 

1750-1754 
1755-1759 
1760-1764 
1765-1769 
1770-1774 
1775-1779 
1780-1784 
1785-1789 
1790-1794 
1795-1799 
1800-1804 
1805-1810 

Zie ook de grafiek op biz. 45 
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Aantal 
premies 

14 
16 
16 
12 
13 
20 
29 
12 
16 
10 
9 
5 

Aantal 
werven met 
premies 

5 
5 
5 
3 
4 
6 
7 
4 
5 
3 
4 
2 

Werven 
met aIle 5 jaren 
premies 

1 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
o 

Om enigszins een idee te vormen over de continuiteit werd de laatste 
kolom toegevoegd. Meestal gaat het hier om dezelfde werven, zodat wijzi
gingen des te groter aanwijzing vormen voor konjunkturele invloeden. 

Deze 15 werven moeten we zien tegen de achtergrond van het totaal aantal 
Amsterdamse scheepstimmerwerven. Zoals we reeds eerder zagen waren er 
dat hooguit 35, dat wil zeggen van ongeveer de helft der Amsterdamse 
scheepsbouwbedrijven weten we precies in welke jaren gebouwd werd en in 
welke niet gedurende het gehele tijdvak van 1690 tot 1810. Dit is weI een 
a-selecte steekproef: de korting, gewoonlijk f 100, was een prikkel om te 
bouwen. Maar in welke verhouding stond deze som tot de winst die men 
maakte?') 

Ben ding is zeker: de vraag naar nieuwe schepen speelde een veel groter 
roJ. WeI horen we uit Nieuwendam, dat men daar gewoon was om voor eigen 
rekening een schip op stapel te zetten waardoor men, als het herstelwerk 
terugliep, de arbeiders aan het werk kon houden 2); maar men behoeft van de 
Amsterdarnse bazen niet te verwachten, dat ze de dure gildebroeders, die 
ze voor reparaties in dienst moesten nemen, bij nieuwbouw zouden gebrui
ken. 

Wanneer we tenslotte het beeld, dat de grafieken ons tonen nader gaan 
bezien, moeten we ons er toch duidelijk van bewust zijn hoe beperkt deze ge
gevens zijn. Men kan er slechts uit aflezen of er gebouwd werd, niet, hoevMI 
er gebouwd werd. Ben vergelijking met de cijfers over de nieuwbouw uit het 
kasboek valt negatief uit. Tegenover 12 premies in de periode 1785-1789 

') Van Yk gaat wei in op de loonkosten bij de bouw, maar niet op die van het 
materiaal. Ook bij anderen vinden we hierover geen gegevens. De winstmarges zijn 
dus niet of nauwelijks te bepalen. Men mag zich echter afvragen of de premie van 
f 100 werkelijk een rol speelde, wanneer men weet, dat bijvoorbeeld een fluit altijd 
meer dan! 20.000 kostte. 

I) R.A.H., Arch. Gecomm. Raden N .Q., Loketkas no. 90. Memorie van burge
meesters en vroedschap van Ransdorp en Nieuwendam. 
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staan 36 nieuwe schepen, tegenover de 16 premies van 1790-1794 staan er 
33 1

). 

Dat we desondanks gebruik maken van de premiegetallen, is dan ook bij 
gebrek aan beter. Daar komt bij, dat de tendentie, die uit de getallen spreekt 
weI geloofwaardig lijkt, omdat ze wonderwel past in het konjunkturele 
beeld dat Oldewelt van Amsterdam in de achttiende eeuw heeft geschetst: 
een teruggang omstreeks de eeuwwisseling, daarna een betrekkelijk konstant 
blijvende produktie tot de jaren dertig. Dan weer een val naar een lager 
niveau, dat betrekkelijk lang gehandhaafd blijft, al is een ongunstige ten
den tie onmiskenbaar. Pas laat in de eeuw een definitieve afbrokkeling2). 

Ook de "boom" in de scheepvaart tijdens de Oostenrijkse Successie
oorlog 3) is uit deze cijfers afte lezen, al is er niet zo veel verschil met de eerste 
decennia der eeuw. 

Ben verrassende piek vormt de periode van de vierde Engelse oorlog. Een 
verklaring hiervoor kan men vinden in de bouw van oorlogsbodems op de 
particuliere werven4). Tegelijkertijd moet tengevolge van de oorlog de vraag 
naar reparaties zijn teruggelopen. (Veel minder schepen dan voorheen Iiepen 
immers de Amsterdamse haven binnen). Dit kan een aanleiding zijn geweest 
voor de meesters in nieuwbouw emplooi voor hun werven te zoeken. Mis
schien was de tijd gunstiger voor de scheepsbouw dan men zou denken in 
verband met de oorlogssituatie. In Rotterdam verklaarden enkele scheeps
bouwers in 1782, dat door het varen onder neutrale vlag de scheepvaart was 
toegenomen en de scheepsbouw een ongekende bloei beleefde6

). Voor de 
Franse tijd hebben we enige aanvulIing op deze cijfers in Gogels mededeling 
uit 1806, dat van de totaal 50 nieuwe schepen, die jaarlijks op Nederlandse 
werven gebouwd werden, er slechts een uit Amsterdam afkomstig was6

). De 
Celles7) schrijft dat jaarlijks drie grote schepen in Amsterdam van stapel 
liepen. Veel waarde kunnen we echter niet aan deze uitlatingen hechten. 

1) Zie hiervoor bIz. 40 en 41. 
2) W. F. H. Oldewelt, De scheepvaartstatistiek van Amsterdam in de 17e en 18e 

eeuw. In: 45e Jaarboek Amsteiodamum (1953), bIz. 122. 
3) Zie Joh. de Vries, De econornische achteruitgang der Republiek in de acht

tiendeeeuw. Amsterdam, 1959. BIz. 29. 
4) Een voorbeeld hiervan is onder andere het kontrakt van compagnieschap 

tussen Jeremias Meyes (werf 't Witte Kruys) en Frans Meyes (werf De Vreede) 
voor het bouwen van drie oorlogsschepen in opdracht van de Admiraliteit, Kamer 
Hoorn op 24 augustus 1781 (G.A.A., Not. Arch. 14185/966. Not. P. Huntum). 
De Adrniraiiteit van Amsterdam echter had in november 1782 nog geen iinieschepen 
of fregatten bij particulieren aanbesteed. Zie A.R.A., Adm. Arch. No. 1496. Reso
luties 7 dec. 1782. 

6) Van Kampen, biz. 121. De scheepsbouwers aan de Zalmhaven achtten het 
noodzakelijk gezien de ongekende drukte op hun werven dat tijdens de werkzaam
heden aan de havenmond een tweede havenuitgang beschikbaar was, ook al zou het 
werk maar een week duren. Het jaar tevoren zou een tijdelijke afsiuiting van de 
haven niet erg zijn geweest, nu echter weI. G.A.R., Vroedschapsresoluties 22 juli 
1782. 

8) Geciteerd bij C. Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland. Amsterdam, 
1938. BIz. 177. 

7) H. T. Colenbrander, Gedenkstukken II, 2e stuk, no. 1657, biz. 1324. 
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Noch uit de keuren, noch uit de rekwesten kunnen we gegevens over de 
konjunktuur in de bouw putten, op een uitzondering na: het verzoek van de 
bazen in 1735 om het bossen der gildebroeders enigszins aan banden te 
leggen. In de aanhef namelijk klagen de meesters, dat aanbouw en reparatie 
zich van Amsterdam naar elders verplaatsen. Binnenlands worden Zaandam, 
Westzaan en Nieuwendam genoemd, in het buitenland Hamburg, Danzig, 
Koningsbergen "en andere steden in de Oostzee". Resultaat daarvan is, 
naar hun mening, "dat er nu maar eenige wynige onder de Supplicanten 
binnen dese Stad, werden gevonden, dewelke met het aanbouwen van 
nieuwe Scheepen hun kost kunnen winnen" 1). 

Men zou uit dit alles kunnen konkluderen dat v66r de jaren dertig de 
nieuwbouw in Amsterdam een gewichtige plaats heeft ingenomen. Hoe dit 
ook zij, de algemene indruk van de Amsterdamse scheepsbouw in de acht
tiende eeuw is, dat, in vergelijking met het herstel, de aanbouw van schepen 
lang niet zo belangrijk was, ook al werden kapitale schepen aanbesteed, ge
tuige enkele orders voor de werf van Ary Staats uit 1776, 1777 en 1778 2). 

Hoe kon anders in Amsterdam de gehele eeuw door zo'n groot aantal werven 
gehandhaafd blijven? Reeds eerder zagen we, dat er in de tweede eeuwhelft 
zelfs nieuwe bedrijven bijkomen. Vit het Kohier der Personele Quotisatie 
hebben we Jan Arentsz. Gortsak leren kennen als de rijkste scheepstimmer
man van de stad. Zijn werf had recht op korting, maar hij heeft er nooit ge
bruik van gemaakt. Hij was geen uitzondering, ook op de werf van Jacob 
Alewijn Gijsen werd niet gebouwd en op de werfvan Slegt slechts bij tijd en 
wijle en er zijn meer voorbeelden te geven 3). 

Als we naar de ontwikkeling in Zaandam kijken, zou men mogen ver
wachten, dat in de rekwesten of keuren klachten over een kerend getij te 
vinden waren, maar er blijkt niets van. Tegen 1790 komt men in het geweer 
tegen Nieuwendam, maar dan gaat het om reparaties. 

De reparatiesektor was van oudsher het domein van het gilde. Waarschijn
lijk had men, met het oogmerk een zo goed mogelijke dienstverlening aan de 
scheepvaart te waarborgen, aan de gildebroeders bepaalde voorrechten toe
gekend, om er van verzekerd te zijn steeds een corps van bekwame hand
werkslieden voor het scheepsherstel beschikbaar te hebben. De nieuwbouw 

1) G.A.A., R.A. Req. Bedr. 685, no. 69. Wat voor meesters dit zijn is niet geheel 
duidelijk. Houden ze zich voornamelijk bezig met nieuwbouw? Hoe groot zijn hun 
bedrijven? Er wordt gesproken over "hellinkjes". 

Ongeveer terzelfdertijd (1733) antwoordt het gilde op een verzoek om Salzburgse 
emigranten te plaatsen, dat dit onmogelijk is. Ten eerste omdat de emigranten on
geschikt zijn en ten tweede omdat om plaatsen vrij te maken anderen zouden 
moeten worden afgedankt. Met de schoenmakers zijn zij de enigen die negatief op 
het betreffende verzoek reageren. (G.A.A., Arch. Burg., Port. Gilden 4). 

2) Een oorlogsschip van 700 ton voor de Spaanse koning, prijs 79.000 gulden 
(G.A.A., Not. Arch. 12430/482. Not. C. van Homrigh, 29 mei 1776). Een schip voor 
f 216.000 voor de Franse koning. Op 26 mei 1777 bij dezelfde notaris (Not. Arch. 
12435/245). Ben schip voor f 220.000. Op 25 februari 1778 bij dezelfde notaris 
(Not. Arch. 12439/120). Staats bezat de werf "De Vergulde SchoI" in de Vierwin
denstraat. 

3) Zoals Reyer van der Swet; inkomen/ 2500. 
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stond er buiten, moest er ook buiten staan, omdat anders de loonkosten in 
het bedrijf te hoog zouden worden en de konkurrentiepositie zou worden 
verzwakt. Of dat veel geholpen heeft tegen de konkurrentie van de Zaanse 
scheepmakers is twijfelachtig. We zien echter in de achttiende eeuw een ge
weldige groei van het gilde1). Dit wijst op een achteruitgang van de nieuw
bOUW2). De onvrije scheepstimmerlieden, bedreigd in hun bestaan, treden toe 
tot het gilde om verzekerd te blijven van werk. Ze worden "klouwer". Ret 
feit dat omstreeks 1750 dit woord, dat we kunnen vertalen met "breeuwer", 
identiek werd gebruikt met het woord gildeIid, althans voor die gildebroe
ders, die niet op de drie grote werven werkten, bewijst dat het gilde de herstel
sektor voUedig beheerste en zich bijna niet met de nieuwbouw bezig hield S). 

Ret gilde had zich verzekerd van een behoorlijke markt, doordat Amster
damse schippers en reders verplicht waren hun reparaties in de stad te laten 
uitvoeren. De groei van het gilde maakte echter de spoeling dunner, vandaar 
dat men de werkgelegenheid trachtte te vergroten door in 1750 ook schepen, 
die hun last braken voor Amsterdam, te verplichten hun herstelwerk aan de 
Amsterdamse gildebroeders te gunnen. Als in de jaren tachtig de konkurren
tie van de goedkopere werven aan de overkant van het IJ te groot wordt, 
gaat het gilde op zijn achterste benen staan en bewerkstelligt dat zijn rechten 
onverkort worden gehandhaafd. 

Reel belangrijk bij dit alles is de positie van wereldhaven, die Amsterdam 
inneemt. De stroom van schepen naar Amsterdam bepaalt in grote mate bet 
weI en wee van de Amsterdamse scheepsbouw. Neemt die stroom af, dan 
gaat ook de scheepsbouw een kwijnend bestaan lijden. Uit de cijfers, die 
Oldewelt geeft over de scheepvaartbeweging naar Amsterdam blijkt, dat 
dit pas het geval was na 1780'). Ret konflikt met Nieuwendam kan ook in dit 
licht bezien worden. Ret feit, dat het gilde toen pas ging protesteren, terwijl 
de werven daar toch allanger bestonden, zou er dan op wijzen dat daarv66r 
de werkgelegenheid in de scbeepsbouw in Amsterdam niet ofnauwelijks was 
verminderd. 

1) Het snel stijgende aantal ondersteuning beboevende mannen na 1750 wijst er 
op, dat het begin van deze groei pas van na 1700 en waarschijnlijk van nog later 
dateert. De groei van het gilde is niet te verklaren uit een toevloed van arbeiders 
van de Admiraliteit en de Ole, zo die al mocht hebben plaats gehad. Daarvoor 
was het aantal nieuwe leden te groot. 

2) AIs we de scheepvaartstatistieken mogen gebruiken als maatstaf in de repara
tiesektor, blijkt, dat ook het reparatiewerk terugliep. Het is weI zeker dat een groot 
gedeelte der onvrijen ook bij het herstel van schepen werkzaam was en inkrimping 
van deze werkgelegenheid kwam uiteraard het eerst op hun ruggen neer. Maar de 
achteruitgang is hier toch niet zo groot geweest, dat we hieruit de toevloed van 
nieuwe gildebroeders kunnen verklaren. 

S) Van geringschatting voor gildebroeders, die bij particuliere werven werkten, 
die volgens L. van Nierop uit deze benaming zou spreken, lijkt ons geen sprake. 
(L. van Nierop, De Klouwer. In: Maandblad Amstelodamum, 43e Jaargang (1956), 
bIz. 59). "Klouwen" is volgens het W.N.T.: "Herstelwerk aan schepen verrichten, 
soms bepaaldeIijk met de betekenis van "breeuwen". 

') W. F. H. Oldewelt, De scheepvaartstatistiek van Amsterdam in de 17e en 18e 
eeuw. In: 45e Jaarboek Amstelodamum (1953), bIz. 122. 

Economisch- en sociaal-historisch Iaarboek 4 
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7. AMSTERDAMS PLAATS IN DE HOLLANDSE SCHEEPSBOUW 

Wanneer we onze resultaten vergelijken met wat bekend is van de scheeps
bouw elders in Holland en de rest der Republiek en met name in de Zaan
streek en Rotterdam, moeten we tot de konklusie komen, dat in de achttiende 
eeuw de Amsterdamse scheepsbouw relatief aan belangrijkheid heeft ge
wonnen. Vooral ten opzichte van Zaandam is dit het geval. De opkomst 
van de Zaanse scheepsbouw dateert van later tijd dan de Amsterdamse. Pas 
tegen 1650 wordt ze van betekenis. Pogingen van Amsterdam om haar te ab
sorberen waren rnislukP) en men zal in de stad weldra de gevolgen van 
"Saenlands wassende roos"') ondervonden hebben, al mogen we waarschijn
lijk de gevolgen in die jaren niet overdrijven: de vraag naar Nederlandse 
schepen nam toe en vroegere mededingers van de Amsterdamse scheeps
bouw in Noord-Holland, bijvoorbeeld Edam, hadden ook van de opkomst 
van Zaandam te lijden 3). Bovendien was het verschil in loon kleiner dan de 
gildekeuren aangaven '). Het aantal werven in Amsterdam breidde zich uit 
en pas in de jaren zeventig van de zeventiende eeuw krijgen we klachten te 
horen over gebrek aan werk in de scheepsbouw 5

). Is die achteruitgang aan de 
Zaanse konkurrentie te wijten? Men zou zeggen van weI, als men naar de in
houd van de betreffende ordonnanties kijkt: van die tijd dateert de verplich
ting aIle Amsterdamse schepen in de stad zelf te laten repareren. De nieuw
bouw echter liet men vrij en het is juist daar, dat de Zaanse scheepsbouw 
een veel hoger vlucht neemt dan de Amsterdamse. Volgens de bijkans klas
sieke mededeling over de grote Zaanse produktie van schepen van Dirk 
Burger van Schorel in zijn "Chronyk van Medenblik", stonden injuni 1708 
in Zaandam 306 schepen en vaartuigen tegelijk op stapel"). Amsterdam, 
waar vermoedelijk niet eens zoveel minder werven waren, kon aan dit cijfer 
niet tippen. In dat zelfde jaar genoten zeven werven korting wegens het 
bouwen van een schip. Zelfs als we aannemen, dat dit allemaal grote werven 

1) S. Lootsma, Een en ander over den Zaanschen scheepsbouw. In: Historische 
Studien over de Zaanstreek. Deel I, biz. 180. Aris van Braam, Bloei en verval van 
het economisch-sociale leven aan de Zaan in de 17e en 18e eeuw. Wormerveer, z.j. 
Biz. 128 en 129. 

I) Zoals de titel van een boek uit 1693 door een zekere J.J.luidt. 
3) Van Kampen, bIz. 115. 
') Zie hiervoor bIz. 19. 
5) Keuren 27 juli 1673 en 30 januari 1680. Noordkerk, biz. 1411. In beide wordt 

gesproken van de "schaarse scheepstimmeragie deses tijds" (zie biz. 18). 
") Geciteerd bij Lootsma, t.a.p., biz. 184. Het boekje dateert van 1710. Vit de 

vorm van de mededeling zou men kunnen opmaken, dat er dat jaar zelfs meer 
schepen dan het genoemde aantal gebouwd zouden zijn. Dit is onwaarschijnlijk ge
zien het aantal werven. J. Honig Jz. Jr., Geschiedenis der Zaanlanden, Zaandijk 
1849, geeft op bIz. 257 een getal van 60 werven. Volgens De Koopman, ofbijdragen 
ten opbouw van Neerlands koophandel en Zeevaart, V (1775), bIz. 22, was het aan
tal niet ver van de 70. De Verponding van 1731 geeft in totaal voor dat jaar 26, te 
Oost- en West-Zaandam gevestigde, werven voor de bouw van zeeschepen. (S. 
Hart, De Zaanstreek en Oost-Zaandam in het bijzonder in het jaar 1731. De 
Zaende, 1947. BIz. 99). 



BIJL TIES EN KLOUWERS 51 

waren met minstens twee hellingen en een recordproduktie van zes schepen 
per jaar komen we nog maar aan 84 stuks en het werkelijke cijfer zal heel 
wat lager gelegen hebben. Tegenover de zeven werven die bouwden, stonden 
in elk geval elf werven die premies konden krijgen en niet bouwden. Na
tuurlijk werd ook op werven zonder kortingsmogelijkheid gebouwd, maar 
hun aantal zal niet van doorslaggevende betekenis zijn geweest 1). Het meren
deel der Amsterdamse koopvaarders zal aan de Zaan gebouwd zijn. 

Ook toen reeds moet het reparatiewerk een zeer belangrijke faktor in de 
Amsterdamse scheepsbouw zijn geweest. Vergelijken we Amsterdam en 
Zaandam, dan kunnen we dus van een zekere specialisatie spreken: de Zaan 
vooral nieuwbouw, Amsterdam vooral herstel. De Zaanstreek was niet 
aileen een konkurrent van de Amsterdamse industrie, maar ook een verleng
stuk 2

). 

De teruggang in de achttiende eeuw trof vooral de nieuwbouw: de Neder
landse scheepsbouw kon het hoge niveau dat in de zeventiende eeuw bereikt 
werd, niet meer handhaven. Allereerst nam, vooral door de veiliger tijden, 
de binnenlandse vraag af. Volgens de berekening van Van Kampen beteken
de dat weI een verschil van bijna 200 schepen per jaar tussen 1650 en het 
eind van de achttiende eeuw3

). Daarbij kwam de grote achteruitgang van de 
visserij, m.n. van de walvisvaart. Bovendien slonk de afzet naar het buiten
land. In de zeventiende eeuw had de Nederlandse scheepsbouw de wereld 
iets te bieden. Violet Barbour geeft een reeks voorbeelden van de kwaliteiten, 
waarin de Nederlandse scheepsbouwers uitmuntten·). Maar na 1700 heeft 
het buitenland zijn les geleerd. Ook daar gaat men zoeken naar goedkoper 
grondstoffen, efficienter gebruik van het materiaal, gaat men houtzaag
molens gebruiken, kortom: wordt het bouwen van schepen die goedkoop 
zijn in aanschaf en gebruik de doelstelling 5

). Ze behoefden ook niet zulke 
hoge lonen, als in de Republiek gebruikelijk waren, uit te betalen. Dat ver
schil ging nu tellen. Wat betreft de theorie van de scheepsbouw kreeg het 
buitenland een duidelijke voorsprong op de Nederlanders, die bleven ver-

1) Zie bIz. 46. 
2) Vergelijk R. Hapke, Die Entstehung der holliindischen Wirtschaft. Ein Beitrag 

zur Lehre von der okonomischen Landschaft. In: Verslag van de Algemeene Verga
dering der leden van het Historisch Genootschap gehouden te Utrecht op 7 April 
1926. Utrecht, 1927. BIz. 10-35. 

3) Van Kampen (bIz. 83, noot 4) verkreeg uit G. Bruining, Tableau topographi
que et statistique de Rotterdam, Rotterdam 1815, de mededeling, dat aan het eind 
der achttiende eeuw de gemiddelde leeftijd van een schip 15 jaar bedroeg. Rekening 
houdend met zeeroof en oorlogsgevaar stelde hij de gemiddelde levensduur voor 
het midden van de 17eeeuw op 10 jaar . 

• ) Violet Barbour, Dutch and English merchant shipping in the seventeenth 
century. In: The Economic History Review, vol. II (1929-1930), bIz. 273-278. 

5) In Engeland zien we bijvoorbeeld de ontwikkeling van een belangrijke, goed
koop werkende scheepsbouwindustrie aan de Noord-Oostkust, die waarschijnlijk 
op Hollandse fluiten gelijkende schepen bouwde. (R. Davis, The rise of the English 
shipping industry in the seventeenth and eighteenth centuries. London, 1962, BIz. 
61-66). 
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trouwen op de ervaring, die vroeger zulke grote resultaten had opgeleverd 1). 
Het vermogen zich aan te passen aan de nieuwe situatie ontbrak in Holland, 
men schoot te kort in inventiviteit. Daarenboven kon de buitenlandse in
dustrie in toenemende mate profiteren van de bescherming door de overheid 
en bezat de Republiek niet de middelen om zich daar tegen te verweren. 

De Koopman konstateert in 1775: "Maar alles is hier verlooren! het ter 
Zee zo gedugte Groot-Brittanje, het bloeiend Rusland, Ja Zweeden en 
Deenemarken, hebben ons 'er zulke brokken van ontrooft, en slokken nog 
dagelyks op wat zy kunnen; het eerste Ryk is al haast zo berugt van op de 
Zeilagie te timmeren, als wy ooit hier geweest zijn, en de Noordsche werken 
goedkooper als wy, en ook al zeer hegt en sterk: dit weet men, hun debiet is 
bekend"2). Enige bladzijden eerder had hij reeds gewezen op Rusland als 
grote konkurrent. In 1752 had de Zeeuwse Admiraliteit in een diskussie over 
de scheepsbouw en de houthandel verklaard, dat Noorwegen steeds meer 
zijn eigen schepen bouwdeS). 

Over Zuid-Europa, met name Frankrijk, horen we niets, al zal ook daar 
de eigen scheepsbouw ten koste van de Nederlandse gegroeid zijn4). Het 
grote verlies in afzet werd echter in het gebied van de Noord- en Oostzee ge
leden, in die landen waar het Nederlandse entrepreneurschap de grootste in
vloed op de ekonornische en technologische ontwikkeling had gehad. Hier 
waren ook de voomaamste grondstoffen vlakbij 5). 

De teruggang van de afzet wordt duidelijk gedemonstreerd aan de ont
wikkeling in de Zaanse scheepsbouw. Daar blijft, na de grote bloei in het 
begin der eeuw, nog lange tijd een scheepsbouwindustrie van behoorlijke 
omvang bestaan. Pas in de tweede helft der eeuw, meent men, gaat het wer
kelijk de verkeerde kant uit. Waren er aan het begin der eeuw nog 60 wer
yen - De Koopman spreekt zelfs van bijna 70 - Loosjes (geciteerd door 
Honig) telt er nog maar 24. In de bloeitijd liepen jaarlijks 200 tot 300 schepen 
van stapel. Het getal van 20 tot 25 schepen per jaar omstreeks 1770 steekt 
daar maar schriel tegen af6

). De genadeslag komt stellig na de vierde Engelse 
oorlog. Sinds 1790 worden er gemiddeld nog geen vijf schepen per jaar ge
bouwd en in 1794 zijn er nog maar twee of drie werven overgebleven 7). 

1) Al moeten we waarschijnlijk het effekt van de theorie op de praktijk niet over
schatten. 

2) De Koopman, V (1775), bIz. 29. Zie ook t.a. p. bIz. 22. 
8) J. Hovy, Het Voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel 

in de Republiek (Propositie tot een gelimiteerd porto-franco). Groningen, 1966. 
Biz. 440. 

4) Vergelijk echter de bestellingen bij Staats, bIz. 48, noot 2. 
6) De Skandinavische landen waren in de 17e eeuw waarschijnlijk de grootste 

buitenlandse afnemers geweest. Volgens Barbour, t.a.p., biz. 287 werd in de periode 
1690-1700 de helft van de Deense en Zweedse schepen in de Republiek gebouwd. 

6) Honig, t.a.p., bIz. 257. De Koopman, V (1775), bIz. 22. Zie ook bIz. 50, noot 6. 
7) Men denkt hier in de eerste plaats uiteraard aan de algemene terugslag van de 

konjunktuur na deze oorlog. Wellicht ligt een bijzondere reden in een overproduktie 
van schepen ten gevolge van de expansie van de scheepsbouw in verschillende 
streken van Noord- en West-Europa tijdens de oorlog. Het duidelijkste bewijs hier
voor is stellig E. Baasch, Beitriige zur Geschichte des deutschen Seeschiffbaues und 
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De positie van de Amsterdamse scheepsbouw was door haar aard veel 
minder kwetsbaar dan de Zaanse. Ook de Amsterdamse nieuwbouw onder
yond schade, maar in moeilijke tijden konden ook de werven voor nieuw
bouw rekenen op enig emplooi dankzij de reparaties, en op een machtig 
stadsbestuur dat hun belangen verdedigde en zorgde dat de bedrijven be
reikbaar bleven, terwijI ondertussen de Voorzaan verslibde. Ook de kapitaaI
rijkdom van Amsterdam heeft hier misschien nog een rol gespeeld. Dit alles 
hield ook voor Amsterdam de achteruitgang niet tegen, maar het gaf de 
nieuwbouw wei meer veerkracht. Natuurlijk werd aan de Zaan ook heel wat 
reparatiewerk verricht. Herstel is het begin en eind van aIle scheepsbouw
nijverheid. In Zaandam was het een gelukkige omstandigheid, dat veel 
scheepmakers zakelijk in de rederij gemteresseerd waren: reparaties aan 
eigen schepen hield men uiteraard aan zichl). Volgens Loosjes waren er 
onder de 23 of 24 werven in Zaandam in 1787 enkele die zich uitsluitend 
bezig hielden met het herstellen van grote schepen 2). 

Ook in andere plaatsen in de Republiek waar scheepsbouw beoefend werd 
zal het scheepshersteI nog enige tijd de achteruitgang van de bedrijfstak ver
traagd hebben. Dit geldt zeker voor Rotterdam, na Amsterdam de drukst
bezochte haven van de Republiek. Ook daar bleef, hoewel de produktie 
terugliep, het aantal werven konstant S

). Het verschil met Amsterdam is, 
dat de verplichting om in de stad te laten herstellen ontbrak voor de Rotter
damse schippers en reders. Omdat de Rotterdamse handeIsvloot bijzonder 
klein was, had een dergelijke maatregeI daar ook weinig zin. Waarschijnlijk 
verschilde het Rotterdamse loonpeil weinig van dat der omliggende haven
steden als Dordrecht, Delfshaven etc. Vast staat, dat zolang de scheepvaart 
in stand bleef, deze de werven met reparaties werk kon blijven verschaffen. 
Daaraan moet in de eerste plaats toegeschreven worden, dat de Rotterdam
se scheepsbouwnijverheid evenaIs de Amsterdamse bleef voortbestaan, ter
wijI de Zaanse ten onder ging. 

der Schiffbaupolitik. Hamburg, 1889. Een overzicht, waarbij aIle plaatsen tussen de 
Eems en de MemeI, waar scheepsbouw bedreven werd, zijn opgenomen. Bijna overal 
blijkt de grote bloeiperiode voor de scheepsbouw in de jaren van de Amerikaanse 
vrijheidsoorlog te vallen. Voor Denemarken blijkt hetzeIfde: Axel Nielsen, Dani
sche Wirtschaftsgeschichte. Jena, 1933. Biz. 308. Daarna treedt een duidelijke terug
slag op. Ook in de Republiek ging het in die jaren beter dan men zich sinds lang kon 
heugen, ais we tenminste de Rotterdamse scheepstimmerlieden mogen geloven. De 
scheepvaart, verklaarden zij in 1782 was door het varen onder neutrale vlag toe
genomen en desgelijks de scheepsbouw (Van Kampen, bIz. 121.). Ook in Amster
dam zien we in diejaren een duidelijke piek. Zie biz. 45, 46 en 47. 

1) Het gaat hier voomamelijk om de walvisvaart. Vergelijk J. Rogge, Het ge
slacht Rogge te Zaandam. Koog aan de Zaan, 1948. Biz. 36. 

2) Geciteerd bij A. Van Braam, Bloei en verval van het economisch-sociale leven 
aan deZaan in de 17een 18eeeuw. Wormerveer, z.j. Blz.15. 

S) De grootste achteruitgang had men in Rotterdam al in de 17e eeuw onder
vonden als gevolg van de Zaanse konkurrentie (Van Kampen, biz. 109 e.v.). De 
produktie van nieuwe schepen liep in de 18e eeuw terug van gemiddeld twaalf per 
jaar in de eerste helft der eeuw tot 5 a 7 aan het eind der eeuw. Het aantal grote 
werven was in 1810 even groot als in 1704 (Idem, biz. 120 en 122.). 
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8. "VOOR ORANJE EN VRIJHEYT" 

In een geschiedenis van de Amsterdamse scheepsbouw in de achttiende 
eeuw mag de bijdrage van de "Bijltjes" aan de politieke gebeurtenissen in de 
stad niet worden overgeslagen. Daardoor immers verwierven zij een blijvende 
plaats in de vaderlandse historiografie 1). 

Over politieke aktie van de scheepstimmerlieden v66r 1748 is niets be
kend. Pas tijdens de Doelistenbeweging komen ze, vrij plotseling, naar voren. 
Vanaf dat ogenblik zijn ze, ook al houden ze zich gewoonlijk op de achter
grond, een machtsfaktor in de stedelijke politiek geworden waar de verschil
lende partijen rekening meehouden. 

Hetjaar 1748 werd voorafgegaan door een periode van stijgende onrust op 
politiek en maatschappelijk gebied 2). Men was ontevreden over het bewind 
van de regenten, wier nepotisme en onderlinge afspraken over de verdeling 
der ambten tot een ondrageIijk systeem waren uitgegroeid en men was in zijn 
kritiek gesterkt door het falende beleid van de regering tijdens de Oosten
rijkse Successie-oorlog. De mening won veld, dat degenen, die het bewind 
voerden corrupt en incapabel waren, verkwanselaars van het algemeen be
lang terwille van eigen gewin. De ontevredenheid was niet aIleen tegen de 
overheden gericht. Ook jegens de belastingpachters heerste geen vriendelijke 
stemming: veel zwaarder dan elders immers drukten hier de imposten op de 
bevolking en de hardhandige inningsmethoden zetten bij velen kwaad bloed. 

Een andere groep, die aan aanvallen van kritiek onderhevig was, was die 
der overlieden der Amsterdamse gilden 3). In de jaren veertig kunnen we ver
schillende klachten jegens hen beluisteren. Klachten, die juist bleken te zijn 
en dan ook de aanleiding waren voor de uitvaardiging van een Generale 
Ordonnantie voor de gilden op 21 augustus 1749 4

). Stellig is de aktie der 
Doelisten een jaar tevoren een prikkel voor de Amsterdamse overheid ge
weest om aan de eisen der gewone gildebroeders tegemoet te komen. 

Al deze gebeurtenissen gingen niet ongemerkt voorbij aan het scheeps
timmermansgilde. Al in het begin van de jaren dertig moeten er moeilijk
heden zijn geweest, toen een groot deel der gildebroeders een ruimere uitke-

1) Op de godsdienstige overtuiging der scheepstirnmerlieden, hoe belangrijk ook, 
gaan we niet in. De ons ten dienste staande bronnen leverden hierover vrijwel niets 
op. Dat het grootste deel der knechten tot de Gereforrneerde Kerk behoorde staat 
weI vast. Minder zeker is dat voor de bazen. In Zaandam en Rotterdam waren er 
nog al wat niet-Gereformeerden onder (Van Kampen. Biz. 190 en S. Hart, De Per
sonele Quotisatie te West-Zaandam, zoais ze in 1742 is vastgesteid. In: De Zaende 
1947. BIz. 343.). Aan de Zaan gaven vooral de Doopsgezinden de toon aan. Ver
scheidene Amsterdamse meesters vinden we echter in de schutterij. Die waren dus 
in elk geval niet Doopsgezind. De substituut-schout Papegaay was uiteraard lid 
van de staatskerk. Haring Booy wordt in de ledenIijst van 1788 (G.A.A., Arch. 
Gilden no. 138.) genoemd als Gereformeerd ouderling. 

I) Over de gebeurtenissen van 1748 zie J. J. de Voogd, De Doelistenbeweging te 
Amsterdam in 1748. Utrecht, 1914 (Voortaan: de Voogd) en P. Geyl, Revolutie
dagen in Amsterdam. 's Gravenhage, 1936. 

3) de Voogd, biz. 58, noot. 
') Noordkerk, VervQIg, biz. 70, 
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ring voor de ouden van dagen uit de gildekas verlangde '). Van v66r 1734 da
teren twee rekwesten, een ondertekend door 325 personen, die zich akkoord 
verklaren met een verhoging van de jaarzang tot/4, als de alimentatie van/2 
tot/3 wordt verhoogd en een van 158 gildebroeders, die zelfs bereid zijn/ 4 
per week aan de behoeftige broeders uit te keren 2). AIs motivering wordt 
aangevoerd, dat de inkomsten van het gilde sinds enige tijd aanzienlijk zijn 
gestegen, niet alleen door het hogere entreegeld na 1717, maar ook door de 
groei van het ledenaantal. De eerste ondertekenaars van beide verzoek
schriften waren Will em Jacobsz. 't Hart en Gerrit van der Jagt, beiden gewo
ne gildebroeders. Deze aktie leverde spoedig resultaat op: de keur van 25 
januari 1734 verhoogde de jaarzang en de alimentatie in overeenstemming 
met het rekwest, dat door het grootste aantal personen was ondertekend. 

De overIieden hadden geen enkel aandeel aan deze rekwesten, die verholen 
kritiek inhielden op hun beleid en vermoedelijk het gevoIg waren geweest 
van onwil van hun kant om iets aan de uitkeringen te doen. Men werd in die 
jaren aIleen overman als men behoorde tot de selecte groep van bazen (acht a 
tien personen in totaaI), die zorgden, dat aIleen zij en hun vrienden en famiIie
leden op de kussens kwamen. Het was niet moeilijk deze posities te hand
haven, want de voordracht van nieuwe overIieden voor de burgemeesters 
werd opgesteld door de zittende leden van het collegeS). Ret waren, behalve 
bij de mastenmakers, niet de allerrijksten die de lakens uitdeelden, aI zien we 
een keer Jan Arendsz. Gortsak als overman optreden. Kleine bazen komen 
we ook vrijwel niet tegen. Meestal betrof het mensen uit de middengroep. 
De getallen uit het Kohier der Personele Quotisatie uit 1742, die we gebrui
ken om het inkomen vast te stellen, geven echter geen uitsluitsel over de 
financiele positie van de overlieden die v66r of na dat jaar optreden4). Na 
1745 bijvoorbeeld zien we twee figuren verschijnen, die voIgens het Kohier 
slechts een inkomen van/ 600 hadden. Zijn het dan nog steeds kleine baasjes 
ofzijn zein beter doen gekomen?In 1742 Iigt de zaak als voIgt: 

Oude Zijde: 
Jan Janz. Op Zee 
Wessel in 't Veld 

Nieuwe Zijde: 
PieterLugt 

f 1000 (tussen '25 en '508 x gekozen) 
f 1500 (tussen '41 en '503 x gekozen) 

f 1000 (tussen '38 en '504 x gekozen) 

') Zie ook bIz. 13 en 14. 
Z) G.A.A., R.A., Req. Bedr. 691, nos. 63a en 64. De ondertekening van het eerste 

rekwest was onderverdeeld in "Oostent" (248 namen) en "Westent" (77 namen). De 
eerste ondertekenaar van de laatste groep was Pieter Gijsbertsz. Diepersloot, 
waarschijnIijk de vader van de later optredende Gijsbert Pietersz. Diepersloot. 

3) In het Arch. Burg. bevinden zich twaalf banden "Nominatien en Requesten 
van de Gilden aan Burgemeesters, 1724-1814", waarin voor elk jaar voor elk gilde 
de namen van de voorgedragen en benoemde personen voor de funktie van over
man gegeven zijn. De burgemeesters konden uit tweetallen kiezen. Meestal be
noemde men de eerste kandidaat. Nummer twee was bij de scheepstimmerlieden 
gewoonIijk ook iemand uit de vaste kring, 

') Zie over het Kohier bIz. 21 e.v. 
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Comelis van Swieten f 2000 (tussen '41 en '502 x gekozen) 
Mastenmaker: 
Pieter Otter f 3000 (tussen '33 en '50 5 x gekozen) 

De kongsi van overlieden hoefde in feite aan niemand verantwoording af 
te leggen, want de controle van de kant van de burgemeesters was nihill). Dat 
zij misbruik van hun macht hebben gemaakt staat weI vast, ook al zijn er 
geen kIachten over bijvoorbeeld het potverteren van gildegelden bekend. Na 
hun afzetting in 1749 keert echter geen van hen meer als overman terug. 

Schandalen, zoals bij andere gilden voorkwamen, kende het scheepstim
mergilde dus v66r '49 niet, maar er was weI een duidelijke vertrouwenscrisis, 
waarvan we de eerste tekenen in het begin der jaren dertig bespeuren. In 1744 
treden de spanningen aan de dag, wanneer de overlieden aan enkele oude 
gildeleden van de Admiraliteit en de OIC") (in totaal zeven a acht man) de 
alimentatie van het gilde weigeren. Na door een der betrokkenen, Marten 
Bokhoven, ondertekenaar van beide rekwesten van v66r 1734, gedagvaard 
te zijn3

), worden de overlieden op 25 november 1744 door de Commissaris
sen van Injurien veroordeeld en tot betaling verplicht. Ze betalen, maar 
onder - notarieel vastgelegd - protest. Bokhoven weigert echter het geld te 
aanvaarden, zolang zijn kameraden ook geen uitkering ontvangen. Dit leidt 
tot een nieuwe dagvaarding op 9 februari 1745, nu door aIle betrokken 
scheepstimmerlieden. De beslissing wordt nu echter aangehouden en in de 
tussentijd keren de overlieden zich met een verzoekschrift tot de schepenen, 
waarin zij hun zaak bepleiten : de oude scheepstimmerlui van de Admiraliteit 
trekken wekelijks al een ondersteuning van! 3 en dat willen ze nu verdubbeld 
zien ten koste van de werkende gildebroeders, die zelf - over het gehele jaar 
genomen - nauweIijks ! 3 per week verdienen. De overlieden willen best 
uitkeringen geven, maar dan aan mensen die het no dig hebben. Anders zal de 
gildekas spoedig uitgeput zijn 4). "Mijne Heren van den Gerechte" reageren 
met een Interpretatie van de keur van 1734, waarin de overlieden volledig in 
het gelijk worden gesteld. Wie voortaan uit de bos wil trekken moet aan
tonen dat hij hulp behoeft en geen andere inkomsten heeft (3 maart 1745)5). 
De overlieden hadden dus gewonnen, maar het verzet bleef. Het wantrouwen 
zal aangewakkerd zijn door de berichten over malversaties van overlieden 
van andere gilden. Bovendien was een grote en betrekkelijk coherente groep 

1) Volgens de Ordonnantie van 1589 moesten de overlieden elk jaar de boeken 
overIeggen voor een onderzoek. Vit de mededelingen over de kontrole van 1749 
blijkt echter weI, dat daar in de jaren daarv66r niet streng de hand aan was gehou
den. 

2) In G.A.A., R.A., Req. Bedr. 696, no. 1, Art. XVllI (23 januari 1750) wordt een 
overzicht van deze gebeurtenissen gegeven. De arbeiders van de Admiraliteit en de 
Compagnie kregen al een uitkering van f 3 per week van hun vroegere werkgever. 
Met de f 3 van het gilde erbij kregen ze per jaar bijna even veel als hun vroeger loon 
(vergeIijk de berekening op bIz. 34). 

3) Nergens wordt gezegd hoe de kwestie ontstaan is. Betaalden de overIieden 
v66r 1744 de uitkering weI 6f kwam Bokhoven op tegen de heersende praktijk? 

4) Dit stuk is aanwezig in Arch. Burg. Port. 6. 
6) Noordkerk, bIz. 1414. 
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gildeleden, de scheepstimmerlieden van de Admiraliteit en de Compagnie, 
getroffen door de laatste verordening. 

In 1747 werd de hoop op hervormingen in de Republiek nieuw voedsel ge
geven door de aanstelling van WiIlem IV tot stadhouder. In tegenstelling 
met vroeger was men nu niet tevreden gesteld met deze benoeming, het was 
juist een stimulans voor eigen optreden. Ook voor de scheepstimmerlieden. 
In maart 1748 dienden "de gezamenlijke gildebroeders" een rekwest in om 
vernietiging van de Interpretatie van 1745 te bewerkstelligen. De argumen
ten waren dezelfde als voorheen: volledige uitkeringen zijn mogelijk, omdat 
de inkomsten zo geweldig gestegen zijn. De ondertekenaars waren Willem 't 
Hart en Gerrit van der Jagt, beiden wonend in de Kleine Kattenburgerstraat 
en Jan Jansz. Snip, die in Oostenburg woonde1) . Doch ook nu vond men 
kennelijk geen gehoor. 

Buiten het gilde steeg ondertussen de onrust. Berst in Groningen, dan in 
Friesland kwam het tot gewelddadigheden, waarbij de belastingpachters het 
mikpunt voor de volkswoede vormden. In juni slaat het over naar Holland, 
de vier-en-twintigste breekt in Amsterdam het pachtersoproer uit. WeI dreef 
de prins twee dagen later de afschaffing der belastingpacht door, maar dat 
maakte geen einde aan de moeilijkheden: op 20 juIi eist men voor het eerst in 
Amsterdam burgergecommitteerden uit elke schutterswijk; op 9 augustus 
beginnen hervormingsgezinde burgers hun bijeenkomsten in de kloveniers
doelen. 

Het is niet nodig om hier in extenso de gebeurtenissen van augustus en 
september in de stad te beschrijven. Het gaat ons slechts om de bijdragen 
van de scheepstimmerlieden aan de poIitieke ontwikkelingen. Dat ze erbij 
betrokken waren, merken we pas aan het eind van de maand augustus, hoe
wei hun deelname stellig van eerder datum was 2). 

In dit verband is het goed te wijzen op de rol die de gilden in de gedachten 
van de Doelisten innamen. Naast de schutterij zag men ook daarin autonome 
corporaties van de burgerij en organen om toezicht op het stadsbestuur te 
houden. De gilden hoorden bij het geidealiseerde beeld van vroegere, demo
kratischer tijden. Haar betekenis als machtsmiddel, haar uniforme organi
satie met een centrale leiding en haar algemene karakter maakten van de 
burgerwacht echter een veel geschikter instrument voor de demokratische 
agitatie en zo kwamen de verlangens ten aanzien van de gilden op de achter
grond, maar toch wordt men nog voortdurend aan hun bestaan herinnerd. 
In november 1747 formuleerde Raap de eis tot herstel van de gilden in de 
oude voorrechten nog in een afzonderIijk artikel, in latere rekwesten, men 

1) Dit rekwest is aanwezig in G.A.A., Arch. Burg., Port. Gilden 4. 
2) V66r de optocht van 31 augustus waren de scheepstimmerlieden kennelijk al 

habitue's op de Doelen, zoals onder andere uit het verhaal van Lafargue blijkt 
(F. J. L. Kramer, De gebeurtenissen op den Amsterdamschen Doelen in 1748, ver
haald door een Doelist. In: B.M.H.G. D!. XXVI, biz. 34). Misschien Iiepen de 
eerste kontakten over de schutterij, waar verscheidene scheepstimmeriieden in
zaten. Van aktiviteiten daar merken we echter niet vee!. In de latere "vrije krijgs
raad" zaten - voorzover we konden nagaan - ook geen scheepstimmerlieden. 
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vergelijke met name de "Drie Artikelen" van begin augustus, komen de 
gilderechten slechts zijdelings ter sprake '). De radikale Doelist Van Gimnig 
en zijn vrienden zagen als taak voor de leden van de "vrije krijgsraad": "de 
bezwaren der burgerij gunstiglijk te hooren, zoo betreffende de hers telling 
en wederbekoming hunner privilegien als andere klachten, die tot redres van 
de gilden of ten nutte van de stad en de maatschappij zouden kunnen 
dienen"2). Er was een zekere parallelie tussen de positie van de hoge offi
cieren van de schutterij en de overlieden van de gilden. Beiden werden ge
wantrouwd, want beiden behartigden naar de algemene opinie andere be
langen dan ze behoorden te doen. Het middel tot verbetering leek in beide 
gevallen de verkiezing van "gecommitteerden", personen, gebonden aan een 
duidelijk ornschreven opdracht om de misstanden op te sporen en uit de weg 
te ruimen. Op 20 juli hadden enige burgers reeds opgeroepen tot de ver
kiezing van gecommitteerden in elke schutterswijk en ondanks de tegenwer
king van Raap en de zijnen kwamen eind augustus, begin september in de 
meeste wijken verkiezingen tot stand. Ongeveer tegelijkertijd gingen stem
men op om ook in de gilden gecommitteerden te kiezen 3). Of het daarvan 
toen gekomen is, is niet bekend. 

WeI is er in een aantal bronnen van de geschiedenis der Doelisten naast de 
wijkgecommitteerden sprake van "gecommitteerden der Bijltjes" of "der 
scheepstimmerlieden", ja zelfs een keer gecommitteerden "van wegens het 
Scheepstimmermansgilde". De schrijver van het "Naauwkeurig en opregt 
Dagverhaal" spreekt over de aanwijzing van dergelijke gecommitteerden op 
31 augustus, voorafgaand aan de beroemde optocht van de Bijltjes. In de 
"Korte schets of Dagverhaal" wordt zelfs gemeld, dat het hier Van Gimnig 
en Martini betrert4). Wagenaar bericht echter, dat op 9 september de gecom
mitteerden der scheepstimmerlieden zich uit woede over het traineren van de 
zaak, behalve tegen Raap, ook tegen van Gimnig keren 5). Misschien hadden 
Martini en Van Gimnig slechts een tijdelijke commissie van de scheepstim
merlieden ontvangen, misschien bedoelt Wagenaar, als hij spreekt over de 
protesterende gecommitteerden, die van wijk 16 (de buurt waar de meeste 

1) de Voogd, biz. 84 en 112. Maar Braatbard, voortdurend bedacht op beperking 
van de handelsvrijheid voor zijn geloofsbroeders, geeft: als derde artikel "de rech
ten van de gilden te doen gelden." (De zeven provincien in beroering. Hoofdstukken 
uit een Jiddische kroniek over de jaren 1740-1752 van Abraham Chaim Braatbard. 
Vertaald, ingeleid en toegelicht door L. Fuks. Amsterdam, 1960). 

") de Voogd, biz. 168. 
3) Articulen ter overweging aan aIle burgeren en ingezeetenen der Stad Amster

dam opgedragen. (Cataiogus Knuttel, 17969). In artikel VII wordt de verkiezing 
bij meerderheid van stemmen van twee gecommitteerden bepieit voor elk giide om 
de "ingeslopen abuizen" tegen te gaan. 

') Naauwkeurig en opregt Dagverhaal van het voorgevallenen te Amsterdam 
zederd de 9de augustus. Biz. 32. 

Korte schets of Dagverhaal van het tegenwoordig gedrag der burgers van Am
sterdam. Biz. 110. (Cataiogus Knuttel 17961). Van Gimnig was patroontekenaar en 
Martini chirurgijn. 

5) J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie. Amsterdam 1749-1759. Dl. XX, biz. 
293. 
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Bijltjes woonden '). Heel misschien gaat het hier om nog anderen: uit 1749 
kennen we namelijk zes personen, die als "gecommitteerden van het scheeps
timmermansgilde" optreden. Drie ervan werden hierboven reeds genoemd 
als ondertekenaars van het rekwest van 5 maart 1748. De drie anderen zijn: 
Theunis 't Hart, Jacobus de Vries en Gijsbert Diepersloot. Zij werden door 
de commissarissen, die de klachten van de gilden moesten nagaan, betrokken 
bij het onderzoek naar de situatie in hun gilde 2

). Samen met de, op hun 
voordracht benoemde overlieden, richtten zij het reeds eerder ter sprake ge
komen rekwest van 23 januari 1750 aan "Mijne Heren van den Gerechte". 
In het begin van 1749 ageerden ze ai, samen met de Doelist Martini, voor 
hoger loon voor de gildebroeders, die bij de Admiraliteit en de Compagnie 
werkten. Admiraal Schrijver, die ook enige aktiviteit in dezelfde richting 
ontplooide, berichtte hier de prins over, zij het niet zo erg gunstig3). Wat 
later zijn zij de ondertekenaars van het verzoekschrift aan de stadhouder 
over de lonen van de Admiraliteit en de Compagnie'). 

Wat voor figuren het precies waren, weten we niet. Omstreeks 1760 wor
den ze allen genoemd als scheepstimmerman op de werfvan de Admiraliteit. 
Of ze dat in 1749 ook al waren is niet geheel zeker 5). Wei weten we, dat ze in 
kontakt stonden met de Doelisten, het optreden van Martini bij hun onder
handelingen met Schrijver bewijst het, en dat ze de ideeen van de Doelisten 
waren toegedaan: als in 1750 de wijnkopers om admodiatie in plaats van 
collecte der wijnimpost verzoeken, komen zij in het geweer om hun mede-

') De namen van deze twee zijn bekend: het waren Bart van Baalen en Dirk 
Born, beiden ambtenaren van de Admiraliteit. Toen eenmaal besloten was tot de 
optocht der Bijltjes werd aan hen de organisatie opgedragen. Lafargue bericht dat 
Van Baalen "voor zachtheyd geporteerd" was (F. J. L. Kramer, De gebeurtenissen 
op den Amsterdamschen Doelen in 1748, verhaald door een Doelist, bIz. 35). Geen 
figuur dus die past bij de mededeling, die Wagenaar over de gecommitteerden doet. 

2) G.A.A., Arch. Burg., Port. Gilden 4. 
3) A.R.A., Adm. Arch., Aanhangse1 XXXVII (Yerz. van der Heim), no. 447; 

Copie van een Rapport van den ondergeschreeven lieutenant Admiraal Cornelis 
Schrijver, omtrent zijn wedervaaren met de 200 genaamde c10uwers van het 
Scheepsgilden. Naast Martini stond ook de tabaksverkoper Boudeaud, bijgenaamd 
de vaandeldrager, omdat hij in september 1748 bij de in- en uittocht van de prins 
het grote vaandel droeg, de gecommitteerden in deze kwestie bij. Hij was betrokken 
bij een demonstratie van een stuk of vijftig scheepstimmerlieden voor het huis van 
Schrijver, nadat de laatste niet had willen ingaan op de plannen van de gecommit
teerden. 

') Zie bIz. 29, noot 1. 
5) A.R.A., Adm. Arch., Aanhangsel XXXVII (yerz. van der Heim), no 448: 

Journaal, gehouden op 's Lands scheepstimmerwerf te Amsterdam door veele 
onderschijde persoonen, door den admiraal Schrijver aan den heere hertog (nl. 
Van Brunswijk) overgegeeven den 17 Nov. 1762. BIz. 2. Aileen de initialen van hun 
namen zijn gegeven. Uit wat wordt verteld, blijkt, dat ze toen nog als exponenten 
van de werklieden enige faam genoten. Uit het Kohier der Personele Quotisatie 
kennen we een klouwer Jacob de Vries (bIz. 101 ; wijk 15, verpondingsnummer 5134), 
maar gezien de frequentie van de naam "De Vries" is het uiteraard zeer twijfel
achtig, dat dit dezelfde als de gecommitteerde is. Hetzelfde geldt voor de Jacobus de 
Vries, die een van de naaste medestanders van Van Gimnig is (yergelijk de Voogd, 
bJz. 139). 
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gildebroeders een tegemekwest te laten ondertekenen. Speciaal Jacobus de 
Vries en Gijsbert Diepersloot worden hierbij genoemd' ). Over de laatste zijn 
uit die tijd in het Gilde-archief copieen te vinden van aangiften aan het ge
recht van beledigende uitlatingen over de burgemeesters, de commissarissen 
en de krijgsraad. De laatste zou te slap optreden 2). De akte tegen de wijn
admodiatie liep overigens op niets uit: andere gildebroeders verzetten zich, 
zij oordeelden dat de gecommitteerden zich uitsluitend met gildezaken 
dienden bezig te houden 3). 

Of deze gecommitteerden ten tijde van de omwentelingspoging der Doelis
ten zijn aangesteld oflater - en dan waarschijnlijk onder invIoed daarvan -
kunnen we niet vaststellen. Zeker is, dat de verlangens van Doelisten en 
gildebroeders parallelliepen en het is daarom duidelijk, dat de scheepstim
merlieden, in elk geval een belangrijk aantal onder hen, hoewel ze maar al te 
graag de leiding van de burgers aanvaardden, zelf- en doelbewust hun bij
drage aan de DoeIistenbeweging leverden. Wagenaar mag smalen, dat de 
deelnemers aan de optocht van 31 augustus in de waan waren gebracht, dat 
het ging om het herstel van de oude giIderechten4). Zonder het te weten had 
hij het waarschijnlijk bij het rechte eind; veIen onder de demonstranten 
hebben geIoofd, dat het daarom ging en niet ten omechte. De scheepstim
merlieden werden niet aIleen gedreven door blinde Oranjeliefde; en als 
"onse getrouwe Bijltjes"5) al werden gebruikt door de burgers, dan toch 
aItijd nog met eigen instemming. En bruikbaar waren ze! Ze waren het 
grootste gil de, woonden dicht bij elkaar en een beIangrijk deeI van hen 
werkte op de - voor die tijd - reuzenbedrijven van Admiraliteit en Com
pagnie, wat de samenhang bevorderde en hun mobiIisatie vergemakkelijkte. 
Door het werk in de open lucht waren ze gehard. Daar kwam bij, dat hun 
voornaamste werktuig, de bijl, zeer weI voor andere doeleinden gebruikt 
zou kunnen worden. Dat hun massale optocht, nog nooit was zoiets ver
toond in Amsterdam, op de buitenstaanders grote indruk maakte, behoeft 
nauwelijks betoog. Wat moesten de personen, tegen wie de optocht gericht 
was, weI voelen : 

" .. . als zy voor de plaetsen kwamen, alwaer geteekend werd, bIeef de 
trein staan en de hoofden riepen "hier word ook aI geteekend; men zal ze 
weI vinden:" voor zeker huis, welks bewoonder men meende dat de teeke
ning mede had aangelegd vroegen ze, zoo als hy op de stoep stond, of hy ook 
geteekend had? doch hy ontkende het onder eede; en zy trokken voort, met 
bedreiging dat indien hy zulks deed, zy schieIyk zyn huis eens op een on
voorzigtige wyze stoffen en ragen zouden"6). 

') Nederlandsche Jaerboeken, IV (1750), bIz. 311 e.v. 
2) G.A.A., Arch. Gilden no. 1394. De commissarissen zijn waarschijnlijk de-

genen, die met het onderzoek naar de toestand der gilden belast waren. 
3) G.A.A., Arch. Gilden no. 1392. 
4) J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie. Dl. XX, bIz. 286. 
6) F. J. L. Kramer, De gebeurtenissen op den Amsterdamschen Doelen, ver

haald door een Doelist, bIz. 40. Ook op andere plaatsen bezigt Lafargue deze uit
drukking. 

6) Nederlandsche Jaerboeken, II (1748), BIz. 842. 
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Roe zeer moet deze aktie het zelfbewustzijn der scheepstimmerlieden ver
sterkt hebben. Van nu af aan waren ze echt "de Bijltjes"I), de sterke arm van 
het verzet tegen de regenten 2), een positie, die nog geaccentueerd werd door 
de voorname plaats die zij innamen bij de intocht en later bij het uitgeleide 
van de prins van Oranje. Ze hoorden in 1748 bij het radikaalste gedeeIte der 
Doelisten, gebrand op het steIIen van daden, waar anderen meenden dat 
woorden genoeg waren; men denke bijvoorbeeld aan de avondlijke tocht 
langs de huizen der burgemeesters om aan te dringen op het indienen van 
hun ontslag3). Tegen velen koesteren zij wantrouwen, maar niet tegen de 
stadhouder. "Voor Oranje en Vrijheyt" staat er op hun vaandel geborduurd. 
Wat de prins ook doet, zij weten van hem geen kwaad. Zijn politiek zal naar 
hun oordeel het gevolg geweest zijn van misleiding en valse voorlichting door 
anderen. 

Uitingen van teleursteIIing over de houding van WiIIem, zoals we die bij 
vele Doelisten beluisteren, vernemen wij niet van hen. Bovendien werden 
het jaar daarop de meeste van hun wensen ten aanzien van het gilde vervuld. 
Op 21 augustus 1749 werd een Generale Ordonnantie voor de gilden afge
kondigd, waarbij het beleid van de overlieden aan strikte eisen werd onder
worpen. Naast de overlieden kwamen in elk gilde voortaan twee "gequalifi
ceerden", ook weI "gecommitteerden" genoemd, die op gezette tijden de 
boeken moesten nazien 4). 

De onderzoekcommissie, die tegeIijk met de uitvaardiging van de Or
donnantie was ingesteld, nodigde de gilden uit hun moeilijkheden aan hen 
voor te leggen. Van de scheepstimmerlieden verschenen zowel de overlieden 
als de zes gecommitteerden, waar we hierboven reeds uitvoerig over spraken, 
voor de commissarissen 5

). Voor de eersten was nu het tij gekeerd. Aan het 
eind van het jaar waren ze gedwongen af te treden en in hun plaats werden, 
na voordracht door de gecommitteerden, vijf nieuwe overlieden aangewezen. 
Ret bijzondere hiervan was, dat ook twee gildebroeders zonder werf, dus 

I) Waarschijnlijk werd pas in deze tijd deze benaming algemeen bekend. Wage
naar schrijft nog: " ... Byltjes, gelykze hier, bij 't gemeen, genoemd worden ... " 
(Vaderlandsche Historie. DI. XX, biz. 286). In 1787 is het een normale naam voor 
de Amsterdamse scheepstimmerlieden. De voorbeelden, die het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal geeft voor de zeventiende eeuw, hebben betrekking op de om
gangstaal van zeelieden. 

2) Men vergelijke: Tweede Saamespraak tusschen Jaap en Geys. Westzaen, 1748. 
Biz. 6: 

" . .. jy mot dan weete dat de saek 
Nae drymael antwoord, is ekomen in de haek 
Nae dat de Byltjes, op de dry artykels hadden aenedrongen." 
3) Hun werd wei op het hart gedrukt door de leidende Doelisten om zo bedaard 

mogelijk op te treden. Dit geschiedde ook. (F. J. L. Kramer, De gebeurtenissen op 
den Amsterdamschen Doelen, verhaald door een Doelist, biz. 56, 57 en 59.). 

4) Noordkerk, Vervolg, biz. 70. 
5) Ook in verschillende andere gilden, onder meer bij de metseIaars, de brood

bakkers en de tinnegieters, treft men in deze tijd gecommitteerden aan. Bij de metse
laars wordt speciaal vermeld dat zij hen gekozen hadden "principael om te maken 
dat de uytdeeling van de arme wat meerder soude kunnen syn" (G.A.A., Arch. 
Burg., Port. Gilden 4.). 
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knechten, werden benoemd. Het waren beiden commandeurs, een van de 
Admiraliteit en een van de Compagnie. De verkozen bazen waren vermoede
lijk minder kapitaalkrachtig dan hun voorgangers 1

). Het jaar daarop be
werkstelligden de nieuwe overlieden samen met de gecommitteerden, dat de 
stadsoverheid een belangrijke nieuwe verordening uitvaardigde: de keur van 
14 mei 1750. 

Zoals zo vaak wierp ook hier een mislukte omwentelingspoging waarde
volle vruchten af, ook al ging in de loop der jaren een deel ervan teniet: in 
1753 intervenieren de burgemeesters bij een ruzie tussen de overlieden over 
de nominatie van hun opvolgers. Voortaan zitten er weer aIleen bazen in dit 
college en tegen 1760 zijn deze posities weer bezet door een nieuwe kliek, die 
- uiteraard steeds aangevuld door nieuwe krachten - het tot 1795 uithoudt. 
Het financieIe beleid staat nu echter onder kontrole en moeilijkheden als 
voorheen worden vermeden2). 

In 1787 verschijnen de BijItjes opnieuw op het toneel, als op hen een beroep 
wordt gedaan de dreigende Patriottische remotie van een aantal leden der 
vroedschap te verhinderen. Met hart en ziel staan ze achter de zaak van de 
stadhouder, maar toch zijn ze niet bereid in alles de richtlijnen uit Nijmegen 
te volgen 3). Het verbond van de prins met doorgewinterde aristocraten als 
Dedel bevalt hen maar matig. Zij weigeren zijn concessies aan de regenten en 
eisen volledig herstel van de stadhouderlijke rechten, zoals die in 1766 wer
den vastgesteld. Hun leiders verklaarden op 18 april volgens Harris: "That 
though they were faithfully and zealously attached to the Prince, it was not a 
personal but a public attachment, an attachment to the house of Orange, not 
to William the Fifth, and that as he had no right to renounce and forego any 
of the Priviledges which the Constitution had given to him and his family, so 
they were determined he should be restored to them, wholely, or not at all"'). 

Ook de Amsterdamse aristocraten waren niet tot tegemoetkoming bereid 
en zo werd het de Patriotten mogelijk gemaakt hun tegenstanders uit de 
Amsterdamse raad te verwijderen. Meer dan in 1748 moeten we hier reke
ning houden met het feit, dat we vooral met de mening van de leiders te doen 
hebben; en dit waren nu geen broeders van het scheepstimmermansgilde, 
maar vrij hoge ambtenaren van de Admiraliteit, een was zelfs onder-equipa
gemeester 5

). 

De gildebroeders waren voornamelijk betrokken bij de gebeurtenissen die 
op straat plaats von den, openlijke betuigingen van trouw aan Oranje en 
vechtpartijen met andersdenkenden. De enige die er tussen uit springt is de 

1) G.A.A., Arch. Burg., Nominatien en Requesten van de Gilden, no. 3, bIz. 
357 en 358. 

2) Zie verder hoofdstuk 2. 
3) H. T. Colenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandse be

scheiden. Deel III (1786-1787). 's Gravenhage, 1899. Biz. 176 e.v. 
4) H. T. Colenbrander, t.a.p., Bijlage IV, No. 27. Biz. 126. Brief van Harris aan 

Lord Carmarthen op 20 april 1787. 
5) H. T. Colenbrander, t.a.p., Bijlage IV, No. 25. "The people of the dock

yards, and sailors", vond Harris, waren "both in point of numbers and discipline in
finitely superior to the french mob". 
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meester-mastenmaker Klaas Booy, een van de promotors van de Oranje
rekwesten. Ook zat hij in het bestuur van de Oranje-societeit. Van hem is, 
naast deze aktiviteiten, weinig bekend. In 1788 werd hij overman van het 
giIde 1). 

De verdere gebeurtenissen, de opstootjes en piunderingen, tensiotte de 
bestorrning van Kattenburg en de ontwapening van de Oranjegezinden, be
hoeven weinig toelichting. Reeds eerder meld den we, dat niet aile bazen zo 
Orangistisch waren als Booy2). Ook onder de knechten vinden we enkele 
Patriotten3

), maar dat waren uitzonderingen. Op de lijst van vIuchtelingen, 
die in september 1787 gepubliceerd werd, excelleerden de scheepstimrnerlui, 
vooraI die van de twee grote werven, in aantaI4). De aanval op Kattenburg 
en de daaropvolgende terechtstelling van het Iijk van Rannink hadden de ge
moederen verbitterd. Zo ze al vriendschappelijke gevoelens jegens de Pa
triotten gekoesterd mochten hebben, dan waren die nu weI verdwenen. Als 
in het najaar van 1787 de Pruisen de prins in zijn oude positie herstellen, ont
laden de doorstane emoties zich in een uitbundig vreugdebetoon. Rannink 
krijgt volledig eerherstel door een plechtige herbegrafenis in de Oosterkerk 6). 

Opnieuw houden de Bijltjes een optocht, maar weI in een wat andere 
sfeer dan in 1748. Nu is een vergunning van de burgemeesters verkregen. 
Keurig geordend, iedere groep met een eigen vaandeI, trekken ze door de 
stad6

) . Het jaar daarop, aIs de prins en zijn echtgenote op bezoek komen, 
wordt dit herhaald. Naar aanieiding daarvan wordt zelfs een boekje uitge
geven, waarin ook de meegevoerde Ieuzen staan vermeld, zoaIs: 

en: 

"Des Hemels gunst bestraal de schoone Oranje Stam, 
Die eertyds wierd verdrukt, maar weer zyn post hernam." 

1) Booy had in april 1787 kontakt met Patriotten, die hem voor hun ideeen 
trachtten te winnen, zoals blijkt uit een aan hem gericht briefje van een zekere 
Johannes de Bruyn, een Patriot, dat aanwezig is in de papieren van Van Relsdingen 
(G.A.A. Tijdgeschriften, B (1787) 71). We weten te weinig af van de Oranje-Demo
kraten, die in hun denkbeelden toch veel gemeenschappelijks met de Patriotten 
hadden, om over de waarde van dergelijke kontakten te kunnen oordelen. 

2) Zie bladzijde 26. 
3) In G.A.A., Tijdgeschriften, B (1787) 70, bevinden zich enkele verklaringen, die 

scheepstimmerlieden van de twee grote werven in augustus en september 1787 voor 
de schout ad interim aflegden. Ret feit, dat ze hiertoe bereid waren zegt al genoeg 
over hun gezindheid. Een van hen, Jan Damming, scheepstimmerman van de Com
pagnie, verklaarde, dat in de nacht van 8 op 9 maart bij hem de ruiten werden inge
gooid en dat men op 24 mei een met oranje versierde turfkar voor zijn huis had ge
zet om hem te provoceren. 

') Naamlijst van vijf-en-tachtig vIuchtelingen, enz. in het noodiottig jaar 1787. 
G.A.A., Tijdgeschriften. B (1787) 16. Op de Iijst staan de namen van 42 scheeps
timmerlieden, waarvan er 26 in dienst zijn van de Admiraliteit en de OIC. Verder 
worden twee mastenmakers genoemd, waaronder Booy, en 16 houtzagers en andere 
werklieden van de Admiraliteit en de Compagnie. 

6) Over Rannink: Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken (1787), biz. 1322 en 5945 
e.v. 

6) Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken. 1787. Biz. 5953. 
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"Pruisen's macht, door Willem's deugd, 
Verblyd den Ouderdom en Jeugd." 

De smeden van de Compagnieswerf deelden op hun spandoek mee: 

"Tubal-Kain wasjongen sterk, 
Was de eerste Uitvinder van Koper- en Yzerwerk." 

Maar ook werd meegedragen - herinnering aan 1748 -: 

"VoorOranjeen Vryheid"l). 

Spoedig verging echter de lust om zegevierend door de stad te marcheren. 
De tijd na de restauratie was niet erg bemoedigend. De Patriotten waren ver
jaagd, maar de aristokraten waren gebleven. Ais in 1794 de opkomst van de 
Patriottische "Ieesgezelschappen" de stadsregering zorgen baart, treden de 
burgemeesters in kontakt met de leiders der BijItjes. Die verklaren echter, 
dat ze geen stap zullen verzetten voor de regering, zelfs niet als de prins het 
zou vragen. AIleen voor de prins persoonlijk zijn zij bereid in aktie te komen. 
Van den Spiegel schrijft de stadhouder: » ... en burgemeesteren van Amster
dam hebben te kennen gegeven dat de to on van de Oranjeluiden hen ruim 
zoo bevreesd maakte als die van de Patriotten"'). 

Dat is het laatste, dat we van de BijItjes in de achttiende eeuw horen. Het 
jaar daarop vlucht de prins en begint een nieuw hoofdstuk van de Neder
landse geschiedenis. Ook in het gilde wordt de wet verzet. In november 1795 
worden nieuwe overlieden benoemd, naar de namen te oordelen uitsluitend 
knechten. Allen hebben in de handen van de Commissie van Koophandel en 
Zeevaart de gelofte van trouw afgelegd. De Staatsregeling van 1798 maakt 
echter een eind aan het gilde. Wellijken in 1804 nog even de oude tijden 
terug te keren: de scheepvaart herleeft, het gilde hersteIt zich, in de volgende 
jaren worden weer aileen meesters tot overman aangesteld. Maar, al beseft 
men dat nog niet, de tijden zijn definitief veranderd. De opleving is van korte 
duur. Het bedrijf slinkt, omdat de scheepvaart Amsterdam passeert. Tijdens 
de inlijving Jigt op het grootste deel der werven het werk stiP). Tegelijkertijd 
komt, en nu voorgoed, een eind aan het gilde. 

1) J. H. Trop, Beknopte Historie der lotgevalien, betreffende het doorluchtig 
huis van Oranje en Nassau, van de vroegste tyden tot heden. Alles in een juiste 
order by een gebragt, door een kundige pen. Met een uitvoerige beschryving der 
plechtige optocht der werklieden, op de O.I.Comp. Werf. Eerste stukje. Amsterdam, 
1788. Biz. 27-32; Tweede stukje. Met een uitvoerige beschryving der plechtige op
tocht der werklieden, op de Admiraliteits Werf. Amsterdam, 1789. BIz. 14-18 . 

• ) H. T. Colenbrander, Gedenkstukken. Eerste (inleidend) dee!. 's Gravenhage, 
1905. No. 290. (10 juli 1794). Veron trust door deze berichten deed men bij de Bijltjes 
navraag of ze soms iets tegen de regering wilden ondememen. Spoedig werd men 
echter gerustgesteld (Ta.p., no. 292: Brief van 20 juli 1794 van Van Minninghen 
aan de prins.). 

S) Vergelijk het verzoekschrift, dat de comrnissarissen van het gilde de bazen ter 
goedkeuring voorleggen op 5 november 1811 (G.A.A., Arch. Gilden no. 1393.). 
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Voor een groep zo verknoeht aan het Oranjehuis, konden de Bataafse 
Republiek en het Koninkrijk Holland, om maar te zwijgen van het Franse 
Keizerrijk, geen aantrekkingskracht bezitten. Reden tot hoop op een terug
keer van de Oranjes bestond er lange tijd evenmin. Maar, niet zo gauw 
hebben de Fransen hun hielen gelicht, of de Bijltjes steken de Amsterdamse 
douanehuisjes in brand: in het oproer, dat in november 1813 in de stad uit
breekt, spelen ze een belangrijke rol, evenwel voor het laatst. Oranje komt 
terug, maar het gilde en de welvaart ruet. Het aantal werven en het aantal 
arbeiders in de scheepsbouw blijft belangrijk onder het ruveau van de acht
tiende eeuw. 

Pas in 1869, meer dan vijftig jaar later, horen we weer van de Bijltjes. In 
dat jaar houden ze de eerste staking uit de Nederiandse geschiedenis. Maar 
die gebeurtenis hoort thuis i~ een heel andere tijd, of beter is een allereerste 
begin daarvan. Een tijd, waarin de Amsterdamse scheepsbouw, men denke 
aan de NederIandsehe Seheepsbouw Maatsehappij, weer zal gaan meetellen 
in de wereld en de stoer-Calvinistische, Oranjegezinde Eilanden in rode bol
werken zullen veranderen. 
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INLEIDING 

In de Economisch-Historische Jaarboeken no. XXVI (1952/54) en 
XXVIII (1958/60) heeft W. S. Unger in zijn "Bijdragen tot de geschiedenis 
van de Nederlandse slavenhandel" een overzicht gegeven van de activiteiten 
van de Middelburgsche Commercie Compagnie (M.C.C.) op het gebied van 
de slavenhandei. De bedoeling van onderstaand artikel is, in detail tredend, 
nu eens een enkele slavenreis van de M.e.c. in het licht te stellen. Hierbij is 
gepoogd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de opzet en structuur van deel II 
van Unger's bijdragen, zodat de overeenkomsten met, de tegenstellingen 
tot en de verbijzonderingen van het algemene beeld, gebaseerd op de gege
vens van aIle slavenreizen van de Compagnie, naar voren komer •. 

Het aandeel van de Republiek in de intemationale slavenhandel was 
omstreeks 1700 betrekkelijk gering : ongeveer 5%. In de loop van de acht-
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tiende eeuw echter daalde dit percentage, aangezien ons land weinig deel 
kreeg in de zich snel uitbreidende handel in slaven op Noord Amerika, in 
het begin voornamelijk een Engelse en Franse aangelegenheid, later ook die 
der Noordamerikanen zelfI). 

Oorspronkelijk was de slavenhandel vanuit de Republiek naar de West 
geheel in handen van de Westindische Compagnie (W.I.c.), die daarvoor een 
monopoIie was toegekend. In 1730 echter kwam er een eind aan dit monopoIie 
van de W.I.C. en van deze gelegenheid om zich op het terrein van de slaven
handel te begeven maakte een naamloze vennootschap, opgericht in 1720, 
gebruik: de Middelburgsche Commercie Compagnie (M.C.C.). Hoewel 
daarnaast ook nog verschillende andere particuliere huizen profiteerden van 
het ophefi'en van het monopolie, werd al spoedig duidelijk, dat de M.C.C. 
zich een vooraanstaande plaats bij de slavenhandel verworven had '). 

Tussen 1720 en 1730 had de Middelburgse Compagnie haar activiteiten 
overigens op andere gebieden ontplooid: in het jaar van haar oprichting 
werd haar reeds toegestaan een scheepswerf te exploiteren. Voorts werden er 
schepen door de M.C.C. gehuurd, die werden uitgezonden naar Franse en 
Baltische havens, later ook naar West-In die en West-Afrika. In 1730 ving 
de M.C.C. aan driehoeksreizen te ondernemen tussen de Republiek, de 
Westkust van Afrika en West-Indie, in 1732 ook met slaven als handels
waar. Van de in totaal 296 uitredingen, die de M.C.C. volgens de boek
houding op haar naam heeft staan, vonden er 53 plaats naar Europese des
tinaties, 89 naar West-Indie, 40 naar de Westkust van Afrika. Er werden 113 
driehoeksreizen ondernomen. 

De bedrijfsgeschiedenis van de Middelburgse Compagnie vertoont in 
de eerste decennia na haar oprichting aIle tekenen van een expanderend be
drijf: in sommige jaren werden weI vijf a zes uitredingen gedaan. Na de 
vierde Engelse oorlog echter werd dit aantal minder: in 1783 von den nog 
twee uitredingen plaats, in 1786, 1787, 1788 en 1790 teIkens een. In 1791 
voeren ook twee schepen van de M.C.C. uit, maar daarna nog slechts een in 
1793 en een in 1802. Na dit laatstgenoemde jaar vonden er geen afvaarten 
meer plaats en de M.C.C. kon haar bestaan nog rekken als werfbedrijf. 
Voor het overige steekt de levensduur van de Compagnie zeer gunstig af bij 
die van andere in 1720 opgerichte vennootschappen, waarvan de meeste louter 
"bubbles" waren. Nadat tenslotte in 1869 zich een reorganisatie in de M.C.C. 
had voltrokken, bleek de werf toch niet levenskrachtig: in 1889 werd de 
vennootschap ontbonden en haar bezit verkochtS). 

1) A. van Dantzig, Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel, Bussum, 1968, 
p. 108-110 (Dantzig) . 

• ) W. S. Unger, Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel 
I in: Economisch-Historisch Jaarboek deel xxvi (1952-1954), 's-Gravenhage, 1956, 
p. 133- p. 174 (Unger, Slavenhandel I) en W. S. Unger, Bijdragen tot de geschie
denis van de Nederlandse slavenhandel II in : Economisch.Historisch Jaarboek, 
deel xxviii (1958-1960), 's-Gravenhage, 1961 , p. I-p. 149 (Unger, Slavenhandel 
I1). 

3) W. S. Unger, Het archief der Middelburgsche Commercie Compagnie, 
's-Gravenhage, 1951, p. 3-p. 10. Het jaartal 1807, dat ook voorkomt in Unger, 
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Zoals hierboven reeds werd opgemerkt, blijkt uit de archivalia, die van de 
M.C.C. bewaard zijn, dat het uitreden van slavenschepen voor de Compag
nie de belangrijkste activiteit gedurende haar meer dan 150-jarig bestaan is 
geweest. Unger heeft daarvan een overzicht gegeven in zijn "Bijdragen tot 
de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel". In het tweede deel somt 
hij een lange reeks van 108 uitredingen op, waarvan de laatste, de tweede 
reis van het fregatschip "De Standvastigheid", in het vervolg aan een nader 
onderzoek zal worden onderworpen. 

Eigenlijk laat een vergelijking met de eerste reis van hetzelfde M.C.C.
schip, aangevangen op 29 november 1790 en geeindigd op 13 november 1792, 
al dadelijk het uitzonderlijke uitkomen van de tweede reis. Daarbij valt in 
het oog, dat de voorgenomen "eerste aanleg" in 1794 van deze tweede uit
reding van "De Standvastigheid" geen doorgang kon vinden vanwege de in
val der Fransen. Pas in 1802, toen de vrede van Arniens gesloten was, kon 
een "tweede aanleg" plaatsvinden. De omstandigheden, waaronder de uit
reding geschiedde, bleven uitzonderlijk. Aan de ene kant had de lange stil
stand van de slavenaanvoer de verkoopprijzen van de zwarte werkkrachten 
in West-Indie hoog doen oplopen, maar anderzijds was de politieke toe
stand nog van dien aard, dat een veilige thuisreis niet gewaarborgd leek. Toen 
dan ook in 1803 de oorlog tussen Frankrijk en haar tegenstanders weer uit
brak, kon, - het schip was inrniddels te Suriname aangekomen -, van een 
thuisvaart geen sprake zijn. 

In dit opzicht vertoont de laatste uitreding van de M.C.C. gelijkenis met 
de een na laatste: "Het Vergenoegen", dat in 1793 uitzeilde vanuit Middel
burg. Ook dit schip werd ook te Suriname overvallen door een uitgebroken 
oorlog, de eerste coalitieoorlog tegen Frankrijk, en kon de thuisreis even
eens niet afmaken'). 

De winst, die de M.C.C. op haar laatste slavenreis wist te verwerven, 
steekt als uitzondering ook scherp af tegen de negatieve financiele uitkom
sten van andere reizen, die tijdens oorlogsornstandigheden waren aange
vangen of geeindigd2). Natuurlijk dient hierbij de conc1usie van Unger, dat 
de slavenhandeI in het algemeen en van de Middelburgsche Comrnercie 
Compagnie in het bijzonder geen uitzonderlijk lucratieve bezigheid was, in 
ogenschouw genomen te worden. Aan de hand van 101 rei zen, waarvan de 
gegevens bekend zijn en onder uitsluiting van de resuItaten van die reizen, 
die door oorlogsomstandigheden ongunstig beinvloed zouden kunnen zijn, 
constateerde Unger, dat 59 van deze uitredingen winst opleverden en 42 

Slavenhandel II, p. 15, noot 8 als het laatste jaartal, waarin een uitreding heeft 
plaatsgevonden, is foutief. Uit de archivalia omtrent de uitreding van 1802 van 
"De Standvastigheid" blijkt nergens, dat het schip in 1807 nog vanuit Suriname 
naar de V.S. is gezonden; integendeel, - het was toen al door de Engelsen tot 
prijs verklaard en verkocht. 

1) D. van der VIis, De reis van het fregatschip "Het Vergenoegen" naar Angola 
en Suriname (1793-1797) in: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor 
Zeegeschiedenis, no. 15 (nov. 1967). 

2) Unger, Slavenhandel II, p. 90, noot 1. 
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verlies. Daarbij kornt nog, dat de winst in de rneeste gevallen niet bijzonder 
groot was1). Een verkIaring voor het batig saldo van deze laatste reis zou 
gevonden moeten worden in de hoge prijzen, die voor de in West-Indie ver
kochte slaven werden ontvangen in 1803. Immers, het aantal overgevoerde 
slaven was in vergelijking met andere reizen van de M.C.C. niet bijzonder 
groot, het aanbod was dus betrekkelijk gering, terwijl de inkoopprijs, gelijk 
aan de waarde van de meegebrachte ruilgoederen, niet laag genoemd moet 
worden. Wordt hierbij nog in aanmerking genomen, dat ook de schadeloos
stelling, die de M.C.C. ontving, omdat "De Standvastigheid" te Suriname 
door de Engelsen was genomen, niet groot was, dan valt de verkoopop
brengst des te meer op. In het algemeen kan trouwens opgemerkt worden, 
dat de prijzen, waarvoor de slaven in West-Indie van de hand gingen, in de 
laatste decennia van de achttiende eeuw hoger waren dan daarvoor2

). 

In het licht van het bovenstaande valt het dan ook te begrijpen, dat de 
M.C.C.-directeuren na de uitreding van "De Standvastigheid" bleven hopen 
op vergroting van het aantal afvaarten. Op korte termijn werkten echter de 
politieke omstandigheden na 1802 daartoe niet mee. Maar ook op langere 
termijn openden zich voor de slavenhandel geen wenkende perspectieven. 
Allerlei achttiende eeuwse, verlichte denkbeelden omtrent het instituut van 
de slavernij en de daarmee nauw samenhangende slavenhandel vingen aan 
hun uitwerking in de praktijk te doen gevoelen. Daaraan dient nog toege
voegd te worden, dat zich een verandering voltrok in het handelspatroon, 
waardoor een gedeelte van het driehoeksverkeer, waar het vervoer van 
slaven deel van uitmaakte, kwam te vervallen. Bietsuiker werd belangrijker 
voor suikerconsumptie in Europa dan rietsuiker. Daarom werden zowel de 
Westindische suikerplantages minder belangrijk als het vervoer van riet
suiker van de West naar Europa. Zo er nog rietsuiker in Europa werd inge
voerd, dan was deze rneestal afkomstig uit Cuba, vervoerd door Ameri
kaanse schepen. West-Indie werd een uithoek voor het internationale trans
portverkeer"). 

De ideele aandrang de slavernij en de slavenhandel aan banden te leggen 
en af te schaffen stond derhalve aan het begin van de negentiende eeuw niet 
meer lijnrecht tegenover de economische werkelijkheid. Als resultaat van 
een en ander werd in 1807, op 24 maart, in Groot-Brittannie een wet afge
kondigd, waarbij het verboden werd enig schip voor slavenhandel toegerust 
uit Britse havens uit te klaren. AI spoedig volgden de V.S. en toen het nieuw
bakken koninkrijk der Nederlanden in 1815 door Engeland erkend werd, 
sloten beide landen ook een overeenkomst betreffende de afschaffing van de 
slavenhandeI4) . Hierdoor was de uitoefening van dit, in onze ogen, mens
onterende bedrijf, net als voor 1730, de Middelburgsche Commercie Com
pagnie bij wet verboden. 

1) Unger, Slavenhandel II, p. 90. 
2) Unger, Slaven handel II, lijsten op p. 87-89 ; p. 109-110 en p. 146-148. 
3) Dantzig, p. 121-122 en E. Williams, Capitalism and Slavery, Chapel Hill, 

1945 2, p. 135-153. 
4) Unger, Slaven handel I, p. 174. 
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DE TWEEDE REIS VAN HET FREGATSCHIP "DE STANDVASTIGHEID", EERSTE 

AANLEG (1794/1795) 

Hoewel de Republiek in 1792/93 nog gevrijwaard bleef van een Franse 
inval door de nederiaag van Dumouriez; - toch zouden de interne revolu
tionaire moeilijkheden van het volk, dat ooriog voerde tegen de paleizen, 
niet tegen de hutten, de overval niet lang uitstellen. Niemand in de RepubIiek 
kon zijn ogen sluiten voor het naderend gevaar. Op 26 juni 1794 werden de 
Oostenrijkers in hun Zuidelijke Nederianden bij Fleurus besIissend ver
slagen. Langzaam rolde de Franse ooriogsmachine, bezettend of bevrijdend, 
op de Republiek aP). 

Ondanks deze ooriogsdreiging had de vergadering van de directeuren van 
de Middelburgsche Commercie Compagnie op 15 april 1794 besloten hun 
schip "De Standvastigheid" ten tweede male uit te rusten voor een reis'). 
Traditiegetrouw vingen de werkzaamheden daartoe aan met het samenstel
len van commissies uit het college van directeuren: een "Departement van 
Koopmanschappen" voor de aanschaf van de handelswaar (het cargazoen), 
waartegen de slaven geruild zouden worden; een "Departement van Equi
page" voor het in dienst nemen van de bemanning en het aanschaffen van 
de victualie en een "Departement van Thesaurie" . 

De achtergrond, waartegen de beslissing van het college van directeuren 
een uitreding te doen plaatsvinden, ondanks de snel verslechterende poIi
tieke situatie rond de RepubIiek, genomen werd, kan misschien gerecon
strueerd worden uit de briefwisseling tussen de directeuren en de corres
pondent der M.C.C. te Suriname. Deze laatste, Jacobus Stockel, had reeds 
in 1792 positieve geluiden over de opbrengst van te Paramaribo aangevoerde 
slaven laten horen. In 1793 berichtte hij zelfs prijzen van rond 700 gulden 
per kop. Het jaar daarna constateerde hij, dat er haast geen noteringen te 
melden waren. De ooriog maakte aIleen nog maar wat aanvoer door Noord
amerikaanse handelaren mogelijk 3). 

In deze situatie besloten de directeuren der M.C.C. hun schip uit te reden. 
Hoewel zij in de meeste kwesties met een grote mate van bedachtzame terug
houdendheid te werk gingen, bleek de kans op gewin, op groot gewin hier het 
meeste gewicht in de schaal te leggen. Als het lukken zou de slaven van 
Mrika veilig naar de West te vervoeren, konden er excessieve winsten 
gemaakt worden. Zij schreven hun correspondent te Suriname terug, 
dat besloten was tot een uitreding, om "de colonie niet veri oren te laten 
gaan wegens gebrek aan handen"'). 

Van deze reis is echter niets gekomen, omdat bij het voorbereiden de tra
ditionele langzame uitredingsprocedure niet werd versneld. Op 29 april 1794 

1) P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse starn, Amsterdam-Antwerpen 1959 
(2), deel III, p. 285. 

2) W. S. Unger, Het archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie, 
's-Gravenhage 1951, (Inv. M.C.C.). nr. 23. 

3) Inv. M.C.C. nr. 55,220 en 222. 
') Inv. M.C.C. nr. 102 d.d. 3-VIl-1794. 
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werd bij resolutie van het college van directeuren een onderstuurman aan
gesteld en een week later de kapitein. In juni werd besloten een aanbesteding 
uit te schrijven voor de drank, als onderdeel van de voor de slaven te ruilen 
goederen (het cargazoen) en voor de victualie, de voedselvoorraad voor de 
bemanning. 

Ook werd er in juni tot en met oktober 1794 nog personeel aangenomen, 
blijkens onderscheidene resoluties een "doctor" tegen het gage van een 
opperstuurman, een opperstuurman, een oppertimmerman en een onder
meester l

). 

Na oktober 1794 werden de voorbereidingen voor de uitreding stop gezet. 
De directie der M.C.C. wachtte tot 17 februari 1795 met het besluit van de 
reis af te zien. "De tegenwoordige tijdsomstandigheden in consideratie ge
nomen zijnde, heeft de vergadering unaniem goedgevonden te supercederen 
met het equiperen van het schip "De Standvastigheid"; de reeds daarvoor 
gestelde officieren te bedanken en de heeren, zoo van de koopmanschappen 
als de equipage, te quaIificeren om ten spoedigsten zooveel mogelijk zonder 
nadeel voor contant te verkopen hetgeen reeds voor het carga en equipage is 
aangekocht" 2). 

De directeuren hadden overigens niet zo maar van de uitreding afgezien. 
Na augustus 1794 werden de geruchten over het oprukken van de Fransen 
steeds sterker. In de volgende maand vroeg de landsregering reeds vrijwilli
gers voor het leger. In oktober 1794 werd de wisselbank gesloten: ook een 
teken aan de wand3

). Toch, zoals hiervoor reeds gemeld, monsterde de 
M.C.C. in die tijd nog officieren. Daarbij dient vermeld te worden, dat al de 
bemanningsleden, die tot de dag, waarop het schip uitvoer, werkzaamheden 
verichtten, niet werden beloond! Er werd hoogstens een voorschot verleend 
op de gage, die tijdens de reis zou worden verdiend. De lange spanne tijds, 
die verliep tussen aanstelling van de genoemde officieren en de beslissing 
de reis niet te laten doorgaan, had vrijwel elk van hen genoopt zo'n voor
schot aan te vragen. 

Toen op 7 februari 1795 de Franse troepen onder generaal Michaud 
Middelburg bezetten, konden de directeuren niet anders doen dan de reis 
afgelasten. Ret zou weI niet lang meer duren of de Republiek, met een nieuwe 
revolutionaire regering aan het hoofd, zou een bondgenootschap met de 
Fransen aangaan, en zo in het anti-Engelse kamp terecht komen. Dit laatste 
zou belangrijke consequenties hebben voor de Nederlandse handelsposities, 
zoals in de laatste, vierde Engelse oorlog was gebleken. 

Voorshands waren de directe gevolgen van het afgelasten van de reis van 
"De Standvastigheid", vooral voor de reeds aangemonsterde bemanning, 
hard: allen werden op staande voet ontslagen onder de verplichting, dat de 
reeds verstrekte voorschotten terugbetaald dienden te worden. Aileen de 
kapitein kreeg de hem voorgeschoten gage kwijtgescholden "als douceur", 

I) Inv. M.C.C. nr. 23. 
I) Inv. M.C.C. nr. 23 d.d. 17-11-1795. 
3) Nieuwe Nederlandsche laarboeken, Middelburg 1796. 
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omdat, zo zei de desbetreffende resolutie, hij al zo lang was aangesteld en 
geen vooruitzichten had. Overigens : van terugbetaling van de voorschotten 
door de andere bemanningsleden blijkt niets. De bedragen staan, evenals 
dat van de kapitein, genoteerd bij de eindafrekening onder "onkosten voor 
de equipage" 1). 

De reden, waarom de tweede reis van het schip "De Standvastigheid" 
nooit verder dan het "papieren" stadium van de eerste aanleg is gekomen, 
lijkt overduidelijk. Het blijft derhalve merkwaardig, dat de directeuren van 
de Compagnie zo lang hebben geaarzeld de consequenties te trekken uit de 
steeds ongunstiger worden de politieke en handelssituatie. Hoe onveilig zo'n 
reis naar de West in oorlogstijd wei was, ervoer de heer C. W. Prins, corres
pondent van de M.C.C. te Demerarij enige tijd later, op terugreis na een 
verblijf in patria. Een brief over deze barre tocht spreekt boekdelen 2). 

Niet de voorzichtigheid, die de koopman hier zou sieren, maar de on
mogelijkheid het schip te laten verzekeren had de uitreding tegengehouden. 
Volgens een resolutie van 1 juli 1794 besloten de directeuren hun Amster
damse en Rotterdamse verzekeringsrelaties een verzekering van 4000 pond 
sterling op "De Standvastigheid" te laten sluiten, mits "zij klaar konden 
komen" voor een premie van twaalf tot dertien guineas per 100 pond ster
ling (12,6-13,65%). Toen dit niet direct lukte, schreefhet directorium van de 
Middelburgse Compagnie in oktober 1794 aan deze1fde handelshuizen het 
vooral nog eens te proberen. Zelfs in december, - de Fransen stonden 
al voor de deur -, had den de directeuren de hoop op een verzekering niet 
opgegeven; er volgde weer een negatieve reactie8

). 

Het zou nog zeven jaar duren, voordat "De Standvastigheid" de haven 
van Middelburg zou kunnen verlaten. 

Na de afgelasting van de reis, stond de Commercie Compagnie voor de 
taak de financieel nadelige gevolgen van het niet doorgaan zo veel mogelijk 
te beperken. De verkoop van vee1 van de reeds ingekochte of aanbestede 
goederen leverde soms een niet onaardige winst op, in het bijzonder de ver
koop van de voor het cargazoen bestemde produkten. De verkoop viel ook 
op een gunstig moment: door de inval der Fransen en de strenge vorst, 
waardoor de verbindingen met Holland bijna waren afgesneden, stegen de 
prijzen der levensmidde1en onrustbarend. De Staten van de Provincie Zee
land kondigden bij resolutie zelfs een verbod op export van kruideniers
waren af. Vooral de voorde1ige verkoop van de moutwijn springt in het oog. 
In vergelijking met de inkoopprijs ad £(vlaams) 1114.13.3 (een £vlaams is 
f 6) leverde de verkoop aan de Vlaming Denet Rijelant voor £ 2096.19.10 de 
M.C.C. een voordeel van 90% opl') 

De hierboven gemelde winst was overigens weer nodig ter dekking van 
het verlies op de verkoop van het buskruit. Dit laatste was als onderdeel van 
het cargazoen ingekocht ad £ 1341.15.- ; de verkoop aan de "burger" 

1) Zie bijlage I, p. IDS. 
2) ZiebijlagelI, p.111/112. 
8) Iny. M.C.C. Dr. 102 d.d. 15-VII-I 794 e.y. 
') Iny. M.C.C. nr. 1076 d.d. 11 en 12 ofnr. 1067, p. 21, post 47. 
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Bartholomeus van de Keyzerswaardt, zoals de directie der M.C.C. in een 
rekest aan het "committe tot algemeen welzijn der Provincie van Zeeland", 
zich keurig aanpassend aan de nieuwe revolutionaire terminologie, ver
meldde, geschiedde voor £ 1237.2.8. In dit rekest werd overigens gevraagd 
om terugbetaling van de door de Compagnie gestorte waarborgsom ten 
bedrage van de dubbele waarde van het buskruit. Gelukkig voor de M.C.C. 
werd aan het verzoek voldaan en werd er een binnenlands paspoort voor het 
vervoer van het verkochte buskruit verstrekt, dat waarschijnlijk door de 
Amsterdamse buskruitmolenaar "vermaakt" zou worden, omdat het in 
kwaliteit was achteruit gegaan 1). 

Met betrekking tot de verkoop van de rest van de goederen van het carga
zoen valt op te merken, dat daarvan nog enkele kleine hoeveelheden textilia 
hun weg vonden naar de directeuren van de M.C.C. Hoewel nota's ontbre
ken, gaat het hier, gezien de eindbedragen, om geringe aantallen. Dit feit 
getuigt er overigens van, dat de kwaliteit van de goederen, waartegen de 
slaven werden ingehandeld, zo aantrekkelijk was, dat ook de welvarende 
reders uit Middelburg er emplooi voor hadden. 

De totale winst op de verkoop van het cargazoen bedroeg £ 483.18.1 
blijkens de verlies- en winstrekening 2

). Daarbij dient in het oog gevat te 
worden, dat ongeveer de helft van het bedrag, dat aan de creditzijde als 
"verkochte cargazoensgoederen" staat geboekt, werd gevormd door niet 
verkochte goederen, die tegen inkoopwaarde gemventariseerd waren. Blijk
baar had men alle hoop, dat deze goederen spoedig weer deel zouden uit
maken van een nieuw cargazoen bij een andere uitreding en bestond er geen 
reden deze produkten geheel of gedeeltelijk in waarde af te schrijven. Zoals 
te verwachten viel, werd er door de M.C.C. verlies geleden op de verkoop 
van de victualie, de leeftocht van de bemanning, omdat deze grotendeels 
aan bederf onderhevig was. Het brood en de kaas werden aan het weeshuis te 
Middelburg verkocht en het vlees en de spek per vendu deels bedorven 
van de hand gedaan. Het totale verlies op de victualie bedroeg £ 165.7.4, om
dat het bier en het zout, die ook reeds waren ingekocht, niet konden worden 
verkocht. De verschillende onkosten op de victualie, zoals waaggelden en 
cijnzen, droegen ook bij tot deze debetpost. Een belangrijke post tenslotte 
aan de debetzijde vormde de uitrusting van "De Standvastigheid". Het weer 
zeilklaar maken van het schip had geld gekost. Slechts een klein gedeeJte 
daarvan kwam terug door de verkoop van een deel van de scheepsinventaris. 
Hierbij speelde de omstandigheid, dat vlak na de terugkeer van de eerste 
reis van het schip een gedeelte van de bewapening en wat "divers touwwerk 
en zeildoek" kon worden overgedaan aan een ander schip van de M.C.C., 
"Het Vergenoegen", dat nog werd uitgereed op 20-XII-1793, haast geen rol. 

Boekhoudtechnisch zorgde het afstel van deze tweede reis van de vrijwel 
zeilklaar gemaakte "De Standvastigheid" voor een wat merkwaardige con
structie. De kosten en verbeteringen aan het schip ad £ 1588.10.8 werden bij 

1) Iov. M.C.C. nr. 1076,27/28. 
B) Zie bijlage J, p. 103. 
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boekwaarde van het sehip, zoals dat "uit zee gekomen" getaxeerd was, van 
£ 5000.-.- opgeteld. Van dat bedrag werd vervolgens een bedrag van 
£ 791.16.1 afgetrokken, samengesteld uit de opbrengst van de verkoop van 
een deel van de scheepsinventaris ad £ 473.5.4 en uit de opbrengst van de 
verkoop van bet eargazoen minus bet verlies op de verkoop van de victualie 
ad £ 318.10.9. Bij de volgende uitreding, tweede reis, tweede aanleg, werd de 
waarde van het sehip dan ook gesteld op £ 5796.14.7, hoewel enige afsehrij
ving vanwege het lange stilliggen geen luxe zou zijn geweest. Hiervan was 
echter geen sprake. WeI boekte menjaarlijks de onderhoudskosten door, zo
dat pas ultimo december 1801 deze tweede reis eerste aanleg boekhoud
kundig een einde yond 1). 

DE TWEEDE REIS VAN HET FREGATSCHIP "DE STANDVASTIGHEID", TWEEDE 

AANLEG, 1802-1805 

De tijdsomstandigheden 

De republiek, in de tijd rond 1800 de Bataafse genaamd, had met betrek
king tot haar econorniseh leven veel schade ondervonden van de ineorpora
tie in de Franse invloedssfeer. Zo daalde het aantal uit Nederlandse havens 
uitgerede sehepen drastiseh. AIleen het vredesjaar 1802, waarin "De Stand
vastigheid" ook zou vertrekken, gaf een stijging van 100% te zien ten op
zichte van de voorafgaande jaren. Natuurlijk dient hierbij aangetekend te 
worden, dat het handelsverkeer, waarin de Republiek partieipeerde, reeds 
gedurende de gebele 18de eeuw aan bet verrninderen was met de nadruk op 
bet laatste decennium voor de Franse inval, waarin de in dit opzicbt zo 
desastreuze vierde Engeise oorlog plaatsgreep. 

Het vriendsehapsverdrag met Frankrijk, dat de Republiek gesloten had 
als onderdeel van een vredesregeling, waarover de afgevaardigden van de 
nieuwe patriottische regering overigens zeer moeizaam hadden onderhandeld 
met de Franse bevrijders, had de traditionele neutraliteit van ons land te niet 
gedaan en de koopman moest andere wegen verzinnen om de handelsvaart 
gaande te houden. Vaak lukte dat. Vele van deze kooplui/reders/bevraeh
ters (funeties, die in die tijd dooreen liepen) probeerden voor hun scbepen 
een neutrale vlag te verwerven. Dit was een gewone reaetie in koopvaardij
kringen bij het uitbreken van een oorlog, waarin de Republiek partij was. 
Door de geografisehe (oorlogs-) situatie waren er vooral in Pruisen taIrijke 
neutraIisatiekantoren gevestigd met vertegenwoordigers in de Republiek, 
die tegen betaling soms en schip en bemanning en lading van een neutrale 
thuishaven naar keuze voorzagen '). De Engelsen doorzagen op den duur deze 
trues weI, maar ook de kapitein en de bemanningsleden van de "geneutrali
seerde" sehepen raakten zo met deze falsifieaties vertrouwd, dat zelfs bij 

1) Zie bijlage I, p. 105. 
2) B. Kolff, Aehter de sehermen van het onder onzijdige vlag brengen van koop

vaardijsehepen ten tijde van de Bataafse Republiek. In: Rotterdamsch Jaarboekje, 
5e reeks, 2ejrg., Rotterdam, 1944, p. 100 tIm p. 102. 

\. 
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scherpe ondervragingen, waarbij elk bemanningslid apart geprest werd z'n 
ware nationaliteit te onthullen, geen resultaat werd geboekP). 

Trouwens bij de scheepspapieren werd vaak een exemplaar van de "stan
ding interrogatories" gevoegd (met "goede" antwoorden op de bladzij er
naast!), de in Engeland nauwkeurig omschreven vragen, die de prijsgerech
ten moesten stellen. Voor deze rechtbanken ontbrak het de opgebrachte 
schepelingen niet aan hulp. De neutralisatiekantoren te Emden rekenden het 
vrijpleiten van schip en bemanning tot hun gewone taak en hadden hun 
agenten in Engeland, die deze zaken voor de gerechten behandelden. 

Voor de slavenhandel van de Middelburgsche Commercie Compagnie 
was het weI en wee van Suriname in die wisselvallige tijd, zowel politiek als 
economisch, van veel belang. Reeds voor het uitbreken van de oorlog tussen 
Engeland en de Republiek hadden de Fransen in het aan Suriname gren
zende Cayenne in overeenstemming met de egalite van hun revolutionaire 
doctrine de slaven vrijgelaten. Natuurlijk verontrustte dit feit de Surinaamse 
slavenhouders hogelijk: hun slaven zouden nu meer ontsnappingspogingen 
wagen. De toenmalige Oranjegezinde gouverneur in Suriname Frederici vatte 
zelfs het plan op de naburige Franse kolonie gewapenderhand te veroveren, 
daarbij hopend op de steun van zijn eigen onderdanen-planters en van de 
van hun slaven beroofde Franse plantagehouders. Dit drieste plan, een uit
zondering vormend op het meestal wat timide optreden van de Republiek in 
de West, ging niet door2). 

Frederici verbood weI in Suriname het vormen van gezelschappen en het 
beleggen van vergaderingen, waarbij over de rechten van de mens werd ge
sproken, omdat hij vreesde, dat dit onrust onder de slaven teweeg zou bren
gen. De berichten over de Franse bezetting van de Republiek en de daarmee 
samenhangende regeringswisseling bezag de gouverneur met skepsis en pas 
eind augustus 1795 ontsloeg hij de onder zijn bevel staande militairen en 
ambtenaren van hun eed van trouw aan de stadhouder. Eerst eind augustus 
1799, nadat drie jaar tevoren een klein Nederlands verdedigingseskader was 
gearriveerd, kwam een Engelse vloot Suriname opeisen. Militairen en amb
tenaren gingen gemoedelijk in Britse dienst over; Frederici bleef gouverneur. 
De bevolking die, voor zover het de plantagehouders betrof, geen rente en 
afiossing naar de geldschieters in patria kon sturen, leefde onbezorgd van 
de hand in de tand 3). Ook de eilanden Cura9ao, Aruba en Bonaire alsmede 
St. Eustatius, Saba en St. Maarten stelden zich stuk voor stuk onder Engelse 
bescherming, ook al om zo de Franse opdringerigheid te ontIopen 4). 

De produkten uit Suriname en de zoeven gemelde eilanden gingen in deze 
woelige periode voor een steeds groter dee! naar Noord-Amerika. De Ameri-

1) A. Hoynck van Papendrecht, Gedenkboek A. van Hoboken & Co., 1774-1924, 
Rotterdam, z.j., p. 39. 

2) J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname, Amsterdam, 1861 (Wolbers). 
3) Wolbers, p. 454. 
4) Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Utrecht 1949-1958, deel IX, p. 162, 

163. 

Economisch- en sociaal-historisch Jaarboek 6 
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kanen zijn in de tijd van de Franse Revolutie en de oorlogsjaren daarna 
eigenlijk de vrachtvaarders voor Europa geworden; hun vlag werd zowel 
door Engeland als Frankrijk gerespecteerd. Voor de Republiek kwamen 
koloniale waren als koffie, peper, ruwe suiker en tabak niet meer direct uit de 
overzeese gebiedsdelen, maar indirect via Engeland of de V.S.l). 

In het licht van het bovenstaande valt het niet moeilijk te begrijpen, dat 
men in handelskringen in de Republiek met spanning uitzag naar vrede. Te 
Amiens was Schimmelpenninck (R. J., de latere raadpensionaris) de ver
tegenwoordiger voor de Republiek. Zijn voornaamste streven: een door 
Engeland en Frankrijk gegarandeerde neutraliteit van ons land, voor de 
handel in het algemeen en dus ook voor de vaart op Suriname belangrijk, 
werd niet gerealiseerd. Napoleon zag deze eis als een blijk van wantrouwen 
van de Republiek. WeI wist Schimmelpenninck te bereiken, dat aIle over
zeese bezittingen aan ons land werden teruggegeven met uitzondering van 
Ceylon, Essequibo en Demerarij. 

In Suriname werd, na het bekend worden van de vrede, weer van vlag ge
wisseld. Hoewel Frederici, de eeuwige windhaan, ook nu hoopte in het 
kussen te blijven, lukte hem dat niet. Op 13 november 1802, - er zat alweer 
oorlogsdreiging in de lucht -, arriveerde een eskader bestaande uit 's rijks 
fregat "Proserpina" en zes transportschepen met troepen onder leiding van 
Bloys van Treslong, die het gezag in Suriname voorshands overnam. Op 5 
december 1802 kwam de nieuwe gouverneur aan: Beranger. 

Toen de vijandelijkheden tussen Frankrijk en Engeland in 1803 opnieuw 
oplaaiden, ging de verovering (beter : herovering) van Suriname en de 
boven- en benedenwindse eilanden door Engeland vlugger in z'n werk dan de 
vorige maal. Op 25 april 1804 vertoonden zich een groot aantal Engelse 
oorlogsschepen voor de Surinaamse kust, die steeds verder de rivier op
voeren. Op 28 april waren deze schepen tot vlakbij Paramaribo gevorderd 
en de Britse opperbevelhebbers Charles Green en Samuel Hood sommeer
den de Nederlandse gouverneur de kolonie over te geven. Hierover ontstond 
verschil van mening tussen de burgerlijke en militaire leiders. Beranger 
wilde direct capituleren; Bloys van Treslong niet. De ruzie liep zo hoog, dat 
beide heren wederzijds het vertrouwen in elkaar opzegden. Hoewel er een 
poging toe gedaan werd, kon niet lang weerstand geboden worden. Na 
enige kleine schermutselingen veroverden de Engelsen de kolonie. De capi
tulatievoorwaarden leken veel op die van de vorige keer in 1799: alle ambte
naren behielden hun functies met uitzondering van de gouverneur, die 
samen met de militaire bevelhebber en hen, die niet wilden blijven, per eerst
volgende gelegenheid kon terugkerennaar patria. Bij deze zeer coulante re
geling was het niet verwonderlijk, dat de voor-vorige gouverneur Frederici 
kansen zag en zich, zichzelf hartelijk aanbevelend, aan het Britse militaire 
bewind aanbood. De Engelsen maakten er geen gebruik van 2). 

1) I. J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 's-Gravenhage, 1961, p. 26 
(Brugmans). 

I) Wolbers, p. 454 tim p. 524. 
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De overname van Suriname door de Engelsen werd door de planters 
eigenlijk als een keer ten goede beschouwd. Men had te Suriname met veel 
jalouzie gekeken naar Berbice en Demerarij, die na 1802 niet door de Engel
sen werden teruggegeven en derhalve geen hinder meer ondervonden van het 
uit 1683 stammende monopolie, dat de bewoners van de Westindische be
zittingen van de Republiek verbood met derde landen handel te drijven. Te 
Suriname werd dan ook in 1804 aan het Engelse bewind vergunning gevraagd 
koffie te verkopen aan Noord-Amerika. De Engelsen zagen een kans hun 
populariteit te vergroten en stemden toe 1). 

Werd Suriname na het veri open van de vrede van Amiens economisch 
meer op Noord-Amerika georienteerd; de Republiek werd nolens volens 
steeds meer ingeschakeld in de oorIogseconomie van Napoleon. De banden 
met Suriname raakten losser, vooral omdat de koopvaardijvloot na het weer 
uitbreken van de oorlog een zware klap had gekregen, aangezien de Engel
sen veel Bataafse handelsschepen in beslag hadden genomen. Natuurlijk 
probeerden de kooplui van ons land de moeilijkheden, geschapen door 
Napoleon's poging ook op economisch gebied oorlog te voeren, te over
komen. Als voorbeeld kan gelden de Rotterdamse reder Anthony van Ho
boken, die zijn handel niet aileen naar, maar ook vanuit Engeland wist 
gaande te houden. Na de val van Suriname verzocht hij Engelse firma's 
voor hem daarheen uitzendingen te doen en voor de opbrengst daarvan 
koffie te kopen 2). 

De breuk tussen Suriname en de Republiek werd meer definitief door de 
afkondiging van de decreten van Berlijn in 1806, samen het continentaal 
stelsel genoemd, waardoor ook de Middelburgsche Commercie Compagnie 
voor lange tijd haar activiteiten moest opschorten. 

De voorbereiding van de reis, 2 maart 1802 tIm 22 september 1802 

Anders dan bij de vorige, onderbroken voorbereidingen voor de tweede 
reis van "De Standvastigheid" kan deze keer een beter beeld daarvan gere
construeerd worden. Het schip zelf lag min of meer zeilklaar. Vit de boek
houdkundige neerslag van de vorige reis weten we, dat er jaarlijkse onder
houdsbeurten plaatsvonden 3

) . De directeuren der M.C.C. hadden reeds 
voor het feitelijk van kracht worden van de vrede van Amiens, op 17 
maart 1802, een brief gezonden aan hun vertegenwoordiger te Londen, het 
handelshuis Noorst & Pfeil, ten einde van het Britse gouvernement voor het 
uit te reden schip een pas te verwerven om slaven te verkopen voor het geval 
Suriname nog door de Engeise troepen zou zijn bezet 4) . Ook stuurden zij 
brieven aan de correspondenten van de Compagnie te Demerarij, Prins, en 
te Suriname, StOckel, met de mededeling, dat de M.C.C. van plan was "De 

1) M. C. Tideman, De ontwikkeling van de handel tussen Suriname en Neder-
land. In: West-Indische Gids, 49, deel31, p. 300 en Wolbers, p. 535. 

2) Brugmans, p. 27 tim 29. 
3) Zie p . 105. 
4) Inv. M.C.C. nr. 102. 
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Standvastigheid" uit te rusten voor een slavenreis. In deze brieven vroegen 
de directeuren meteen om inlichtingen omtrent de prijzen, die de ten verkoop 
aangeboden slaven opbrachten. Aan Stockel werd gevraagd de nog onder 
zijn beheer berustende gelden zo spoedig mogelijk over te maken, zodat de 
M.C.C. meer schepen kon uitreden 1). 

De lange stilstand van de slavenhandel had tot gevolg gehad, dat het 
oude patroon, volgens hetwelk men vroeger bij het uitreden te werk was ge
gaan, gedeeltelijk niet meer te handhaven was. Aan de handelshuizen te 
Rotterdam en Amsterdam, die daar als vertegenwoordigers van de M.C.C. 
optraden, moesten voortdurend brieven worden geschreven voor het ver
krijgen van inlichtingen en het aankopen van goederen. Ben dezer firma's 
kreeg zelfs de taak naar een bekwame scheepsarts om te zien, "daar door de 
lange stilstand van de slaavenhandel hier geen bekwame personen voorhan
den zijn"2). Ook het aanbesteden van de victualie: het brood, de moutwijn, 
de gort, het spek, de stokvis, de kaas, de boter en de olie werd niet meer per 
omroeper bekend gemaakt; in piaats daarvan verscheen er een advertentie 
in Middelburgsche Courant. 

Het doen verzekeren van schip en inhoud, het probleem waarop de vorige 
uitreding was afgestuit, verIiep nu vlot. Op 27 juli besloten de directeuren 
"De Standvastigheid" op het casco voor 50.000 gulden te laten verzekeren 
en op het carga voor 70.000 gulden. Men droeg deze zaak aan verschillende 
makelaars op met het verzoek zoveel mogelijk in Middelburg te laten ver
zekeren 3). Op 17 augustus 1802 bracht een der makelaars rapport uit, waar
in de verdeling als voIgt werd opgegeven: op casco te Amsterdamf 41.000, te 
Middelburg f 5.000 en te Rotterdam f 4.000. Op het carga, - in dezelfde 
volgorde -,[ 52.000,[ 8.000 en f 10.000. Het premiepercentage bedroeg in 
aIle gevallen acht procent, een groot verschil met de schatting van de direc
teuren der M.C.C. bij de tweede reis-eerste aanleg, die toen op ongeveer 
dertien procent rekenden 4). 

Bemanning. De bemanning werd uiteraard zo laat mogelijk voor de af
vaart aangemonsterd, behoudens de kapitein, J. C. Silou, en de opperstuur
man, Herman Uding, die al in maart en mei 1802 waren aangesteld 6

). Op de 
directievergadering van 24 augustus 1802 besloot men "de trom te laten 
roeren" om zo aan de Middelburgse bevolking te laten weten, dat er matro
zen nodig waren. Voor het aanmonsteren van de bemanning werden vrij wat 
onkosten gemaakt. Aan de waterschout moest voor de 36 te monsteren be
manningsleden 15 stuivers per persoon betaald worden. Omdat de M.C.C. 
gebruik maakte van een makelaar, een tussenpersoon tussen werkzoekende 
zeelui en de Compagnie, komt op de afrekening als "onkosten voor de equi
page" ook een post betreffende makelaarsloon voor: 15 officieren en onder-

1) Iny. M.C.C. nr. 102 d.d. 13-IV-1802 (Demerarij) en 16-V-1802 (Suriname). 
") Iny. M.C.C. nr. 102 d.d. 21-VII-1802. 
3) Iny. M.C.C. nf. 23. 
4) Vergelijk p. 78. 
6) Iny. M.C.C.nr. 23 d.d. 2-III-1802 en 25-V-1802. 
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officieren a 12 stuivers en 21 matrozen a 7t stuivers. De M.C.C. kwam te 
Middelburg niet klaar: via de Amsterdamse "makelaar in zeevaart" 
Anthony Neuvenberg betrok kapitein Silou, die in september 1802 in 
de hoofdstad de voor de M.C.C. agerende handelshuizen bezocht, de 
oppermeester, die op kosten van de Compagnie mee terug naar Middelburg 
reisde, de ondermeester en de smid. Ook de scheepsarts kwam uit Amster
dam, zoals hierboven al werd vermeld 1). 

Uit de soldijrol, bijgehouden door kapitein SHou, die aanving toen het 
schip "op stroom was gebracht" en voor de rede van Rammekens lag, blijkt, 
dat vele bemanningsleden, de officieren inc1uis, er bij het aanmonsteren 
financieel niet erg sterk voorstonden. Allen profiteerden van de mogelijkheid 
om hun uitrusting aan boord op voorschot aan te vullen. Daarnaast werd 
aan iedereen twee maanden gage als voorschot uitbetaald. Ook besloot de 
directie van de Compagnie bij hoge uitzondering, dat aan de echtgenotes 
van de kapitein en de bootsman maandelijks een gedeelte van hun gages 
zou worden uitbetaald. Dit laatste gebeurde echter alleen, omdat de handels
vaart zo lang had stilgelegen. Duidelijk bepaalden de directeuren, dat deze 
maatregel geen precedent mocht scheppen 2). 

De gezondheid van een aantal matrozen liet al direct, nog voor de af
vaart, te wensen over. Uit de onkostenrekening van het gasthuis te Middel
burg blijkt, dat daar in totaal zes bemanningsleden verpleegd zijn. Een 
matroos overleed reeds voor het vertrek, drie moesten wegens ziekte van de 
reis afzien, de twee anderen werden een dag voor de afvaart uit het zieken
huis ontslagen S). De soldijrol van de bemanning laat overigens zien, dat alle 
kosten, die het gasthuis in rekening bracht, door de M.C.C. werden voldaan 
en dat maar in twee gevallen deze onkosten door de Compagnie verhaald 
konden worden op de betrokkenen. De rekeningen van de overleden matroos 
en van de drie achtergeblevenen sloten met een nadelig saldo, ook aI, omdat 
twee van hen een gedeelte van hun reisbenodigdheden op credit aan boord 
hadden gekocht. Deze financiele tegenvaller werd onder " onkosten van de 
equipage" geboekt'). 

Trouwens, niet alleen de M.C.C.leed verIies bij het lenen van geld aan de 
bemanning. Ook verscheidene particulieren hadden geld voorgeschoten dan 
weI goederen of diensten op voorschot verstrekt. Dit blijkt uit talloze schuld
bekentenissen en rekeningen, die de crediteuren bij de M.C.C. indienden ten 
einde hun vorderingen bij het uitbetalen der gages veilig te stellen. De onge
lukkige afloop van de reis van "De Standvastigheid" samen met het grote 
aantal overIedenen en gedrosten onder de bemanning doen uitkomen, dat 
het percentage van tweeentwintig procent, dat een der geldschieters als rente 
vroeg aan de kennelijk in geldnood verkerende scheepsarts, geen woeker ge
noemd mag worden 5). 

1) loy. M.C.C. or. 1080-104 tIm 106. 
") Iny. M.C.C. or. 23 d.d. 31-VIII-1802. 
S) loy. M.C.C. nr. 1080-108. 
4) loy. M.C.C. nr. 1067. 
5) loy. M.C.C. nr. 1080-87. 
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Uit de soldijrol kan ook iets gevonden worden over de geografische her
komst en de functieverdeling van de bemanningsleden. Van de veertig 
koppen, die "De Standvastigheid" bemanden, kwam 45% uit de Republiek 
zelf. Vlissingen en Middelburg leverden reeds 13 koppen (ruim 30%) en de 
rest der bemanning kwam uit Amsterdam (2), Rotterdam, Delft en Schagen. 
Van de buitenlandse bemanningsleden kwam het merendeel uit het Oost
zeegebied en Scandinavie: Statin (Stettin), Minden, Bornholm, Elsingfors 
(Helsingfors), Nuenborg (Nyborg)!), Dantzig, Hamburg, enz. De kapitein 
en nog een bemanningslid kwamen uit Engeland (Hull en Noordvolk (= 
Norfolk); Duitsland leverde ook twee matrozen: Berlijn en Pruisen, Frank
rijk een (Duinkerken), terwijl van twee geen afkomst is ingevuld. De geogra
fische verdeling van de plaatsen van herkomst van de bemanning stemde 
voor deze reis overeen met het algemene beeld van de voorgaande reizen van 
de M.C.C., zoals Unger ons dat schetst 2). 

Ook het aantal bemanningsleden en hun onderlinge functieverdeling 
kwam heel goed met het gemiddelde overeen. Ten aanzien van de salariering 
vaIt op, dat de toegekende gages voor de officieren aan de hoge kant waren, 
hoewel ook bij deze reis nauwelijks van het gemiddelde van vroeger werd 
afgeweken; de beloningsongelijkheid werd echter weI iets groter. Het Iaagst 
betaalde kwart van de bemanning verdiende slechts 15,5% van het totaal der 
gages, terwijl het hoogst betaalde vierde deel39% verdiende. 

Daarbij kwam nog, dat deze laatste groep, die der officieren dus, volgens 
de meegegeven voorgedrukte instructie aardig wat extra verdienen kon 3). 
De kapitein, de opper- en onderstuurman, de derde waak en de opper
meester werden volgens gemelde instructie in staat gesteld een premie 
boven hun gage te verwerven voor elke slaaf, die, - na ingekocht te zijn -, 
veilig de Atlantische Oceaan was overgevoerd. De kapitein kreeg 80 stuivers 
"slavengeld", de opperstuurman en de oppermeester 24, de onderstuurman 
en de derde waak 6. Uiteraard werd in de instructie, die aIle officieren voor 
het vertrek in het bijzijn van de directeuren van de M.C.C. moesten tekenen, 
duidelijk gesteld, dat geen der bemanningsleden voor eigen rekening slaven 
mocht verhandelen. De bovenbedoelde premie voor iedere veilig overge
brachte slaaf, het slavengeld, was blijkbaar bedoeld als beloning voor het 
afzien van eigen handel door de bemanning en als stimulans voor het voor
zichtig vervoeren van de zwarte koopwaar. De opper- en ondermeester 
zouden dan ook, volgens art. viii van reeds gemelde instructie elke morgen 
"de slaaven in de mond en oogen moeten zien of dezelve iets manqueren. 
Ook zal de doctor verpligt zijn een naauwkeurig journaal te houden van de 
ziekte van de slaaven. Dit journaal sal hij moeten overleggen op straffe van 
verbeurdverklaaring van het slaavegeld". · Met inkt was nog aan de instructie 
toegevoegd: "Voor olijphantstanden en crevel, die zijn ingehandelt, sal 
mede zoo veel worden betaald als daarvoor slaaven waren gekocht". De in-

1) Verklaring plaatsnamen naar: B. C. Damsteegt, Nieuwe Spiegel der Zeevaart, 
Amsterdam, 1942 (Damsteegt). 

2) Unger, Slavenhandel II, p. 22, 23. 
3) Inv. M.C.C. nr. 1068-57, 
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structie vermeldde verder dat de vijf officieren aan boord, die in aanmerking 
kwamen voor het slavengeld, dat ook bij een reis zonder batig saldo zou 
worden uitgekeerd, daarenboven aanspraak konden doen gelden op 12% 
van de eventuele winst (art v). 

In de instructie gaven de directeuren van de M.C.C. trouwens enkele aan
wijzingen ter verhoging van de kans op winst. Zo beval art. ix om ver van 
vreemde schepen te koersen, "terwijl voor ons geen voordeel, maar wei 
schade daarvan te wagten is". Artikel x drong er op aan de scheepsboeken 
nauwkeurig bij te houden. "En alzoo de directeuren bij ondervinding heb
ben, dat, wanneer de captein komt te overlijden, de boeken, zoo als die zijn 
medegegeven, wederom in blanco thuiskomen; zoo word aan de captein of 
bij zijn overlijden die commando zal voeren weI expresselijk gelast de nego
tie-boeken en journaal aIle dag effen te steIlen, zonder nogtans yder etmaal 
in het journaal te sluiten met ydel gebruik van Gods naam, zoo als door
gaans pleeg te geschieden". Bij aankomst te Suriname was het vervolgens be
langrijk, dat de kapitein aIleen goede wisseis ten name van de M.C.C. ge
endosseerd, ter betaling van de slaven zou accepteren, "opdat gij in de be
taaling niet te leur gesteld mogt worden en de M.C.C. daarbij schade lijde, 
want zulks zoude op Uw worde verhaald" (art. xii). Belangrijk was in dit 
verband ook, dat de kapitein op een verzekeringstechnisch zo gunstig moge
Iijk moment de thuisvaart zou aanvangen, "dewijl de assurantie ten eijnde is 
ter plaatse, daar gij Uw laatste slaaf komt te verkopen, dus wij wederom 
assurantie eerwaarts moeten laten doen en de prernies merkeIijk differeeren 
na den tijd, die men uit de West-Indien afkomt. Zo dient tot Uw narigt, dat 
van de scheepen en goederen, die van januari tot den laatsten juli afkoomen 
in ordinaire tijden word betaald 3 percent; in augustus 4t percent; in sep
tember 7 percent; october, noveml{er en december 9 a 10 percent. Om, is het 
mogeIijk, in het afkomen Uw daar eenigsints na te schikken, kunnende een 
dag vroeger of later een different van 2 a 3 percent veroorzaaken" (art. xvi). 

Zoals reeds werd opgemerkt, was het voor eigen rekening inhandelen van 
slaven ten strengste verboden: aIle verdiende gage en het slavengeld en de 
eventuele winstuitkering zouden verbeurd verklaard worden. Per verhan
del de slaaf zou een boete van f 1000,- geheven worden, terwiji de over
treder voor het Ieven van enig dienstverband met de M.C.C. zou worden uit
gesioten. Ook zou er een gerechteIijke vervolging wegens meineed ingezet 
worden (art. iv). 

Victualie. De Ieeftocht, die "De Standvastigheid" meenam, week niet veel 
af van het algemeen gebruikeIijke op de reizen van de Commercie Compagnie. 
WeI bleek, dat art. xi van de instructie, waarin de kapitein werd verzocht 
foutief uitgevoerde Ieveranties te noteren, geenszins overbodig was. Nog 
voor de aanvang van de reis ontdekte men, dat het geleverde scheepsbrood 
niet van, bij de inschrijving beIoofde, goede kwaliteit was. De bakker, die 
deze levering gegund was, werd gesommeerd binnen acht dagen een nieuwe 
partij te bakken, anders zou de M.C.C. dit op zijn kosten elders Iaten dQen 1). 

1) Inv. M.C.C. nr. 102, 
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Cargazoen. Het cargazoen (dat gedeelte van de lading, dat tegen slaven 
zou worden geruiId) van "De Standvastigheid" bevatte, in vergelijking met 
vorige uitredingen van de M.C.C., meer buskruit en sterke drank. De waarde 
ervan was, alweer vergelijkend, vrij hoog en bedroegf73394. 8.-. Aan ge
weren (8,5% van het totaal) en buskruit (20%) en sterke drank (16%) werd 
meer meegenomen dan aan aIle textiIia, gebruiksvoorwerpen en snuisterijen 
samen1). 

Het probleem van de samensteIling van het cargazoen speeIde bij elke 
uitreding een belangrijke rol. De veranderde smaak van de afnemers was 
moeilijk te gissen, zeker in dit geval, omdat de slavenhandel zo lang had 
stilgelegen. Samenwerking van aIle op Afrika handelende koopmanshuizen 
in de Republiek zou het risico van een verkeerd samengestelde ruiIlading 
hebben kunnen verkleinen. De directie van de M.C.C. realiseerde zich dat, 
want in een brief dienaangaande aan hun Amsterdamse vertegenwoordiger, 
het handelshuis Luden, beklaagde zij zich erover, dat aile vormen van 
samenwerking af waren geketst op de isolationistische houding van de 
Amsterdamse kooplieden '). Met bijzonder veel spanning wachtten de 
directeuren der M.C.C. dan ook de berichten van de kapitein van "De 
Standvastigheid" af, die, eenmaal ter kuste van Guinee, gelukkig meedeelde, 
dat buskruit en wapens juist zeer gewild waren. Het ruilen van olifantstan
den was zelfs aIleen mogelijk tegen buskruiP). 

De reis, 23 september 1802 tim 13 augustus 1803 

De reis van "De Standvastigheid", op 23 september 1802 vanuit Ramme
kens aangevangen, duurde in totaal een klein jaar: op 13 augustus 1803 
kwam het schip te Suriname aan. 

Het eerste gedeelte van de reis leverde weinig gegevens op. AIleen uit het 
joumaal blijkt, dat na het vertrek uit Zeeland op 5 december 1802 voor het 
eerst weer land in zicht kwam: Caap de Monte. De volgende dag bleek de 
peiling juist te zijn: "Jehova zij gedankt voor een behouden reis tot dus
verre"4). 

De volgende periode, waarin zich het varen langs de Westkust van Afrika 
voor het inhandelen der slaven afspeelde, nam de meeste tijd in beslag: pas 
op 16 juni ving "De Standvastigheid" de oversteek naar het Westelijk Half
rond aan. Het weer tijdens het verblijf voor de Afrikaanse kust was slecht, 
"travatig", aid us het joumaal. Daarbij kwam nog, dat de aankoop der 
slaven langzaam in z'n werk ging. Voortdurend "verzeilde" het schip na een 
aantal dagen op een ankerplaats gelegen te hebben. Langzaam naar het 

1) Unger, Slavenhandel II, p. 33: noemt dezelfde hoge waarde van het cargazoen 
voor het schip "De Vigilantie". 

2) Inv. M.C.C. nr. 102 d.d. 27-X-IS02. 
3) Inv. M.C.C. nr. 1069-23 d.d. 13-II-IS03. 
') Inv. M.C.C. nr. 1076. 
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zuiden varend ankerde men bij Caap Monte I), Rochester'), Croesette3), 
Grand Chester'), Taboe6

), St. Andries, Caba Couce en Jecke Hoe"). Van
daar verder via Pikenine Jeck en Grand Bazan naar Kaap St. Apolonia en 
het Hollandse fort Axim. Ruim een week later had "De Standvastigheid" 
tenslotte de meest zuidelijke ankerplaats bereikt: het Hollandse fort St. 
George d'Elmina, van waaruit de oversteek naar West-In die gewaagd zou 
worden. 

De lange duur van de inkoopperiode valt te verklaren uit de omstandig
heid, dat de kapitein niet wist op welke plek de meeste slaven zouden worden 
aangeboden. Vooral de ankerplaatsen bij Jecke Hoe en St. George d'Elmina 
waren voltreffers: bij de eerste plaats lag het schip twee maanden voor anker, 
bij de laatste een maand en ruim de helft van het armazoen slaven werd op 
die twee plaatsen ingekocht. 

Het aanbieden van de zwarte koopwaar geschiedde meestal met kano's, 
die van de wal naar "De Standvastigheid" voeren, waarna de slaven aan 
boord gingen om gekeurd te worden. Niet altijd werden aile slaven direct 
gekocht of afgekeurd. Verscheidene slaven bleven "tot nader order" aan 
boord en pas na enige dagen (in een geval zelfs na twee weken) besloot 
men tot aankoop over te gaan dan weI de slaaf terug te sturen, omdat de 
prijs hoog bleef. Helaas valt niet uit het journaal van "De Standvastigheid" 
af te lei den hoeveel slaven werden aangeboden en hoeveel daarvan werden 
gekocht. De slaven, die niet werden geaccepteerd, waren in de meeste om
standigheden, als de prijs geen beletsel had gevormd, te oud ("oud wijfweder 
na de wal gezonden") of soms duidelijk ziek ("met een gezwel"; "met 
bosie"7). 

Van de in totaal 281 ingekochte slaven waren 50-!-% volwassen mannen, 
30t% vrouwen, 12%jongens en 7-!-% meisjes. Zowel het aantal als de onder
linge verdeling over de vier categorieen weken niet veel af van de gegevens, 
die de bestudering van negentig eerder ingekochte armazoenen oplevert 8). Het 
is moeilijk de inkoopprijs van elk van de vier soorten te achterhalen. Het 
negotieboek vermeldt zelden een dag, waarop aIleen maar een soort of in 
hoofdzaak slaven van een soort werden verhandeld. Voor zover is na te 
gaan, liepen de prijzen voor een manslaaf uiteen: 1210.7.-; 1221.18.1 en 
1241.-. 10. Een vrouwslaaf:J160.12.8. Dejongens- en meidslaven werden 
slechts ingekocht in combinatie met anderen. 

Op sommige ankerplaatsen kwamen de inkopen voor "De Standvastig
heid" tot stand via een make1aar. Uiteraard werd hem daarvoor in natura 

1) Caap de Monte (zie kaart) . 
• ) Rio Sestre (zie kaart). 
3) Sestre Crou (zie kaart) . 
• ) Grand Sestre (zie kaart). 
6) Tabo of Tassa (zie kaart). 
6) Jeaque la Hoe (zie kaart). 
7) Inv. M.C.C. nr. 1077 d.d. 19-XII-1802. 
Bosie (= bouabie): boze geest? (Vgl. Unger, Siavenhandel II, p. 67, noot 2). 
8) Unger, Slavenhandel II, p. 49. 
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uit het cargazoen betaald. De makelaar in de laatste ankerplaats aan de 
Afrikaanse kust, de heer C. Ruhle te St. George d'Elmina, kocht tevens het 
restant van het cargazoen tegen wat stofgoud, dat later £(vlaams) 126.5.10 
opbracht. De inkoopprijs van het gehele 281 koppen tellende armazoen 
bedroeg £ 12131.5.1, berekend naar de waarde van het cargazoen minus de 
opbrengst van het stofgoud. 

Het leven aan boord bleek voor de ingehandelde slaven Diet onverdeeld 
gunstig: negen stierven er al voordat het schip van de Afrikaanse kust was 
weggezeild. Deze sterfgevallen von den aIle plaats in de laatste drie maanden 
van de inhandelingsperiode, toen het merendeel van het armazoen al aan 
boord was. Waarschijnlijk is het dan ook, dat de gevangenschap, gecombi
neerd met de zeer beperkte bewegingsvrijheid, tot dit sterftecijfer heeft bij
gedragen. Twee weken voor de oversteek naar Amerika beviel een slavin. 
Het journaal meldt echter niet van welk geslacht de boreling was en ook 
werd de baby niet bij het totaal geteld. Tien dagen later echter, verderop in 
hetjournaal, ·overleed er een zuige1ing; het is waarschijnlijk, dat het hier om 
een en dezelfde gaat: de overlevingskansen zullen weI niet erg groot geweest 
zijn. In totaal overleden 3 man-, 4 vrouw- en 2 jongensslaven, waardoor 
"De Standvastigheid" de oversteek met 272 slaven aanving. 

Hoewel de genoemde cijfers een allesbehalve rooskleurig beeld van de 
situatie aan boord geven, blijkt weI uit de marges in het journaal, waal
in allerlei mededelingen van officieuze aard door Silou, de kapitein, werden 
vermeld, dat men toch bezorgd was over de slechter worden de verblijfsom
standigheden door het steeds groter aantal ingehande1de slaven. Verschei
dene malen werd er vers voedsel aan de wal gekocht: "een bos pisan voor de 
slaaven", kokosnoten, "een coebeest" en "orangeappelen". Ook werd in de 
laatste maand voor het vertrek naar Suriname het slavenverblijf driemaal 
schoongemaakt en uitgerookt met geneverbessen. 

De bemanning leverde ook nog een paar aantekeningen in het journaal op. 
Op 17 mei 1803 werd een matroos onder gage, J. Christoffel, vermist. Hij 
was waarschijnlijk over boord gevallen. Vlak voor het vertrek naar Suriname 
overleed de oppertimmerman Steven Manshart. De kosten van zijn dood
kist, - hij werd te St. George d'Elmina begraven -, werden pijnlijk nauw
keurig van het hem toekomende saldo afgetrokken. In zijn brief aan de 
M.C.C. vermeldde ook Silou dit overlijden, zodat aan de vrouw van de 
overledene geen voorschotten meer zouden worden verstrekP). In diezelfde 
tijd, waarin het schip werd klaargemaakt voor het volgende gedeeIte van de 
tocht, deserteerden drie matrozen. Lang duurde hun vrijheid niet. 's Avonds 
kreeg de kapitein al bericht, dat zijn matrozen door enige negers waren 
gevat en naar het fort van Elmina waren overgebracht. De volgende dag 
werden deze bemanningsleden door het hoofd van de politie, de "fiscaal", 
en onder geleide van een korporaal en drie soldaten aan boord terugge
bracht. Jammer is, dat de achtergrond en de oorzaak van deze desertie-

1) Inv. M.C.C. nr. 1079-22. 
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poging uit geen der stukken naar voren komt. WeI blijkt, dat de matrozen 
de "gezagsgetrouwheid" van de inheemse bevolking onderschat hadden. De 
rekening voor het aan hen geboden onderdak in het gasthuis van Elmina 
alsmede de boete van de fiscaal bedroegen samen ruimf 60! 

Ter afsluiting van deze peri ode, die met het vertrek van "De Standvastig
heid" op 16 juni 1803 eindigde, het oordeel van meergenoemde heer Ruhle, 
makelaar te St. George d'Elmina, die veel met de kapitein van het schip van 
doen heeft gehad. Naast het bemiddelen bij de aankoop van de slaven voor 
het armazoen had hij ook het restant van het cargazoen overgenomen en 
tevens aan "De Standvastigheid" als vrachtgoed meegegeven : 8 "vrachtsla
ven", 32 stuks olifantstanden en 196 stuks crevetten, een kleiner soort tanden. 
In een brief aan de directeuren van de M.C.C. vertelde Ruhle, dat de kapi
tein van "De Standvastigheid" zeer bekwaam was en dat de slaven weliswaar 
tegen hoge prijzen waren ingekocht, maar dat de verkoop in de West deze 
uitgaven weI weer goed zou maken. Tot slot bood hij de heren directeuren 
een vat limoensap aan, dat hij aan Silou als relatiegeschenk had meege
geven, "hoopende na genoegen mag zijn en met smaak mag geconsumeerd 
worden"l). 

De oversteek naar Amerika duurde twee maanden: op 13 augustus 1803 
lag men op de rede van Paramaribo. Ret gemiddelde, dat Unger ons met de 
gegevens van eerdere M.C.C.-reizen voorrekende, komt op 62 dagen 2). 

De journaalgegevens waren haast iedere dag van deze oversteek gelijk; 
aileen af en toe tekende Silou een doodskop in de marge wanneer er een 
slaaf of een lid van de bemanning overleden was. In totaal stierven in deze 
periode 14 slaven en 2 leden van de bemanning. Als we hierbij vooruit
grijpen op het verblijf in Suriname, waar voor de verkoping plaatsvond nog 
1 vrouwslaaf stierf, zijn er in totaal24 slaven van de 281 overleden, nadat zij 
aan boord waren genomen. Deze 8,5% van het totaal is aanmerkelijk lager 
dan het gemiddelde sterftepercentage, dat werd samengesteld uit 90 vooraf
gaande reizen : 12% 3). 

Omdat zowel ter kuste van Afrika als tijdens de oversteek vier bemannings
leden waren overleden, werd een vendu gehouden aan boord, waarbij de 
"plunjes" van de overledenen bij opbod werden verkocht. Aileen bij de 
oppertimmerman kwam op de soldijrol als post "opbrengst vendu £ 33.8.10" 
te staan. Van de anderen kunnen we geredelijk aannemen, dat hun schamele 
bezittingen weI niet veel waard geweest zullen zijn. Bij hen bleef een "sal do 
te quaadt"4). 

') Inv. M .C.C. nr. 1068-91 d.d. ll-V-1803. 
2) Unger, Slavenhandel II, p. 50. 
3) Unger, Slavenhandel II, p . 113 (tabel) : klopt niet voor laatste reis van "De 

Standvastigheid" . 
4) Inv. M.C.C. nr. 1079. 
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Aankomst en verblijfte Suriname, 14 augustus 1803 tim 14 mei 1804 

De aankomst te Suriname was aIlesbehalve feestelijk: de stuurman, die 
met de sloep vooruit varend als eerste te Paramaribo aan land stapte, kreeg 
van de commandant van het Bataafse verdedigingseskader, Bloys van Tres
long, te horen, dat "De Standvastigheid" zou worden gerequireerd voor de 
verdediging van de kolonie. Vit het verdere relaas van de opperstuurman 
blijkt, dat hij vele vragen over de bewapening en de hoeveelheid munitie 
moest beantwoorden en daarna het bevel kreeg om, na het lossen van de 
slaven, weer de rivier af te komen om een plaats te krijgen "in linie van 
defensie"1). De dag erna, waarop "De Standvastigheid" zelf op de rede van 
Paramaribo was aangekomen, kwam een arts aan boord om de slaven te 
visiteren. Aile slaven werden goedgekeurd "except drie, die volgens zijn 
zeggen de bouasie hadden; kregen een soldaat aan boord om op dezelve 
te passen, dat zij niet van boord gingen"'). 

In de week, die daarop volgde, verliep aIles snel. AIle slaven verlieten het 
schip en ook de kapitein, die ziek aan wal werd gebracht. Nadat het schip 
was schoongemaakt, kreeg de stu urman van de bevelvoerend opperbevel
hebber der vloot opdracht naar het fort "Nieuw Amsterdam" te varen, 
"wegens gerugte van oorlog". 

Vit het journaal, dat nog is bijgehouden tot 19 dagen na aankomst van 
"De Standvastigheid" te Suriname, blijkt, dat het met de bemanning van 
het schip slecht gesteld was. Waarschijnlijk heeft de omstandigheid, dat van 
een spoedige thuisvaart geen sprake kon zijn, nu hun schip ingeschakeld 
was bij de verdediging van Suriname, ertoe bijgedragen, dat er taIloze ge
vallen van dronkenschap en desertie voorkwamen. Soms moest de bevel
voerende offider hulp van buiten inroepen om de orde aan boord van het 
schip te herstellen. Drie matrozen werden "wegens dronken drinken" met 
"kist en kooy" op verzoek van de waarnemend kapitein Vding overgebracht 
naar het vlaggeschip van de vloot, het fregatschip "Proserpina". Een van hen 
stierf niet veellater. De dood sloeg toch met de regelmaat van de kIok toe; 
er zijn maar weinig dagen in het journaal, waarbij niet is opgetekend, dat er 
een bemanningslid gedrost of overleden was. Zo stierf op 6 september 1803 
de derde waak Willem Messing. Op 12 september drosten Willem Simons, 
Jacob Mulder en Philip Miter "met sloep". Daarvoor was op 9 september 
Johannes Jacobus Delroye weggelopen. Op 18 september overleed de tweede 
derde waak A. F. van Dishoek; de dag daarvoor was de oppermeester, de 
scheepsarts, overleden. Op 20 september stierf lichtmatroos Adriaan Her
manse. Twee dagen ervoor was Jan Leenhouts, matroos, overleden. Vier 
dagen later stierf de ondermeester Jacob Traschler. Op 25 september stierf 
Christiaan Pieter Matthijssen, een lichtmatroos. De dag daarna Jacob 
Workman, matroos; de dag daarna Albert Smit, die was overgebracht naar 
de "Proserpina". Op 28 september liep matroos Christopher Clingberg weg. 

1) Inv. M.C.C. nr. 1080-75, wrsch!. van de hand van Uding. 
2) Inv. M.C.C. nr. 1077 d.d. 15-VIII-1803. Bouasie: zie noot 7, p. 89. 
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Op 5 oktober werd matroos Anthony van Hoek ook naar de "Proserpina" 
overgebracht "wegens misdaad". Tenslotte overleed ook de kapitein, J. C. 
Silou, na een Iangdurige ziekte aan de wal. De oorspronkelijke bemanning 
van 36 koppen, tijdens de reis al gedecimeerd tot 32, bestond aan het eind 
van 1803 nog maar uit 11 man. Uiteraard verschiIt een zo hoog percentage 
afvallers sterk met dat van de andere reizen 1). De korte opeenvolging der 
sterftegevallen doet overigens aan het uitbreken van een besmettelijke ziekte 
denken, hoewel het journaal daar niets over zegt. 

Na de dood van Silou volgde, geheel overeenkomstig de meegenomen in
structies, de eerste stuurman H. Uding de overleden kapitein op. In een zeer 
onderdanige brief meldde de nieuwe kapitein de gezagswisseling aan de 
directie der M.C.C. en bij zijn brief voegde hij ook een Iijstje van de overige 
overleden bemanningsleden 2). 

Te Middelburg was men ondertussen niet geheel onkundig van de situatie. 
Uit de correspondentie tussen de directie en de vertegenwoordigers der 
M.C.C. in de West blijkt, dat de in 1803 opnieuw Iosgebarsten oorlog als 
een belangrijke hinderpaal voor de veilige terugkeer van "De Standvastig
heid" werd beschouwd. Uiteraard lieten de directeuren allerlei plannen nog 
meer schepen uit te rusten maar varen. Hoewel er nog geen berichten binnen 
waren gekomen over het vertrek van hun schip vanuit Afrika naar West
Indie, schreven zij alvast een brief vol instructies aan hun correspondent te 
Suriname, StOckel, die deze bij aankomst van "De Standvastigheid" aan de 
kapitein moest overhandigen 3

). Volgens deze instructies waren er voor de 
kapitein, eenmaal te Suriname aangekomen, drie mogelijkheden: hij kon 
proberen het schip en bemanning onder neutrale Noordamerikaanse vlag te 
brengen en zo thuis te varen Of een deel van de bemanning afdanken en 
wachten op betere tijden dan weI het schip verkopen en de bemanning geheel 
afdanken. De directie zelf prefereerde de eerste mogelijkheid. Mocht de 
kapitein echter aan een andere de voorkeur geven, dan diende het afdanken 
van de bemanning weI met een afrekening te geschieden, zodat daarmee het 
dienstverband met de M.C.C. ten einde was. In verband hiermee had de 
directie een lijstje ingesloten van aIle uitkeringen, die reeds waren gedaan aan 
verwanten van sommige schepeIingen in patria, zodat deze bedragen op de 
uit te keren gage in mindering konden worden gebracht. De omstandigheid, 
dat de bemanning werd afgemonsterd voordat de thuisreis ten einde was, 
terwijI ook daardoor hun verdiensten verminderden, moest de kapitein ver
zachten door ieder een extra bedrag "voor den afstap" toe te kennen, in 
onderling overleg tussen de officieren te bepalen. 

Hoe de poIitieke situatie zich ook ontwikkelen zou, het was voor de 
directie van de Middelburgse Compagnie een grote opluchting toen op 
5 januari 1804 bericht binnenkwam van StOckel, een der Surinaamse corres
pondenten, dat het schip "De Standvastigheid" veilig te Suriname was aan-

1) Unger, SlayenhandellI, p. 63, 64. 
2) Iny. M.C.C. nr.1069-26j27 d.d. 16-XI-1803. 
3) Iny. M.C.C. nr. 102 d.d. 19-IV-1803. 
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gekomen1). Er werd een buitengewone directievergadering voor belegd 2
). 

De binnengekomen brief meld de ook, dat er goede prijzen voor de slaven 
werden gemaakt. Nog niet aIle slaven waren van de hand gedaan, maar de 
gemiddelde prijs per kop bedroeg/750.-. Na dit optirnistische geluid had 
StOckel somberder nieuws te melden. De kapitein was ziek geworden en had 
vanwege "een lamrnigheid" niet zelf kunnen schrijven. Verder kon "De 
Standvastigheid" niet thuisvaren of verkocht worden, hoewel het niet door 
de Engelsen was genomen, omdat het in's lands dienst was gesteld. Uiteraard 
antwoordden de directeuren met een "condoleantie" aan de kapitein van
wege zijn ziekte, maar tegelijkertijd vroegen zij dringend om meer gegevens 
over de requisitie van hun schip. Was er weI protest tegen deze beslissing 
aangetekend? Was er weI een contract met daarin een deugdelijke vaststel
ling van de waarde van het schip opgemaakt? Werd de gagebetaling van de 
nog aan boord zijnde bemanning door "het land" overgenomen 3)? Tot slot 
van de buitengewone vergadering besloten de directeuren twee hunner, de 
president en de secretaris, in contact te doen treden met de comrnissaris van 
de Westindische handel te Vlissingen. Men was zeer bevreesd, dat "De 
Standvastigheid" bij de verovering van de kolonie door de Engelsen als oor
logsbuit zou worden beschouwd, zonder dat de hierdoor ontstane schade
post voor de M.C.C. op de overheid verhaald zou kunnen worden'). 

Terug in Suriname valt er over het feitelijk verloop van de verkoop der 
slaven weinig te melden : 78,5% van het armazoen werd ondershands ver
kocht en het merendeel daarvan al op de eerste twee dagen na het debarke
ment. De correspondenten van de M.C.C., de heren StOckel en Soesman, 
hadden de eerste keus en volgens de voor de directie te Middelburg opge
maakte lijst bleken zij eigenaars te zijn van de plantages "Voorzorg" en 
"Nieuwzorg". Ook de regering van Suriname kocht slaven: op de koperslijst 
komt een post voor "aan lands gemeene wijde"5). 

De prijs lag bij deze ondershandse verkoop gemiddeld op /700 per slaaf. 
In vergelijking met de gemiddelde inkoopprijs ad /200 bedroeg de bruto
winst 250%. Natuurlijk liepen, evenals bij de inkoop, bij de verkoop de 
prijzen uiteen: een manslaaf ging van /600 tot /800 van de hand. Een 
vrouwslaaf bracht /700-/ IOOO op, waarbij het bezit van een kind voor een 

1) Inv. M.C.C. or. 55-223/224/225. 
2) Inv. M.C.C. or. 23 d.d. 5-1-1804. 
3) Inv. M.C.C. or. 102 d.d. 10-1-1804. 
') Op 13 september 1792 werden de Raden der Kolonien voor de West-Indien in

gesteld. In 1795 werden deze (uiteraard) veranderd in een "committe tot zaken van de 
kolonien en bezittingen op de kust van Guinea en in America". In 1800 werd dit 
lichaam weer vervangen door een Raad der Amerikaanse Kolonien en Bezittingen 
van de Bataafse RepubJiek in 's-Gravenhage. In dit laatstgenoemde lichaam werd 
een comrnissaris te Vlissingen benoemd, rnr. N. C. Lambrechtsen, die deze post ook 
waarnam onder het ministerie van Koophandel en Kolonien van "Zijne Majesteit 
den Koning van Holland, tot aan het einde van Hoogstdeszelfs kortstondige re
gering" (Z. Paspoort, Beschrijving van Zeeland, zijnde het negen en tiende deel van 
de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, Middelburg, 1820, p. 240). 

6) Inv. M.C.C. nr. 1080-65. 
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hoge prijs zorgde. J ongens- en meidslaven werden voor 1600-/700 verkocht. 
Nadat het merendeel der slaven verkocht was, werd er voor de resterende 

21 slaven een openbare vendu gehouden. De gemiddelde verkoopprijs per 
slaaf lag daarbij belangrijk lager: 1500. De besten waren er dus al bij de 
ondershandse verkoop uitgezocht. Pas op 30 september 1803, ruim ander
halve maand na aankomst, werden de drie slaven verkocht, die bij visitatie 
door de dokter in quarantaine waren geplaatst, omdat ze ziek waren. De 
gemiddelde verkoopprijs per kop bedroeg ongeveer 1400. Merkwaardig is, 
dat een vrouwslaaf, die wei bij aankomst te Suriname van boord mocht, 
maar later bij de verkoop werd afgekeurd "met vlakken", naar het eiland 
St. Thomas werd gezonden om daar voor ruim 1660 verkocht te worden. 
Was de vraag op de eilanden in het Carai'bische gebied minder kieskeurig? 

De totale opbrengst van de verkoop van de 257 slaven bedroeg 
1186.673.16.-. Natuuriijk moesten hiervan talrijke kosten worden afge
trokken: totaal/605. 5.-. voor voedsel voor de slaven ("limmetjes", 
"banannes" en "oranges"), douceur voor de schildwacht, die de afgekeurde 
slaven bewaakte, pakhuishuur voor het opbergen van de slaven, kost en 
drank voor dat deel van de bemanning, dat bij de slaven bleef en voor het 
houden van de vendu. Ook kwam daarbij nog 1 3.393.9.- aan makelaars
courtage, zodat de verkoopkosten ruim 2% van de opbrengst bedroegen. 

Hoewel de verkoop van de slaven weinig problemen met zich bracht, -
integendeel, de ooriogstoestand en de daarmee samenhangende ongeregelde 
aanvoer hadden een wiIIige markt geschapen -, waren de nieuwe kapitein 
en zijn tien overgebleven bemanningsleden nog niet uit de moeilijkheden. 

In de eerste plaats was hun schip "De Standvastigheid", gei'ncorporeerd 
in de verdedigingsvloot, langzaam aan het wegrotten. Op 4 februari 1804 
werd er scheepsraad gehouden aan boord van het schip van de commandant 
en Uding maakte allen duidelijk, dat zijn schip in slechte staat verkeerde: 
het maakte vier a vijf duim water per etmaal. De commandant Bloys van 
Treslong stuurde ter controle zijn eigen scheepstimmerman naar "De 
Standvastigheid" en deze constateerde, dat de scheepshuid van het schip 
voor een groot deel door wormen was aangetast. Hoewel het schip nog weI 
een jaar kon blijven liggen, zou een thuisreis niet meer mogelijk zijn. 
Uding's protestbezoek bij de gouverneur, gearrangeerd door de corres
pondent J. StOckel, hielp niet: het schip mocht niet worden verkocht noch 
de bemanning ontslagen '). 

Een tweede probleem, hiermee nauw verbonden, was de moeilijkheid 
het geld, dat de M.C.C. voor de verkoop van de slaven toekwam, naar 
Middelburg over te maken. De gewone gang van zaken zou het inkopen van 
een lading koloniale waren zijn geweest voor de opbrengst van de verkoop 
van het armazoen, zodat, bij aankomst in Middelburg, er nog eens kans 
op winst zou zijn. Het laatste deeI van deze driehoekshandel kon nu niet 
voltooid worden en StOckel moest naar andere mogelijkheden omzien, aan
gezien hij de opbrengst van de slavenverkoop beheerde. 

1) Inv. M.C.C. nr. 1068-75. 
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Over deze kwestie bestaat een uitvoerige correspondentie tussen de di
rectie van de M.C.C. en hun correspondent. Voor beide partijen leverde de 
techniek van de geldhandel in oorlogstijd moeilijkheden op. 

StOckel adviseerde de directeuren in Middelburg wissels te trekken op 
het in zijn bezit zijnde bedrag, dat hij daartoe in een speciale kas zou stor
ten. Deze wissels konden dan verkocht worden aan kooplui uit Noord
Amerika, die een groot gedeelte van de handel op Suriname in handen 
hadden, dankzij de vrije vaart, die de Engelsen hun hadden toegestaan. De 
directeuren wilden echter van deze suggestie geen gebruik maken. Waar
schijnlijk lokte hun de lage koers, waarvoor deze wisselbrieven verkocht 
werden, niet aan. Door de tal10ze fondsen en uitkeringen, die te Suriname 
geblokkeerd waren, zou de koers niet vlug omhoog gaan. Nadat zij echter 
daarover bij een relatie te Amsterdam eens hadden gei'nformeerd, stelde de 
directie der M.C.C. voor het geld via een Noordamerikaans handelshuis 
naar Middelburg te laten overmaken. Maar, zo schreef zij aan StOckel: 
"Dan hierin, mijnheer, legt de grootste scrupul om zoodanig een huis, dat 
solide en getrouw is, uit te kiezen, daar het ons en ook Uedele bekend is, 
welke kwade praktijken door sommige huizen van negotie en capiteins in 
Amerika in den vorige oorlog zijn in het werk gesteld, waarvan verscheidene 
kooplieden en assuradeuren in onze republique nog jaarenlang de droeve 
heugenis zuBen dragen"I). 

Hoewel de directie der Compagnie nog twee brieven aan handelshuizen 
te New York en Baltimore schreef ten einde deze mogeIijkheid te onder
zoeken, maakte de verovering van Suriname door de Engelsen deze pogin
gen overbodig. Het bericht van de val van Paramaribo kwam ook in dit op
zicht goed uit : nu Suriname in Engelse handen was, zou de verbinding via 
Londen met Stockel wei verbeteren. Ook zou nu eindelijk de kapitein kun
nen terugkeren en het mogelijk zijn de bemanning afte danken. 

Hoe was de verovering van Suriname, begin mei 1804, en het tot prijs ver
klaren van "De Standvastigheid" verI open? Bij de van het schip afkomstige 
stukken bevindt zich een niet ondertekend relaas dezer gebeurtenissen, waar
schijnIijk door Uding neergeschreven 2

). "Vreijdag den 4 mei 1804. Des 
avonds om agt uur oorden de touwen kappen aan boord van 't schip "De 
Pelikaan" en om half neegen uur aan boord van 't schip "Regette Johanna". 
Zien doen dat die twee scheep aff dreeven, vonde ik mijn verpligt om zulks 
ook te doen op versoek van offecieren en matteroosen om 't schip te behou
den. Dreeffen aff in den nagt. 's Morgens om drie uur kwaamen ten anker 
voor Paramaribo. Zondag den 6 dito. In de namiddag om twee uur kreegen 
een Engelsche sloep aan boord met den agent van oorlog en een captein. En 
vragden dereckt om de vlagen en pampieren en zegde dereck dat het schip 
prijs was, waar op ik antwoorden geen pampieren van 't schip aan boord te 

I) Inv. M.C.C. nr. 102 d.d. 25-IV-1803. 
Vorige oorIog: Amerikaanse vrijheidsoorIog 1776-1783. 

2) Inv. M.C.C. nr. 1068-75. 
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hebben. Als dat ik dan direckt na de wal souw vaaren om de pampieren te 
alen, want bij alsdien daar eenege pampier souw mankeren, ik daar aan
spreekelijk voor souw sijn en dat ik 't Turks pas meede moet brengen om 
te besigtegen, waar op ik het niet over wilde geven. maar doen met geweldt 
affnaamen. En op hun woord van weeder om zoude besuurgen, waar op ik 
doen vragde om een riesief gelijk ik doen ontfangen". 

Zoals in de inleiding omtrent de tijdsomstandigheden van deze reis werd 
opgemerkt, stond het een ieder in Suriname na de verovering door de 
Engelsen vrij naar patria terug te keren. Met graagte maakte kapitein Uding 
van deze gelegenheid gebruik. "De Standvastigheid" was, na tot prijs ver
klaard tc zijn, door de Engelsen publiek geveild, een en ander volgens de 
uitspraak van het prijsgerecht te Barbados1). Al veel eerder had Uding een 
gedeelte van de victualie publiek laten verkopen, omdat de thuisreis steeds 
meer een niet haalbare kaart leek en omdat een groot gedeelte van de be
manning of overleden of weggelopen was. Tijdens het stilliggen kon natuur
lijk ook steeds vers voedsel van de wal betrokken worden. Na het vertrek 
van Uding hebben de vertegenwoordigers der M.C.C., StOckel en Soesman, 
nog een veiling gehouden voor een deel van de scheepsuitrusting en voor de 
olifantstanden, die, als vrachtgoed, bestemd voor Vlissingen, door de heer 
Ruhle te St. George d'Elmina waren meegegeven. StOckel voegde de op
brengst van deze verkoping bij dat gedeeJte van de opbrengst van de slaven
verkoop, dat nog niet was overgestuurd. 

Wat dit laatste probleem betrof: na de kornst van de Engeisen ontstond 
de mogelijkheid Engelse wissels te kopen, getrokken zowel op particuliere 
banken als op de "treasury". Stockel had een groot bedrag in Engelse 
wissels, tegen een redelijke koers ingekocht, aan Uding samen met het te 
Afrika verkregen goud meegegeven en gedurende de volgende jaren was hij 
in staat het restant van de onder zijn beheer staande gelden aan de M.C.C. 
over te maken. Hoewel de koers voor Engelse wissels hoog opliep, soms tot 
/14 of/IS per pond, was de directie van de Compagnie het met deze han
delswijze geheel eens. Ondanks het koersveriies spoorde zij de corres
pondent juist aan haast te maken met het oversturen, zodat het geld na ont
vangst op de zeer krappe kapitaalmarkt in de Republiek tegen hoge rente 
zou kunnen worden uitgezet. Ter versnelling van de omwisseiingsprocedure 
stuurde StOckel de door hem gekochte wissels direkt naar het handeishuis, 
dat de M.C.C. te Londen representeerde, geendosseerd op die naam. Daar
door had de M.C.C., ondanks de ooriogstoestand, bij de dood van StOckel in 
1809 het merendeel van de haar toekomende gelden in haar bezit. Alles zou 
reeds overgestuurd kunnen zijn, ware het niet, dat Stockel zijn wisselaan
kopen gestaakt had, toen het pond hoger was opgelopen dan / 15. Hij had 
de directie te Middelburg zijn beslissing meegedeeld, hopende op goed
keuring, en eraan toegevoegd, dat hij het restant dezer gelden onder zijn 
eigen naam zou beleggen, "ten einde recherches te voorkomen, a 8% per 
jaar op goede zekerheid" 2). 

1) !nv. M.C.C. nr. 1068-67,86 en 85. 
2) Zie noot 3, p. 94. 
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De financiile afloop 

Het tot prijs verkIaren van hun schip "De Standvastigheid" hadden de 
directeuren van de M.C.C. zien aankomen. Zodra zij vemamen, dat het 
schip na aankomst te Suriname gerequireerd was, deden zij stappen bij 
de commissaris voor de Westindische handel te. Vlissingen, zoals hiervoor 
werd vermeld. 

Toen dan ook werd bericht, dat "De Standvastigheid" aIs verioren moest 
worden beschouwd en dat de kapitein op weg was naar Middelburg, besloot 
de directie der Compagnie bij het Staatsbewind te 's-Gravenhage "een 
pretentie" in te dienen. Nadat kapitein Uding op 28 september 1804 tijdens 
een directievergadering de rekening-courant van aIle baten en lasten tijdens 
het verblijf van het schip en de bemanning te Suriname had overlegd, kon 
er een nauwkeurige claim worden opgesteld 1). In de eerste plaats stelden de 
directeuren dat aIle gages van de bemanning van het schip vanaf 29 augustus 
1803 tot en met het prijsverkIaren door de Engelsen op 13 mei 1804 ad 
/2574.10.- door de overheid betaald moesten worden. Daamaast was als 
grootste post het verlies van "De Standvastigheid", met inventaris, victu
alie en munitie geclaimd op /30.000.-.-.; n.l. de boekhoudwaarde, waar
voor het schip reeds op de balans van de eerste reis "uit zee" paraisseerde. 
Daarbij kwamen nog aIleriei andere kosten, betrekking hebbend op: pakhuis
huur, kost en drank voor de officieren en matrozen, uitgaven door kapitein 
Uding gedaan gedurende de tijd, waarin het schip in's lands dienst was ge
steld, uitgaven door Uding voor zijn verblijf aan de wal na de verovering van 
zijn schip tot zijn vertrek naar Middelburg (a/7.10- per dag!) van 13 mei tot 
28 juni 1804, kosten van een paspoort en van passage voor Uding van Para
maribo naar Middelburg (1376.10.-). Het totaal dezer kosten bedroeg 
/1941.-.-. Het request, dat het directorium der M.C.C. bij de bovenom
schreven claim ad /3415.10.- voegde, voerde aan, dat de beide kapiteins 
van "De Standvastigheid", Silou en Uding, tegen de requisitie van "De 
Standvastigheid" schriftelijk protest hadden aangetekend en dat de Compag
nie bij het opstellen van de schadeclaim nog twee fictieve schadegevallen 
buiten beschouwing had gelaten. In de eerste plaats was het armazoen 
slaven sneller verkocht dan normaal, omdat het schip vlug zijn plaats in de 
verdedigingslinie moest innemen, waardoor de prijzen lager kwamen te 
liggen. In de tweede plaats voerde de M.C.C. aan, dat door de requisitie van 
het schip te Suriname er geen kans op winst geweest was op de retouriading, 
dus op de verkoop van de koloniale produkten, die bij een normale thuis
vaart voor de opbrengst van het armazoen zouden zijn ingekocht. Aan het 
slot vroegen de directeuren dringend om een snelle en gunstige beslissing op 
hun verzoek, "aangezien het arm bootsvolk, door den vijand van alles be
roofd, successivelijk hier te lande arriveert en geen verdere betaling van ons 
kan eriangen als tot de tijd, dat het in dienst van de compagnie is geweest en 
het overige een aanzienIijk deel van hunne gagie en maandgelden bedraagt" 2). 

1) !nv. M.C.C. Dr. 1080-65. 
") !nv. M.C.C. Dr. 23 d.d. 5-1-1805. 
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Ambtelijke molens draaien langzaam, ook in de Bataafse Republiek, want 
pas op 12 april 1805 werd er een buitengewone directievergadering belegd, 
omdat de president-directeur zijn medehestuurders over hun mening wilde 
poisen aangaande de officieuze voorstellen, die hij van de kant van het 
Staatsbewind had vernomen bij zijn bezoek aan 's-Gravenhage1). Roewel de 
Raad der Amerikaanse Kolonien en Bezittingen een gunstig advies had uit
gebracht ten aanzien van het request der M.C.C., was de mening van de 
voormalige opperbevelhebber te Suriname, Bloys van Treslong, die in deze 
kwestie om advies was gevraagd, negatief. Deze vond het geclaimde bedrag 
van f 30.000.- voor het schip zelf te hoog, omdat "De Standvastigheid" al 
bij aankomst te Suriname een lange reis achter de rug had gehad en nauwe
lijks nog zeewaardig was geweest. De president-directeur vertelde verder, 
dat hij van zijn kant had duidelijk gemaakt, dat het schip "tot aanmerkelijk 
faveur" had kunnen thuisvaren, ware het niet gerequireerd. Na een lang 
"mondgesprek" was voor hem echter komen vast te staan, dat men van de 
kant van het Staatsbewind niet verder wilde gaan dan een vergoeding van 
f 13.000.-.-, terwijl de claim voor de maandgelden der bemanning ad 
f 2574.10.- geheel gehonoreerd zou worden. Ret Staatsbewind had er voorts 
bij de voorzitter van de directie van de M.C.C. op aangedrongen spoedig 
namens de Compagnie te reageren, zodat een en ander afgerond zou kunnen 
worden, aangezien het persisteren bij de oude eisen wei eens afstel kon be
tekenen : er was een bestuursverandering in de Republiek op til'). 

Na ampel beraad besloot de vergadering op deze officieuze voorstellen 
positief te reageren, ondanks het feit, dat de gevraagde f 30.000,- nog niet 
voor de helft vergoed zouden worden. Ter afsluiting van deze kwestie valt 
nog te vermelden, dat op de gewone vergadering van 7 mei 1805 de ont
vangst werd geme1d van een extract van een resolutie van het Staatsbewind 
van 26 april 1805, waarin de schadevergoeding aan de M.C.C. inderdaad op 
f 13.000,- was vastgesteld 3). 

Ret afdanken van de bemanning is het volgende te behande1en onder
werp en deze zaak nam veel tijd in beslag, omdat aileen kapitein Uding ver
goeding had ontvangen voor de thuisreis vanuit Suriname. De andere be
manningsleden van "De Standvastigheid", waarvan er bij de komst van de 
Engelsen in mei 1804 nog tien waren overgebleven, moesten maar zien hoe 
ze weer in Middelburg kwamen ten einde daar de hun toekomende gage in 
ontvangst te nemen. Uit de soldijrol blijkt het langzame tempo, waarin deze 
bemanningsleden hun loon kwamen opvragen. Op vele van de afrekenings
kwitanties komt dan ook de bepaling "de restituendo" voor en soms een 

1) Inv. M.e.c. nr. 23 d.d. 12-IV-1805. 
2) Ret Staatsbewind liep op z'n laatste benen. Napoleon had R. J. Schimmel

penninck al voorgesteld als raadpensionaris op te treden ten einde zo een betere 
greep op de Republiek te kunnen krijgen. In april 1805 werd er over een desbe
treffende verandering in de constitutie gestemd. (J. en A. Romein, De lage landen 
bij de zee, Zeist, 1961, deel III, p. 56). 

S) Inv. M.C.C. nr. 1068-82. 
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tweede handtekening van een getuige, die de ontvanger van het geld kende 
als het vroegere bemanningslid van "De Standvastigheid"l). Ook is er een 
getuigenis bewaard van een matroos van het schip betreffende de dood van 
een zijner lotgenoten, zodat diens nabestaanden recht op de gage konden 
laten gelden. In dit verhaal staat, dat de betrokkene overleden was op de 
thuisreis van een Engelse schoener in hetjaar 1813 (!) aan een longziekte op 
weg van Suriname naar Liverpool"). De laatste afrekening op de soldijrol, -
na vorenstaand verhaal niet verwonderlijk -, werd gedaan op 3 december 
1822, ruim twintigjaar na het uitzeilen van het schip. 

Behoudens een geyal verliep het afrekenen met de bemanning zonder 
moeilijkheden. Het geld, dat verdiend was door reeds overledenen, een 
groot aantal op deze reis, werd aan de nabestaanden uitgekeerd. Voor zover 
dit noodzakelijk was, werden bij die afrekening van de verdiende bedragen 
de aan boord gekochte "plunjes" en reeds ontvangen voorschotten af
getrokken, samen met enkele rekeningen, die diverse schuldeisers van enkele 
bemanningsleden aan de M.C.C. hadden aangeboden. Het was blijkbaar 
usance, dat deze schulden door de Compagnie van de gage van de des be
treffenden werden afgetrokken. 

Er ontstond echter een moeilijkheid bij de afrekening van de gage van de 
overleden kapitein Silou met diens weduwe. Deze kwestie levert een verhaal 
op, dat de sociale (wan-)toestand, waarin de gezinnen van omgekomen zee
varenden meestentijds kwamen te verkeren, in een fel licht stelt. Hiervoor 
is reeds vermeld, dat de directie van de M.C.C. had ingestemd met een re
geling, waarbij werd goedgevonden dat een deel van de verdiende gage van 
de kapitein aan diens vrouw werd uitgekeerd, een hoge uitzondering, omdat 
in andere gevallen 6% rente werd berekend over reeds tijdens de reis op 
voorschot gedane betalingen. Dat beloning na de arbeid komt, ook al 
duurde die arbeid meer dan twee jaar, moet voor deze tijd blijkbaar heel 
letterlijk opgevat worden. Bij het opmaken van de eindafrekening, na de 
terugkeer van Vding, die aIle scheepspapieren had teruggebracht, kwam een 
onduidelijkheid naar voren: waren de acht slaven, die als vrachtgoed te 
St. George d'Elmina aan boord waren genomen, nu eigendom van Silou 
geweest of niet? Vit vroegere berichten was de directie der M.C.C. weI ge
informeerd, dat een makelaar te St. George d'Elmina, de heer Ruhle, deze 
slaven en ook nog olifantstanden had meegegeven. Maar de correspondent 
van de Compagnie te Paramaribo, Stockel, die de nalatenschap van Silou 
had beheerd en daaryan rekening-courant had gehouden, bleek daarin anders 
te hebben genoteerd. Vit dit stuk, eveneens door Vding meegenomen, was 
ten gunste van Silou een bedrag ad /5210.17.8 geboekt vanwege verkoop 
van 8 slaven a/900 minus de vrachtkosten a/80 per kop en de kosten van 
de ziekte van Silou, bestaande uit: ,,69 dagen kost, logies en oppassing aan 
de captein als meede kost en drank aan twee blanken, die dag en nagt bij 

1) Iny. M.C.C. nr. 1080-71/72 (yoorbeeld) . 
• ) Iny. M.C.C. nr. 1080-67. 
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hem waaren, gerekend a 120 per dag" '). Voegt men bij de resterende 
15210.17.8 ook nog de helft van de door Silou verdiende gage (f390.-), dan 
is het begrijpelijk, dat de vrouw van Silou aandrong op uitbetaling. 

In de loop van 1805 werden zowel de weduwe Silou als Uding steeds 
dringender in hun verzoeken om uitbetaling, waartoe, zo was komen vast te 
staan, het Staatsbewind toch gedeeltelijk zou bijdragen. Tenslotte wilde de 
direct ie, in vergadering bijeen op 17 september 1805, ten aanzien van de 
gages en de nalatenschap van Silou nog wachten op inlichtingen; Uding 
echter zouden de hem toekomende gelden mogen worden uitbetaald. Hier
op vroeg de weduwe Silou "te mogen binnenstaan". Zij vertelde de vergade
ring niet te kunnen begrijpen, waarom zij niet, maar Uding wei het tegoed 
kreeg uitbetaald en zij kon "met veel aandoening" niet langer voor zich 
houden, dat zowel wijlen haar echtgenoot als Uding de gemelde acht slaven 
valselijk ten eigen bate hadden verkocht, waarbij Uding zijn aandeel in de 
buit reeds te Suriname in ontvangst had genomen·). IJIings herriepen de 
directeuren hun besluit Uding's salaris betaalbaar te stellen. 

Daarna komen in de rest van hetjaar 1805 in de notulen van de wekelijk
se directievergaderingen van de M.C.C. welhaast elke keer verzoeken van 
Uding en de weduwe Silou voor om afdoening van hun zaken. Op 10 decem
ber 1805 besloten de directeuren hierop kort en goed, dat Uding en de 
weduwe Silou de hun nog toekomende gages ad/140 en/390 niet zouden 
ontvangen: ze werden verbeurd verklaard. Hoewel de instructie van de 
directie, die zowel Uding als Silou hadden ondertekend, nog zwaardere 
straffen stelde op het voor eigen rekening verhandelen van slaven (b.v. een 
boete totl 1000 per slaaf), legde de M.C.C. geen verdere sancties op; aan de 
weduwe Silou niet vanwege het ongelukkig overlijden van haar man en aan 
Uding niet vanwege diens betoonde ijver en plichtsbetrachting bij het behar
tigen van de belangen van de Compagnie in zulke moeilijke omstandigheden. 

De weduwe Silou bleef echter aandringen op een uitkering. Herhaaldelijk 
werd haar echter te verstaan gegeven, dat de gelden verbeurd waren ver
klaard, eenmaal zelfs schriftelijk rniddels een extract van de desbetreffende 
resolutie uit de notulen van de directievergadering "ten hare koste af te 
geven". De nood steeg echter hoger: op 18 maart 1806 diende de zo zwaar 
getroffen vrouw een request in, waarin zij meedeelde, dat zij geheel buiten 
haar verwachting geen uitzicht meer had op enige geldelijke hulp, terwijl zij 
"zich thans bevind in eene gelegenheid, die beter ondervonden dan met dezen 
kan worden afgemaald, zoodanig bekommerend, dat dezelve aan eenen wan
hopige staat niet ongelijk is". Derhalve was haar laatste "uitvlucht" nog een 
beroep op "Uedele mededogen en gevoelig hart"3). De vergadering van de 
directeuren besloot hierop een commissie voor dit verzoekschrift in te 
stellen, meer niet. De opvatting omtrent het ondernemersschap, weI eens als 
paternalistisch getypeerd in een pre-industriele samenleving, bleek aIthans 
bij de M.C.C.-directie een harde hand niet uit te sluiten. Een nogmaals ge-

') Inv. M.C.C. nr. 1068-62. 
2) Inv. M.C.C. nr. 23 d.d. 17-IX-1805. 
3) Inv. M.C.C. nr. 23 d.d. 18-III-1806. 
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daan verzoek van de vrouw, wier man en kostwinner in dienst van de M.C.C. 
was overieden, gedaan in 1808, werd niet beantwoord. 

Voor het eindoordeel over de laatste reis van "De Standvastigheid", 
tenslotte, is de winst- en verliesrekening van belang. Helaas levert het 
scheepsboek geen eindafrekening, zoals dat bij andere reizen het geval is. 
Omdat de reis niet werd afgemaakt, moeten we het doen met een officieuze 
kladafrekening, die niet helemaal juist is '). 

DEBET 

"Aan zooveel hetzelf 
bij boeken bekent staat 
te hebben gekost, vrij 
in zee met deszelfs in
ventaris en equipage" . 
Cargazoen .. 
Maandgelden . . . . 
Recognitien . . . . . 
Slavengelden. . . . . 
"Zoveel (salvo errore) 
werd geca1culeerd op 
deese reijs te zijn ge-
wonnen" ..... . 

£ 10965.19.10 
£ 12257.10.11 
£ 1594. 4. 7 
£ 200.10. 8 
£ 310.16.-

£ 1470.11.10 
£ 26799.13.10 

CREDrr 

"Per zoveel werd ge
calculeerd de remisen 
voor desselfs arma-
zoen". . . . . . . . £ 24272.10.
Zoveel in Suriname 
aan de equipage is uit-
betaald . . . . . . . £ 206. 5.10 
Provenu medegebracht 
goud . . . . . . . . £ 126. 5.10 
Zoveel door de Ameri-
kaanse Raad is gerem-
bourseerd. . . . . . £ 2190. 6. 4 

£ 26799.13. 4 

Ter toelichting dient te worden opgemerkt, dat de aan de debetzijde ver
melde "recognitien" waarschijnlijk de belasting vormden, die de M.C.C. 
moest afstaan aan de landsoverheid, die de desbetreft'ende aanspraken der 
W.I.c. in 1791 had overgenomen. Hiervoor is reeds opgemerkt, dat Uding 
vanuit Suriname niet slechts een wissel tot een groot bedrag aan Engelse 
ponden als deel van de opbrengst van de verkoop van het armazoen had 
meegenomen, maar ook enig stofgoud, waarvan in deze afrekening de op
brengst staat vermeld. Het winstcijfer ad £ 1470.11.10 is om verschillende 
redenen niet met eerdere winsten van de Middelburgse Compagnie te ver
gelijken. In de eerste plaats zou de uitkomst van de reis anders zijn geweest, 
als "De Standvastigheid" had kunnen thuisvaren, nadat de opbrengst van 
de verkoop der slaven in koloniale produkten was omgezet. Hieraan be
stond in de Republiek sterke behoefte. Ten tweede veroorzaakte de voort
durende ooriogstoestand een abnormale marktsituatie in Suriname, zodat 
de aanvoer van slaven zeer gering was. In vergelijking echter met de andere 
reizen van de M.C.C., die door het uitbreken van een ooriog niet werden 
voltooid, is de gemaakte winst uitzonderiijk. 

Het voordeel berekenen van deze winst ten aanzien van de bedrijfsuit
komst van de Middelburgsche Commercie Compagnie als geheel is on
mogelijk. Zoals Unger reeds aangaf, werd steeds de winst per reis berekend 
en niet op jaarbasis, uitgedrukt in procenten van het maatschappelijk 
kapitaaI 2). 

') Inv. M.C.C. m. 1079-15. 
2) Unger, Slavenhandel II, p. 87, 
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BIJLAGE I 

Winst- en verliesrekening 

bij tweede reis van bet fregatscbip "De Standvastigbeid", eerste aanleg 

Middelburg, Anno 1801. 

Debet en creditrekening van de tweede equipage van het schip "De Stand vas
tigheid", welkers reis, ingevolge de resolutie der vergadering de dato 17 februari 
1795 geen voortgang heeft gehad. 

DEBET CREDIT 

I. Aan schip en inven
tarisenvictualie £ 7157. 3.
II. Cargazoen . . . . £ 6535. 3. 5 

I . Verkochte victu
alieeninventaris. £ 876.10. 4 

II. Verkochte carga-
zoen goederen . . £ 7019. 1. 6 

III. Saldo: aan schip 
en inventaris. . . £ 5796.14. 7 

TOTAAL £ 13692. 6. 5 

Debetzijde 
Post debet I : 
(Inv. M.C.C. nr. 1067-p. 18/19) 

A) Schip zoals bet uit zee is gekomen 
Eindbedrag na de reis van kapitein Bredau (I) 

B) Aanvullingen, zie onderstaande specificatie 
C) Victualie, zie onderstaande specificatie 

Post Debet II : 
(lnv. M.C.C. nr. 1067 - p. 20/21) 

TOTAAL £ 13692. 6. 5 

TOTAAL 

£ 5000.-.
£ 1588.10. 8 
£ 568.12. 4 

£ 7157. 3.-

Ingekocht cargazoen : zie onder post credit II. Daar een carga en negotieboek bij 
deze uitreding ontbreekt, valt aIleen door nazien van de facturen een inkoop
cargazoenslijst samen te stellen. Hierbij doen zich moeilijkheden voor, aangezien 
niet aIle nota's bewaard zijn. 

Nauwkeuriger is de lijst van geinventariseerde niet verkochte cargazoensgoederen 
te gebruiken (getaxeerd op inkoopwaarde) en aIleen van het geringe aantal wei ver
kochte cargazoensgoederen de inkoopprijs te vermelden. 

Ingekocht kruit . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067-p.20/21, post 3 ofnr. 1076-95) 
Ingekochte moutwijn . . . . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067-p.20/21, post 16 ofnr. 1076-74) 
Koperen Bekkens . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067-p. 20/21, post 27 ofnr. 1076-55/56) 

£ 1341.15.-

£ 1114.13. 3 

£ 126. 3.10 

1) De eerste reis van "De Standvastigheid" 29-XI-1790 tot 13-XI-1792 (Unger, 
Siavenhandel II, p. 113, tabel). 

NB. In het navolgende zijn de optellingen uit het origineel gereproduceerd; hierin 
bevinden zich sommige kleine onnauwkeurigheden. 
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Ad debetpost IB: 

Onderhoud en het zeilklaarmaken van "De Standvastigheid" 

Houtwaren voor het schip en de boot. . . . . . . . . . . 
Daggelden (= arbeidsloon; gemiddeld 30-35 stuivers per man per 

dag, 's zomers minder). . . . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067-p. 18/19, post 1 ornr. 1076-190) 
Diverse houtwaren en daggelden (nota ontbreekt) . . 
(!nv. M.C.C. nr. 1067-post 47 D, p. 18/19) 
Sjouwloon (volgens !lota 20 stuivers per man per dag, 's avonds de 

helft daarvan) . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zeilmaker ..... . ............ . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067-p. 18/19, post 3 ofnr. 1076-180) 
Vlaggen naaien. . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067-p. 18/19, post 4 ofnr. 1076-184) 
Blokmaker (het maken van masten en ra's) . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067-p. 18/19, post 5 ornr. 1076-177) 
Smid .. . .......... ... .... . 
(!nv. M.C.C. nr. 1067-p. 18/19, post 6 ofnr. 1076-176) 
Loodgieter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(!nv. M.C.C. nr. 1067-p. 18/19, post 7 ornr. 1076-174) 
8 kanonnen ("nieuw, geproeft Duits, 3 1b"). . . . . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 8 ornr. 1076-174) 
Lijnbaan "De Zwarte Cabel" voor geleverd touwwerk 
(!nv. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 9 ornr. 1076-172/3) 
Malinier (leveranciers van spijkers) . . . . . . . . . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 10 ofnr. 1076-171) 
Metselaar, wegens verricht metselwerk in de kombuis. . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 11 ornr. 1076-A) 
Blikslager voor werk aan de lantarens . . . . . . . . 
(!nv. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 12 ornr. 1076-170) 
Schilder .. .. ... .. ... . ........ . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 13/14 ofnr. 1076-168/9) 
Geweermaker Gerret Kersen schoongemaakt: 20 snaphanen, 4 

donderbussen, 8 pistolen, 14 houwers tot scheepsgebruik 
(!nv. M.C.C. nr. 1067, p. 18, post 15 ornr. 1076-167) 
Geleverde ijzeren banden. . . . . . . . . . . . . . 
(!nv. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 27 ofnr. 1076-153) 
Kuipersloon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(!nv. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 28 ofnr. 1076-152) 
Brandhout ................... . 
(!nv. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 29 ornr. 1076-151) 
Sleep loon voor het halen en brengen van allerlei goederen voor de 

equipage ....................... . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 30 ornr. 1076-150) 
Medicijnen en het examineren derzelve £ 48. 6.7 
leer, nota ontbreekt . . . . . . . . . . . . . . . £ 2.15.3 
teer, nota ontbreekt . . . . . . . . . . . . . . . £ 2. 6.2 

(!nv. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 47 abc ofnr. 1076-130) 
Onkosten in 1796 (Schilder, smid en diverse daggelden) . . . 

£ 205.09.-

£ 122.18.-

£ 59.19. 4 

£ 127.-.-

£ 219. 7. 3 

£ -.10.-

£ 29.19. 3 

£ 48.4. 3 

£ 9.4.-

£ 90.14.10 

£ 314. 8. 7 

£ 25.19. 4 

£ -.10.4 

£ 3.2.-

£ 15.12. 8 

£ 3. 7. 4 

£ 8.16. 5 

£ 81. 1.-

£ 7. 1. 4 

£ 2.4. 8 

£ 53. 8.-

£ 39.16.10 
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(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 35/37 ofnr. 1076-140/2) 
Onkosten in 1797 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 
(lny. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 38 ofnr. 1076-139) 

4.15. 6 

Onkosten in 1798 
(lny. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 39/41 ofnr. 1076-136/8) 
Onkosten in 1799. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 42/43 ofnr.1076-134/5) 
Onkosten in 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . 
(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 44 ofnr. 1076-133) 
Onkosten in 1801 . . . . . . . . . . . . . . . .. 
(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 45 ofnr. 1076-132) 
Douceur aan kapitein Noordhoek. . . . . . . . . . 
(lny. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 31 ofnr. 1076-149) 
Stuurman Jan Booysen op rekening . . . . . . . . . 
(Iny. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 32 ofnr. 1076-147/8) 
Onderstuurman Comelis van Geem op rekening . . . . . 
(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 18/19, post 33/34 ofnr. 1076-145/6) 

Totaal debetpost 1 B 

Ad debetpost 1 C: 

£ 41. 6. 9 

£ 10.17.11 

£ 18. 5. 2 

£ 8.16. 8 

£ 8.16. 8 

£ 8.16. 8 

£ 1588.10. 8 

Victualie (De desbetreffende yoorgedrukte yictualielijst is maar gedeeitelijk inge
vuld. (lny. M.C.C. nr. 1076-144) 

7950 pond hard scheepsbrood . . . . . . . . . . . . . 
(lny. M.C.C. nr. 1067, p. 18, post 16 ofnr. 1076-166) 
10 stuks ossen, wegende 7092 pond al 21.11.- per 100 1 b. 
(!ny. M.C.C. nr. 1067, p. 18, post 18 ofnr. 1076-164) 
1651 pond gerookt spek om te bakken a/35t per 100 1 b.; 150 stuks 

Edamse meikaas a I 17!; 1386 pond gezouten spek a I 22 per 
100 lb ... . ........... . .. . .. . 

(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 18, post 19/20 ofnr. 1076-161/3) 
9 zakken zout a 16 pond; 7 zakken wit zout a 16 pond . . . . . . . 
(lny. M.C.C. nr. 1067, p. 18, post 21/22 ofnr. 1076-158/60) 
1 oxhoofd scbeepsbier; t ton bier a/8 per ton ; 7 ton bier a/7 per 

ton; kosten van bezorgen; cijnzen . . . . . . . . . . 
(Iny. M.C.C. nr. 1067, p. 18, post 24/26 ofnr. 1076-154/6) 
Waaggeld yoor bet brood en het ylees . . . . . . . . . . . . . 
(Iny. M.C.C. nr. 1067, p. 18, post 17 ofnr. 1076-165) 
Biljetten, cijnzen en uitgaYen YO or zout, peper, yisiteren van het 

brood, salpeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Totaal debotpost 1C 

Creditzijde 
Post credit I: 
(Iny. M.C.C. nr. 1067, p. 22) 

A) Verkocbte leyensmidde1en, zie onderstaande specificatie . 
B) Verkochte scheepsuitrusting, zie onderstaande specificatie 

TOTAAL 

£ 106. 5.-

£ 245.14. 8 

£ 171.12.10 

£ 15.17. 4 

£ 11. 1. 1 

£ 3. 3. 4 

£ 17.18. 1 

£ 568.12. 4 

£ 403.5.
£ 473. 5. 4 

£ 876.10. 4 
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Post credit II: 
(InV. M.C.C. nr. 1067, p. 23) 

A) Niet verkochte cargazoensgoederen (geinventariseerd volgens 
inkoopwaarde), zie onderstaande specificatie. . . . . . .. £ 3474. 5. 9 

B) Verkochte cargazoensgoederen, zie onderstaande specificatie. . £ 3544.15. 9 

TOTAAL £ 7019. 1. 6 

Ad credit post JA : 

Kaas aan arm weeshuis . . . . . . . . . . . . . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 22, post 302, nota ontbreekt) 
Brood .. .... . .. .. .. . . ..... . 
(Inv. M.C.C. Dr. 1067, p. 22, post 305, nota ontbreekt) 
Spek . ... ... . . .... ....... . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 22, post 306, nota ontbreekt) 
VIees per vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(lnv. M.C.C. Dr. 1067, p. 22, post 3, nota ontbreekt) 

Totaal creditpost lA 

Ad creditpost 1 B: 

Verkochte scheepsinventaris 

Aan het fregatschip "Het Vergenoegen" voor de derde reis van het 
fregatschip "De Standvastigheid" voor divers touwwerk en zei!-

£ 21.14.-

£ 140. 9.-

£ 137.18.10 

£ 103. 3. 2 

£ 403.5.-

doek (l). . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 294.17. 8 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 22, post 1 ofnr. 1076-129) 
Oud ijzer . .. .......... ... .. . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 22, post 295, nota ontbreekt) 
Aan het fregatschip "Het Vergenoegen" voor de derde reis van het 

fregatschip "De Standvastigheid" voor: 3 stuks kanon a 3 pond; 
5 stuks kanon a 2 pond en diverse andere zaken, waaronder 30 
slavenvoetboeien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Inv. M.C.C. Dr. 1067, p. 22, post 2 ofnr. 1076-128) 
Allerhande materialen tot de scheepsbouw en de boot ( = sloep) 
(Inv. M.C.C. Dr. 1067, p. 22, post 3B, nota ontbreekt) 
Jol .. .. .. .......... ..... . 
(Inv. M.C.C. Dr. 1067, p. 22, post 306, nota ontbreekt) 
Divers ... .. ... . ..... . ... . . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 22, post 302, nota ontbreekt) 

Totaal creditpost 1B 

£ 21. 5.-

£ 73. 8. 8 

£ 52.-.-

£ 3l.-.-

£ -.14.-

£ 473. 5. 4 

1) De derde reis van "Het Vergenoegen" 20-XII-1793 tot 19-IX-1797 (Unger, 
Slavenhandel II, p. 113). 
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Ad creditpost Ilk 

Cargazoenslijst 
(Inv. M.C.C. nr. 1076-34) 

PRIJS PER EENHEID INGEKOCHT PRIJS TOTALEN 

I 91-
I 7 
I 7t 
I 7t 
I 8 
I 7t 

I 7t 
I 61-
I 6 
I 51-
122 
111 

I 6t 
I 6t 
I 5t 
I 6t 
I 8i 
I 9i 
I 9i 
I 7t 
130 

138 pieces gedrukte catoenen, 16 els 
50 dozijn cholette doeken, rode band I) 
75 dozijn idem. 
75 dozijn idem . . 
50 dozijn idem. . 
25 dozijn cholette doeken, blaauw 

band 
25 dozijn idem. . 
50 dozijn blaauw gedrukte doeken . . 
28 pieces blaauw gestreepte boekjes2) • 

24 pieces chitse rokken3) 

10 pieces geschilderdechits, 16t els . 
50 pieces gedrukte catoenen, 20 els . 

AF 1% 

TOTAAL 

60 pieces bherms of tapzeijls') . 
100 pieces blaauwe roemaals5) • • • 

76 pieces gemeene dito . . . . . . 
70 pieces bethilles sestergantij") . . 
20 pieces chellas Iaggernaijpoeram') 
60 pieces dito . . . . . . . . . . 
68 pieces chellons popJia (gr. ruijt)G) 
40 pieces blaauw kismis doeken9) • 

19 pieces rode zijde armozijnenIO
). • 

AFl% 

TOTAAL 

£ 210.12. 6 
I 350.-.-
I 543.15.-
I 581. 5.-
I 400.- .-

I 181. 5.-
I 193.15.-
I 325.-.-
I 168.-.-
I 132.-.-
I 220.-.-
I 550.-.-

13645.-.-
I 36.9.-

13608.11.- £ 601. 8. 6 

I 405.- .-
I 625.-.-
I 389.10.-
I 472.10.-
I 177.10.-
I 577.10.-
I 671.10.-
I 310.-.-
I 570.-.-

14198.10.-
I 42.-.-

14156.10.- £ 692.15.-

I) cholette adj . van chelles : witte keper (Unger, SlavenhandellI, p. 32). 
2) boekjes of boekties: weefsel uit Haarlem (Unger, Siavenhandel II, p. 32, noot 

15). 
3) chits of sits: gebatikte stof (Unger, Siavenhandel II, p. 139, noot 11) . 
• ) bherms oftapzeijls: brarnzeil (Unger, Siaverrhandel II, p. 31, noot 8). 
5) roemaals of roomaals: kleine doeken, handdoek (Unger, Siavenhandel II, 

p. 31, noot 8). 
6) sesterganti of sestergenty: sluierachtige doeken van Sesterganti (Unger, 

Siavenhandel II, p. 32, noot 6). 
') Iaggernaypoeram : weefsel uit gelijknamige Voor-Indische plaats. 
8) poplia: popeline (?) 
9) kismis: doeken van Kismus (Unger, Siavenhandel II, p. 32, noot 4). 

10) armozijn of armazijn: satijn-achtige stof (Unger, Siavenhandel II, p. 32, noot 
4). 
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16! 
19 

118 

120 

122! 
118! 
I 9! 
125 
I 9! 
I 22t 
I 8 
115 
I 9t 

30 pieces groote roemaals sester gantij . 
AF 1% 

TOTAAL 

46 pieces halve Caxrijdaxijs1). 
5 pieces suratse chits 

AF1% 

TOTAAL 

31 pieces gestreepte armozijnen 
AF 1% 

TOTAAL 

12 pieces zijden paliacatse doeken 2) . 
AFl% 

TOTAAL 

300 dozijn groote bosse messen . 
229 dozijn kleijne bosse messen . 
430 dozijn vrouwe slange messen 
40 dozijn schuijf spiegels no . . 
40 pak hondebellen 
10 florin stoelklokjes . 

400 cabes witte granaten3) • 

100 cabes olijvetten, rode en blaauwe4) 

300 libra kleijne domine in soort5) • 

AFl% 

TOTAAL 

500 dozijn mans baleijne messen . 
20 dozijn splinter slooten . 

4000 Fransche vuurstenen . 

AF 1% 

TOTAAL 

30 dozijn schuijfspiege\s no. 00. 
600 pieces keulse kannen. 

AF 1% 

TOTAAL 

1) Caxradaxijs:? 

I 217.10.-
I 2.4.-

I 215. 6.-

I 287.10.-
I 45.-.-

I 332.10.-
I 3.6.-

I 329.4.-

I 558.-.-
I 5.12.-

I 552. 8.-

I 240.-.-
I 2.8.-

I 237.12.-

I 341. 5.-
I 214.13. 8 
I 209.12. 8 
I 50.-.-
I 19.10.-
I 11. 5.-
I 160.-.-
I 75.-.-
I 142.10.-

11223.16.-
I 12.5.-

11211.11.-

I 375.-.-
I 24.-.-
I 20.-.-

I 419.-.-
I 4.3.-

I 414.17.-

I 42. 7. 8 
I 110.-.-

I 152. 7. 8 
I 1.10. 8 

I 150.17.-

£ 35.17. 8 

£ 54.17. 4 

£ 92. 1. 4 

£ 39.12.-

£ 201.18. 6 

£ 69. 2.10 

£ 25. 2.10 

2) paliacatse of palicatse: doeken van Publicat aan de kust van Coromandel 
(Unger, Slavenhandel II, p. 32, noot 7). 

3) cabes witte granaten: bepaald soort kralen (Unger, Slavenhandel II, p. 29). 
') olijvetten: parels (Unger, Slavenhandel II, p. 32/33, noot 37). 
5) domine of dominez: kralen (Ratelband, K., Vijf dagregisters van het kasteel 
Sao Jorge da Mina (Elmina) aan de Goudkust (1645-1648), 's-Gravenhage 1953, 
p. CIII). 
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11 st. 40 tinne kommen . I 22.-.-
13 st. 30 tinne kommen . I 19.10.-
15 st. 30 tinne kommen . I 22.10.-
24 st. 30 dozijn lepels 1 36.-.-

1 100.-.- £ 16.10.-

25t st. 60 negerhoeden I 76.10.-
AF l% I 15.-

TOTAAL I 75.15.- £ 12.12. 6 

8 st. 240 slaapmutsen I 96.-.-
AF 1% I 15.-

TOTAAL 1 95. 5.- £ 15.17. 6 

72 st. 5 rol beste groen dekens I 180.-.-
AF 1% I 1.16.-

TOTAAL I 178. 4.- £ 29.14.-

4! st. 1000 pond blaar tabak . . . . . 920 pond . £ 36. 8. 4 
80 pond af voor de stelen (8%) AF 1 % £ 7. 3 

TOTAAL £ 36. 1. 1 

10 st. 22 gros korte pijpen . I 11.-.-
26t st. 12 gros lange pijpen. I 15.18.-
38 st. ll t gros cabalen1) . . I 21.17.-
14 st. 60 dozijnjodebakken2) I 42.- .-
12 st. 30 dozijn borden . I 18.-.-

3-!- st. 120 mokken I 19.10.-
6 st. 5 zakken peulen . I 1.10.-

I 129.15.-
AF 1% I 1. 6.-

TOTAAL I 128.9.- £ 21. 8. 2 

56 st. 200 pieces Fransch soldategeweer I 560.-.-
AF 1% I 5.12.-

TOTAAL I 554. 8.- £ 92. 8.-

14 114 pieces ligt bruijn Deens geweer . I 456.- .-
14.7 30 pieces fijn Deens geweer . . I 130.10.-
14 21 pieces lang compo geweer . I 84.-.-
12.18 72 pieces ligt Deens bruijn . . . . I 208.16.-
/3.7 72 pieces fijn Deens met koper . . I 241. 4.-
/3.12 54 pieces bokkeneesen 3). . . . . I 194. 8.-
/3.10 33 pieces dankers geweer met koper . 1 115.10.-
13.10 107 pieces Minkveld. . . . . . I 374.10.-
13.5 132 pieces lang compagnies . . . I 429.-.-
14.2 648 pieces oud soldate milit. geweer 12656.16.-

14890.14.-
AF 1% I 48.18.-

TOTAAL 14841.16.- £ 806.19. 4 

1) cabalen :? 
2) jodebakken:? 
S) bokkeneesen (ook wei boccanies) : een soort geweer (Unger, Siavenhandel 

II, p. 20, noot 3) 
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165 60 kopere ketels wegende 389 lb. £ 42. 2.10 
AF2% £ 16.10 

TOTAAL £ 41. 6.-

18 st. 12 dozijn wijnroemers . I 10.16.-
12 st. 12 dozijn bierglazen I 7.4.-

I 18.-.- £ 3.-.-

12 st. 300 kruijdvaatjes it 33 lb .. £ 30.-.-
10 st. 500 kruijdvaatjes it 16t lb. £ 41.13. 4 
8 st. 400 kruijdvaatjes it 41b . . £ 26.13. 4 

24 st. 8 ankers it 11 stoop £ 1.12.-
21 st. 450 kelders it 6 kan flessen £ 78.15.-
16 41 kassen voor geweer . £ 41.-.-

3 dito voor pijpen . £ 3.-.-
38 st. 23 kelders 15 st. flessen £ 7. 5. 8 

£ 229.19. 4 
AFl% £ 2.6.-

TOTAAL £ 227.13. 4 

112 2500 kanneflessen I 300.-.-
115 300 kleijne stoopsflessen I 45.-.-

I 345.-.-
AF 1% I 3.9.-

TOTAAL I 341.11.- £ 56.18. 6 

f7 68 schooven voor watervaten . I 476.- .-
f7 10 vaten voor panervaten I 70.-.-

I 546.-.-
AF 1% I 5.9.-

TOTAAL I 540.11.- £ 90. 1.10 

BIJ voor 1 % op ketels £ 8.4 
AF 1 % op de roemers £ 1. 4 

TOTAAL £ 7.-

TOTAAL £ 3474. 5. 9 

Ad credit post lIB: 

Verkochte cargazoensgoederen. 

Verkoop moutwijn £ 2096.19.10 
(inv. M.C.C. nr. 1067, p. 23, post 303; nota ontbreekt) 
Chits. £ 1.10.-
(lnv. M.C.C. nr. 1067. p. 23; nota ontbreekt) 
Divers £ 6.10.-
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 23; nota ontbreekt) 
Koperen Bekkens . £ 126.12. 1 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 23, post 305; nota ontbreekt) 
Roemaals sestergantij, chits en divers £ 15. 3. 8 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 23, post 305; nota ontbreekt) 
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Chits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 3.-.-
(Inv. M.C.C. ill. 1067, p. 23, post 307; nota ontbreekt) 
Chellons poplia . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 16. 1. 8 
(Inv. M.C.C. ill. 1067, p. 23, post 311; nota ontbreekt) 
Chellons poplia en divers. . . . . . . . . . . . . £ 36.15.10 
(Inv. M.C.C. ill. 1067, p. 23, post 312; nota ontbreekt) 
Chits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 5.-.-
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 23, post 310; nota ontbreekt) 
Verkoop kruit . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 1237. 2. 8 
(Inv. M.C.C. ill. 1067, p. 23, post 312; nota ontbreekt) 

Creditpost lIB totaal £ 3544.15. 9 

BIJLAGE II 

Brief van de heer C. W. Prins aan de Heeren Directeuren van de Middelburgsche 
Commercie Compagnie 

Demerarij, den lOde juli 1797 
ontvangen, den 15de december 1797, 
beantwoord, den 19de december 1797. 
(Inv. M.C.C. ill. 59-133) 

Weledelgestrenge Heeren, 
Zeer ongelukkig is mijn reijs na herwaards geweest. Den 8. jan. 1797 j.l. was mijn 

vertrek van Middelburg naar Londen, den 28. december van Londen naar Faal
mouth om met de eerste paket in februari te vertrekken naar Barbados. Drie en 
twintig dagen heb ik in Falmouth moeten vertoeven, om reden de paket geen eerder 
orders van het gouvernement van London ontfing om te moge zeijle. Een zeer ver
drietig plaats in de winter voor een vreemdeling om daar zoo lang te vertoeven, 
bovendien een zeer duur leven in die tijd. Den 24ste februari ben ik dan met de 
paket "Swaluw" vertrokken op Barbados, dog sestig uure be oostent dezelve door 
een Nationale Kaper van achttien stukken 9 en 6 ponders, nadat hij ons cirka 9 
uure gejaagd had, genomen. Wij zijn dertien dagen aan boord van de kaper geweest 
en als doen in Portorico opgebragt, de haven St. John de Portorico. Wij vermogten 
niets van onze goederen mede nemen op de kaper dan een paar hemde en kouse 
et cetera tot verschooning. Ons koffers met kleeren et cetera moes in paket blijven. 
De paket is hernomen door de Engelschen en te St. Kits opgebragt, zoo dat wij zeer 
weijnig hoop hebben om ons goed terug te laijgen. 

Wij hebben het gans niet voordelig aan boord van de kaper gehad, daar wij met 
ons in de sestig prizoniers op waare. Met ons zeventienen logeerde wij in een hok 
van twaalif voeten vierkant, besijts de coffers, die daar in stonden. In dertien dage 
en nagte zijn geen laarze van mijn voeten geweest, laat staan uijt mijn kleere. Ons 
kost bestond in zuijver bedurve brood en gort vol met miet en klander. Daar zijn 
der onder de passagiers geweest, die het geen vier dagen meer zoude uijt gehouden 
hebbe. In Portorico wilde de Spaanse gouverneur ons int Prizon hebbe, dog de 
Franse consul Parres zeijde, dat wij onder nationale vlag genomen waaren en dat 
hij ons op parool zoud laten vertrekken. Hij hield zijn woord en vier dage na ons 
arrivement vertrokken wij vandaar met een Arnerikaansche brik na St. Thomas, die 
wij met 9 passagiers van de Swaluwpakket proviandeerde voor acht dagen, voor in 
de sestig menschen door behulp van de Franschen, want wij mogten niet aan de wal 
komen. 

Den 12de april vertrokken wij vandaar en hadden een zeer voorspoedige reijs 
door de fariabele winden, zoodat wij den 15. in St. Thomas arriveerde. Daar ben ik 
enige dagen geweest om een weijnig te verquikken en efftens op occazie te wagten 
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om vandaar te vertrekken. De 25. april ben ik vandaar met een kleijn goletje ver
trokken op St. Bartholomeus, daar wij den 29. dezelve aanquamen. 

Den eerste meij vertrok ik van St. Bartolomaeus voor Martinice, daar ik den 3. 
maij aanquam. Den 9. maij vertrok ik van Martinice voor Demerarij en beyond 
mijn gans niet weI de arremoed ent ongeruste leven aan boord zeijnde, nam ik 5 
greyn Str. Etm. in, waar ik zeer sterk gal- en slijmen formeerde, dog sanderen 
daags beyond ik mijn nog genegen tot braaken en mijn mond was zeer bittere, zoo
dat ik resolveerde nog twee greyn Str. Etm. in te nemen, dat weder zeer wei oppor
ceerde en raakte nog zeer veel galluze stoffe quijt. De derde dag zeUe ik daar op een 
hand vol salrnirabel glouberg, dat meede zeer goed afect deede, zoo dat ik vermeen, 
ter dier tijd niet geresolveerd was geweest, misschien nooit Demerarij zouw hebben 
meer gezien. 

Ik was zeer zwak, dog in drie-vier dagen was ik nagenoeg de voorige en arriveerde 
in Demerarij den 17 maij. 

(w.g. C. W. Prins) 

BIJLAGE IlIA 

Kosten van de equipage van het fregatschip "De Standvastigheid", tweede reis, 
tweede aanleg 

Aan inventarisen victualie, in totaal . . . . . . . . . . . . . £ 10865.19.10 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 28, 29 en 30; 
N.B. deze opgave is £ 100 pond lager dan in de kladbalans) 

Specificatie: 

"Commercie Compagnie deser stad debet voor de tweede equipage, tweede aan
leg van het fregatschip "De Standvastigheid", gemonteerd met 14 stukken canon 
ais 11 a 3 lb. en 3 a 2 lb. benevens 4 staartstukjens en bemand met 36 koppen, ge
destineerd na de kust van Guinea ter inhandeling van slaaven onder commando van 
de capiteijn lohan Christiaan Silou, in zee gezeijId op den 23sten september 1802". 

a) Aan schip en inventaris, op ultimo december1801 . . . . . . £ 5796.14. 7 
(!nv. M.C.C. nr. 1067, p. 28, zie bijlage n 

b) Posten ter completering: 
Vertimrnering en diverse houtwaren aan boot, jol en het schip 
zeif . £ 887. 8.10 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, post 1, p. 28 ornr. 1080-215) 
SjouwIoon (gemiddeld loon per man per dag: 24/30 s1.) . £ 127.4.-
(Iov. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 2 ofnr. 1080-214) 
Touwwerk (aan de Jijnbaan "De Zwarte CabeI") . £ 240. 6. 1 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 3 ofnr. 1080-213) 
Touwwerk en 6 stuks canon (3 a 3Ib en 3 a 2Ib) en 60 cogels . £ 82.5.-
(!nv. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 4 ofnr. 1080-212) 
Reparatie zijIen . £ 176.19. 1 
(Iov. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 5 ofnr. 1080-211) 
Het maken van broeken voor de masten £ 5.15. 6 
(Iov. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 6 ofnr. 1080-A) 
Vlaggen, aan nieuwe en vermaakioon £ 28.15.10 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 7 ofnr. 1080-210) 
Aan het schoonmaken van de compassen . £ 8.3.-
(!nv. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 8 ofnr. 1080-209) 
Smit £ 99. 4. 7 
(!nv. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 9 ofnr. 1080-208) 
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Dreggen. £ .19. 7 
(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 10 ofnr. 1080-B) 
Blokmaker £ 27. 9. 8 
(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 11 ofnr. 1080-207) 
Beeldhouwer (yoor het yernieuwen yan de campagne) . £ .17. 6 
(Iny. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 12 ofnr. 1080-C) 
Malinier (leyerancier yan spijkers) . £ 84.15.-
(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post l3 ofnr. 1080-206) 
Malinier (idem). £ 2. 3.11 
(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 14 ofnr. 1080-205) 
Koperslager yoor het herstellen yan kook- en eetgerei . £ 6. 1.11 
(Iny. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 15 ofnr. 1080-204) 
Loodgieter . £ 21. 2.10 
(Iny. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 17 ofnr. 1080-202) 
Schilder. £ 23.4. 7 
(Iny. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 18 ofnr. 1080-201) 
Glazenmaker. £ 1.1.2 
(Iny. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 19 ofnr. 1080-200) 
Glazenmaker. £ 2. 2. 3 
(Iny. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 20 ofnr. 1080-199) 
Voor geleyerd zoolleer . £ 6.11. 8 
(Iny. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 21 ofnr. 1080-198) 
Vier draeybussen A! lot per stuk £ 6.18. 7 
(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 22 ofnr. 1080-197) 
2 stuks donderbussen (geleyerd door J. C. Silou) . £ 1. 3. 4 
(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 23 ofnr. 1080-196) 
Herstellen yan geweren door J. N. Kerssen, aan gebruikte mate-
rialen . £ 3. 3. 7 
(Iny. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 24 ofnr. 1080-195) 
Herstellen yan geweren door J. N. Kerssen aan arbeidsloon A 
30 stuiYers per dag £ 2.5.-
(Iny. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 25 ofnr. 1080-194) 

c) Victualieposten 
Drank: 1 kelder fl. 15 stoop brandewijn, 2 kelders fl. 15 stoop 
beste genever, 550 boddels roode wijn, 260 boddels witte wijn, 
50 boddels Rijnse wijn, 50 flacontjes Malaga wijn, 12 oxhoofden 
scheepsbier en 2 oxhoofden kajuitsbier .. £ 94.18. 5 
(Iny. M.C.C. nr. 1067, p. 28, post 26 ofnr. 1080-192) 
6 meuzelaars bier (21 pieces oxhoofden bier, waarvan 2 kajuits-
bier) £ 55. 7. 2 
(!ny. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 27 ofnr. 1080-191) 
Twee thiersjes, samen 120 stoppen azijn £ 8. 9. 3 
(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 28 of nr. 1080-189/190) 
3 ton Stockholrner teer en 11 zakken wit zout £ 18. 6. 8 
(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 29 of nr. 1080-188/187) 
18 amen yleesch, 2 dito met halschen en schonken £ 296.-.-
(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 30 ofnr. 1080-185) 
2974 lb. berookt, gebaak spek fl.! 39t per 100 lb. 

797 lb. Gorcumse boter fl. 7t st. per pond. £ 241.18. 4 
(InY. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 31 ofnr. 1080-183/184) 
2200 lb. stokyisch fl.! 11 t de 100 lb. £ 41.14. 1 
(InY. M.C.C. nr. 1067 D. 29, post 32 ofnr. 1080-181/182) 

Economisch· en sociaal-historisch Jaarboek g 
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120 pieces kleijne Edamse kaasen, 4161b. a/22t per 100 lb. . . £ 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 33 ofnr. 1080-179/180) 
Geleverde vettewaaren: 11 t lb. smeerkaarsen (roetkaarsen), 
40 lb. smeer, 1 lb. steenkaarsen, 5 pes. hammen a 13 lb., 50 lb. 
halve wasse kaarsen, 30 lb. smeerboter, 1121b. lampcatoen, 2 st. 
comijnen kaasen, 4 st. present kaasen, 137 st. Edammer kaasen 
en 241 lb. boter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 34 ofnr. 1080-177/178) 
7327 lb. scheepsbrood a I 14 per 100 lb., 182 lb. wit scheeps
brood, 150 Ib blom. . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 35 ofnr. 1080-174/176) 
Waaggeld voor brood en het spek . . . . . . . . 
(lnv. M.C.C. nr.l067, p. 29, post 36 ofnr.1080-173) 
60 zakken scheepsgort al 13t. . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 37 ofnr. 1080-172) 
4 aamen a 256 stoopen moutwijn a 15 st. per stoop . 
(Inv. M.C.C. nr.l067, p. 29, post 38 ofnr. 1080-171) 
Aanerwten ................ . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 39 of nr. 1080-170) 
Kruidenierswaaren: 15 pond pruimen a 4 st., 15 pond rozijnen 
a 5 st., 10 pond rijst a 5 st., 50 pond losse suiker a 7 st., 24 pond 
brood-suiker a lIt st., 62 pond syroop in pullen a 7 st., 2 stoop 
mosterdzaad in pullen a 12 st., 75 pond coffijboonen a 11 st., 
8 lb. Congo-thee a 53 st. , 8 lb. zwarte peper a 53 st., 1/8 lb. 
nootmuskaat a 14 st. per ounce, t lb. kruitnagelen a 5 st., t lb. 
foely a 28 st., t lb. caneel a 12 st. en 2 steen Spaanse zeep a 12 st. 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 40 ofnr. 1080-167/168) 
Voor het aan boord brengen van de erwten . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 41 ofnr. 1080-166) 
Voor het drogen van de erwten . . . . . . . . . 
(!nv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 42 ornr. 1080-164) 
225 stoop poelsolij a 39 stuivers . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 43 ofnr. 1080-162/163) 
45 stoop raapolij a 22 stuivers . . . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 44 ofnr. 1080-162/163) 
IJzeren banden . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(!nv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 45 ornr. 1080-158)-
IJzeren banden . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(!nv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 46 ornr. 1080-157) 
Nagels ......... .... . .. ... . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 47 ofnr. 1080-155/156) 
Kuiperskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 48 ofnr. 1080-154) 
Vaamhout (24 vaam al 13) . . . . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 49 ornr. 1080-152/153) 
1 dozijn tinnen lepels . . . . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 50 ornr. 1080-151) 

d) Diversen 

1 Prins Willem, 1 grote vismoud, 2 kan, 2 pintslokjes, 8 holle 
bakken, 1 houte vergiettest, 6 pollepels, 18 lb. kurk, 12 pullen, 
2 spoelkommen, 6 roode testen, 2 steelpannen, 2 boterpannen, 
I dozijn porselijn theegoud, 6 witte kommetjes, 18 soepkom-
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15. 8.10 

47. 2. 2 

178. 8. 2 

2.4.2 

137.10.-

32.-.-

50. 1.11 

22. 8.4 

37. 3. I 

1. 5. 2 

72. 7.10 

8. 3. 4 

74.11. 1 

12. 1. 5 

12. 8. 4 

46.16. 9 

51. 9. 7 

. 4. 1 
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metjes, 18 roomkleur vlakke borden, 2 ellen garen damast en 
lind voor gordijnen, 28t el taarling voor tafelgoed, 1 olij- en 1 
azijnfies, 2 boterspaans, 6 dozijn rijse bezems, 6 dozijn schrob
bers, 4 dozijn boenders, 1 dozijn bier- en 1 dozijn wijnglaasen, 
20 groote schijven zwavel stok, 1 broodmandje, 4 ballast 
mandjes, 1 rabat, 1 groen tafelkleed en 2 dozijn gordijnringen . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 51 ofnr. 1080-149/150) 
12 teerquasten a 8t st., 6luijwagens a 12 st., 2 handvegers a 6 st., 
1 zeem a 16 st., 6 platte zeugen . . . . . . . . . . . . . . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 52 ofnr. 1080-147/148) 
6 teerquasten, 1 smeerkwast, t dozijn rijse bezems, t pond zeep . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 53 ofnr. 1080-146) 
Papierbehoeften (w.o. 1 Christelijke zeevaart, pen en papier) . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 54 ofnr. 1080-144/145) 
Groen saij voor tafelkleed . . . . . . . . . . . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 55 ofnr. 1080-143) 
Verfstoffen (loodwit, Berlijns blaauw, Spaans groen) 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 56 ofnr. 1080-141/142) 
3000 belle roode moppe voor de slave; combuijs-kalk en onder-
steen 1) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 57 ofnr. 1080-139/140) 
392 pond a 5 st. versch vleesch (lams- en ossevlees) . . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 58 ofnr. 1080-138) 
278 broden van 5 5/8 stuiver . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 59 ofnr. 1080-137) 
Versche groentes . . . . . . . . . . . . . . . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 29, post 60 ofnr. 1080-136) 
Voor geleverde medicijnen . . . . . . . . . . . 
Vooridem . . . ....... . .. . .. . . 
Voor het examineren der medicijnen. . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 30, post 61 ofnr. 1080-131/135) 
Handgeld matrozen. . . . . . . . . . . . . . . . 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 30, post 62 ofnr. 1080-130) 
Douceur aan de oppermeester voor het gebruik van eigen in
strumenten (scheepsarts). . . . . . . . . . . . . . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 30, post 63 ofnr. 1080-129/130) 
Haven-, loots- en dokgelden . . . . . . . . . . . . . . . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 30, post 64 tim 70) 
Vletgelden (per last 16 stuivers van 23 aug tim 7 september 1802) 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 30, post 71 ofnr. 1080-121) 
Rekening van verschotten (het aan wal zetten van scheeps
yolk en het betalen van cijnzen) . . . . . . . . . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 30, post 72 ofnr. 1080-120) 
Sleeploon ... ..... ... . . . ..... .. . . 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 30, post 73 ofnr. 1080-119) 
Matroze plunjes: lange broeken, onderbroeken, halsdoeken, 
hangmatten, tabak, thee, coffij, Spaanse zeep, suiker, schoenen, 
ketels en blicken mokken, kisten, priemen, snijmessen, schroe-

£ 14. 8. 2 

£ 2. 2. 3 

£ 4. 4. 5 

£ 6.10. 8 

£ .16. 7 

£ 26.16.11 

£ 10.12. 1 

£ 17. 1. 1 

£ 12. 9.10 

£ 2.17.10 

£ 70.18. 4 
£ 4.17. 8 
£ 2.13.-

£ 6.13 . 4 

£ 6.-.-

£ 57.11. 2 

£ 22. 9. 4 

£ 84.10.11 

£ 6.4.-

vedraijers,etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 229.14. 7 
(Inv. M.C.C. nr. 1067, p. 30. post 74 ofnr. 1080-109/118) 

1) roode moppe voor de slave: stenen als ballast in plaats van de slaven. 
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Ziekenhuiskosten voor de bemanningsleden van "De Stand
vastigheid" A 10 st. per dag voor de matrozen: Jan Wolfkool, 
Hans Pieters, Jan Donnay, Reinier Bolland en Philip Miter . . £ 
(lnv. M.C.C. nr. l067, p. 30, post 75 ofnr. 1080-117) 
Reis van de kapitein, J. C. Silou naar Rotterdam en Amster
dam in verband met de uitreding van het schip "De Stand-
vastigheid . . ... ... .. .. .... . .... . £ 
(Iov. M.C.C. nr. 1067, p. 30, post 76 ofnr. 1080-104/107) 
Advertentie in de Middelburgsche Courant (i.v.m. de aanbe
steding van de victualie) . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 
(lnv. M.C.C. nr. 1067, p. 30, post 77 ofnr. 1080-103) 
Op rekening van de bootsman Albert Smit (aan zijn vrouw 
4wekenA/3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 
(lnv. M.C.C. nr.l067, p . 30, post 78 ofnr. 1080-97/102) 
Buskruit voor de equipage: 
14 vaatjes A 50 lb. is 700 lb. grof, 
4 vaatjes A 25 lb. is 100 lb. grof, 

18 vaatjes met 800 lb. buskruit, 
349 lb. oud buskruit van het schip "De Zeemercuur", vermaakt 
en 451 lb. nieuw buskruit. . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Iov. M.C.C. nr. 1067, p . 30, post 79 ofnr. 1080-101) 
Assurantiepremie: 
Middelburg, geplaatst / 5000,-,- A 8% . . . . . . . . 
Amsterdam, geplaatst /41000,-,- A 8% . .... .. . 
Rotterdam, geplaatst / 4000,-,- A 8% . . . . . . . . 
Wisselschade op de posten van de assurantiepremie in Holland 
gesloote over £ 602.10.- A 2% . . . . . . . . . . . . . . 

BIJLAGE 11m 

£ 

£ 
£ 
£ 

£ 

8.11.10 

17. 1. 6 

.4.-

2.-.-

46.14.11 

66.13. 8 
548.10.-
54.-.-

12. 1.-

Cargazoenslijst van het schip "De Standvastigheid", tweede reis, tweede aanleg 

A) Volgens het scheepsboek aan cargazoenen 
Volgens het scheepsboek aan onkosten 

TOTAAL 

B) Volgens het carga- en negotieboek aan cargazoenen 
Volgens het carga- en negotieboek aan onkosten 

TOTAAL 

Specificatie ad B: 

AANTAL ARTIKEL PRISS p. STUK 

Wapens: 

53 pieces fijn zwart Deens geweer A/ 3.15.-
107 pieces Minkveld Deens geweer a/ 3.15.-
61 pieces fijn bruin Deens geweer A/ 3.15.-
203 pieces ligt Deens geweer A/ 3.15.-
54 pieces bokkenier geweer' ) a/ 3.15.-

') Zie ook de noten hierboven. 

£ 10160.11. 4 
£ 2096.19. 7 

£ 12257.10.11 

/ 59675.16.
/ 13718.12.-

/73394. 8.-

TOTAAL 

/ 198.15.-
/ 401. 5.-
/ 228.15.-
/ 761. 5.-
/ 202.10.-
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33 pieces dankers geweer a/ 3.15.- / 123.15.-
201 pieces lang compagnies geweer a/ 3.10.- / 703.10.-
200 pieces Frans soldaat geweer a/ 3.-.- / 600.-.-
6 pieces zwart Deens geweer a/ 2.18.- / 17.8.-
41 pieces halffijn geweer a/ 2.18.- / 118.18.-
666 pieces oud soldaat geweer A/ 4. 6.- / 2863.16.-

GEWEREN / 6219.17.-
Gebruiksvoorwerpen: 

300 dozijn groote bosse messen a/ 1.3.- / 345.-.-
229 dozijn kleine bosse messen a/ 1.-.- / 229.-.-
500 dozijn mans balijne messen a /-.16.- / 400.-.-
430 dozijn vrouw bosse messen a /-.10.- / 215.-.-
300 dozijn kleine domenij') a/-.IO.- / 150.-.-
800 cabes witte granaaten1

) a/ -.10.- / 400.-.-
100 cabes olijvetten 1) a/-.6.- / 80.-.-
40 pak honde bellen a/-.IO.- / 20.-.-
10 pak fiorijn klokjes a/ 1. 4.- / 12.-.-
20 dozijn splint slooten a/ 1. 5.- / 25.- .-
40 dozijn spiegels no. 0 a/ 1. 6.- / 52.- .-
30 dozijn spiegels no. 00 a/ 1.10.- / 45.-.-
30 dozijn spiegels no. 000 a/ 2.2.- / 63.- .-
29 dozijn tinne lepels a/ 1. 5.- / 36. 5.-
4000 pieces vuurstenen a/ 5.5.- / 21.-.-
lIt gros cabale pijpen a/ 2.-.- / 23 .-.-
12 gros lange pijpen a/ 1. 8.- / 16.16.-
22 gros korte pijpen a /-.10.- / 11.-.-
920 pond blaartabak a/ .5.- / 230.-.-
50 pieces Delftsche suikerpotten a/ . 7.- / 17.10.-
12 dozijn bierglazen A/ .13.- i 7.16.-
12 dozijn wijnglazen ai .10.- / 11. 8.-
60 dozijn Jode bakken1

) a/ .14.- i 42.-.-
30 dozijn borden a/ .13.- / 19.10.-
34 pieces mocken a i .4.- i 16.16.-
34 pieces witte mocken ai .4.- / 6.16.-
100 pieces voete bekken a/ 1.10.- } 
58 pieces groot bekken a/ 7. 8.- i 593.-.-
2 pieces groote bekken A/ 6.18.-
2000 pieces armringen (a 5 per Ib) a/ .13. 4 / 1325.- .-
299 pieces staaven Zweedsch ijzert) a/ 2.16.- / 839. 3.-
1 pieces idem ai 1.19.- } 
249 pieces idem Luijcks ijzer ai 2.2.- / 524.2.-
1 pieces idem ai 1. 4.-
76 pieces loode staaven ijzer ai .4.8} i 17. 7.-1 pieces idem ai 1. 2 
59 pieces koperen ketels ai 4.12.- } 
1 pieces idem a/ .18.- i 272. 6.-
40 pieces tinne kommen ai .12.-
30 pieces idem a/ .14.-} i 67.10.-30 pieces idem ai .15.-
99 pieces groote kannen ai . 8. 6} / 42.-.-1 pieces idem a/ .10. 4 

1) Zie ook de noten hierboven. 
t) staven Zweedsch: ook wei Zweedsch voyagie ijzer genoemd (Unger, Slaven-

handel II, p. 31). 
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190 pieces nriddeffioortkannen al 4. 3} I 42.-.-1 pieces idem al 6. 1 
180 pieces kleine kannen al 2.2} I 31.10.-120 pieces idem al 2. 1 

GEBRUIKSVOORWERPEN I 6249.15.-

3 rollen lood, wegende 2000 lb. I 280.-.-

Dranken: 

15 stukken inhoudende 4589 stoop al .15.- I 3441.15.-
600 hele ankers inhoudende 9t stoop al 8. 6. 8 I 4995.-.-
200 halve ankers inhoudende 4t stoop al 4.8.- I 880.-.-
20 kelders van 15 stoops flessen a 115. 3.- I 313.-.-
450 kelders van 6 kanne flessen al 4.4.- I 1890.-.-
4 aamen van 256 stoop al .15.- I 192.-.-

DRANKEN 111711.15.-

Buskruit: 

350 stuks vaatjes a 33 lb. a I 18.16.- I 6580.-.-
7 stuks vaatjes a 25 lb. a I 14.8.- I 100.16.-
700 stuks vaatjes a 16t lb. al 9.12. 8 I 6737.10.-
400 stuks vaatjes a 4 lb. al 2.13.- I 1060.-.-

BUSKRUIT 114478. 6.-
Pane goederen (textilia): 

66 pieces blaauw bajouta franche ruyt1) a I 10.5.- I 676.10.-
50 pieces idem a I 12.-.- I 600.-.-
99 pieces lange niconeezen 2) al 7.15.- I 767.5.-
50 pieces neganepats3) a I 11.16.- I 565.-.-
17 pieces phoehas') al 9.10.- I 161.10.-
20 pieces roode catoene palicaatse doeken a 111.10.- I 230.-.-
15 pieces gedrukte catoenen, 16 els al 9.15.- I 1462.10.-
50 pieces idem, 20 els a I 11.10.- I 575.-.-
6 pieces callewaphoe5) al 6.6.- I 37.16.-
75 pieces betilles sestergantijn") al 7.3.- I 536. 5.-
25 pieces gestreepte armozijnen a I 24.14.- I 605.-.-
31 pieces idem a I 19.-.- I 589.-.-
20 pieces zijde roode armozijn a I 31.10.- I 630.-.-
14 pieces zijde rode paliacaatse doeken a I 21.-.- I 294.-.-
300 pieces chalette doeken al 7.18.- I 2370.-.-

1) bajouta: grove katoenen stof (Unger, Siavenhandel II, p. 32, noot 3). 
2) niconeezen (ook wei Niquenias): doeken uit Coromandel (Unger, Slaven

handel II, p. 30, noot 7). 
8) neganepats: grove katoenen stof (Unger, Slaven handel II, p. 32, noot 3). 
') phoehas: wrschl. gelijk aan fotas: lendedoeken (Unger, Slavenhandel II, p. 30, 

noot 16). 
5) callewaphoe: lijnwaad uit Bengalen (Unger, Slavenhande1 II, p. 32, noot 8). 
6) sestergantijn: sluierachtige doeken (Unger, Siavenhandel II, p. 32, noot 6). 
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26 pieces gestreepte blaauwe boekjes a/ 6.6.- / 163.16.-
24 pieces chitse rokken a/ 5.15.- / 138.-.-
10 pieces geschilderde chitsen, 161 els a/23.2.- / 231.-.-
60 pieces berhrns of tapziels a/ 7.2.- / 426.-.-
100 pieces blaauwe roemaal {beste) a/ 6.11.- / 655.-.-
76 pieces blaauwe roemaal (gemeene) a / 5.8.- / 410.8.-
80 pieces chellas iaggernaipoeram a/IO.-.- / 800.- .-
65 pieces chellas poplia groote ruijt A/IO. 7.- / 672.15.-
40 pieces blaauwe kismis doeken A/ 8.3.- / 326.- .-
30 pieces groote roemaal sestergantijn a/ 7.12.- / 228.-.-
46 pieces halve cesriderzij a/ 6.11.- / 301. 6.-
74 pieces blaauwe gedrukte catoenen a/ 6.17.- / 506.18.-
5 pieces Suratse chitsen a/ 9. 9.- / 47.5.-
48 pieces plaatchitse, 161 els a/17.-.- / 816.-.-
17 pieces idem 12 els A/IO.-.- / 170.-.-
12 pieces idem 161 els A/17.-.- / 170.-.-
200 pieces correts1) A/ 2.18.- / 580.-.-
150 pieces blaauw guinees a/l0.12.- / 1590.-.-
198 pieces slaapmutsen a/ .8.- / 79. 4.-
25 pieces chasterrnansaij') A/20.-.- / 500.-.-
21 pieces seryderzij a/l0.-.- / 210.-.-
78 pieces chellewaphoe a/ll.-.- / 198.-.-
25 pieces seersukkens3

) A/I0.3.- / 253.15.-
100 pieces patenants') A/ 5.12. 8 / 562.10.-
12 pieces beste challewaphoe A/ 7.-.- / 84.-.-
11 pieces roode chellas a/ 7.10.- / 82.10.-
15 pieces Hnne bed lakens A/ 1.18.- / 28.10.-
60 pieces negerhoeden A/ I. 6.- / 78.-.-
50 pieces groene dekens A/ 3.15.- / 187.10.-
40 pieces groene trippe zitte kussens a/ 2.13.- / 106.- .-

TEXTILIA /20736. 3.-
Onkosten: 

Aan paspoort van de Bataafse Republiek / 43.- . 8 
diverse medicijnen voor de slaaven / 200.-.-
250 zak gort A 13!- gulden / 3437.10.-
400 zak boonenjrijselaar a 5!- gulden / 2200.- .-
droogen van dezelve / 77.-.-
46 kassen voor geweren a 6!- gulden . / 299.- .-
100 schooven voor watervaten A/8.13.- / 865.-.-
25 vaten zoo voor drank als stukgoederen A/9.12.-. / 240.-.-
4 aamen voor drank A/ 5.8.- . . . . . . / 21.12.-
premie voor /70.000.-.- assurantie A 8% . / 5820.17.-
arbeid, kuiper, vIet, vrijmansloon6

) • / 514.12. 8 

ONKOSTEN / 13718.12.-

1) correts (ook weI corroots) : Guinees Iijnwaad (Unger, Slavenhandel II, p. 30, 
noot 10). 

2) chasterrnansaij : zijde uit . . . (?). 
3) seersukkens (ook weI seersuckers): mouseline (Unger, Slavenhandel II, p. 30, 

noot 12). 
4) patenants: wrsch!. sits uit Patna (Unger, Slavenhapdel II, p. 30, noot 5). 
6) vrijman: opzichter. 



BIJLAGE IV -N 
0 

Lijst van opvarenden van het Iregatschip "De Standvastigheid", tweede reis, tweede aanleg 

(Iny. M.C.C. Dr. 1079) 

NAAM FUNCfIE AFKOMST MAANDGELD VERDIENDE GAGE OP VOORSCHOT SALDO t"' 

S 
Jan Christiaan Silou kapitein Hull 160.-.- 13 mnd. en Idg. o.a. aan zijn +£ 60. 6. S '" ;J 
overleden: 24-X-lS03 £ 130. 6. S vrouw: £ 70.-.- verbeurd '" teSuriname t"' 

> 
Hermanus Uding opperstuurman Vlissingen 13S.-.- 13 mnd. en 1 dg. £ 122.14. S +£ 23. 2.10 ~ 

en kapitein als opperstuurman verbeurd ~ en 6 mnd. en 10 dg. 
~ als kapitein : 

£ 145.17. 6 ~ Coenraad Coenraads onderstuurman Vlissingen 130.-.- 13 mnd. en 1 dg. £ 2S. 7. 4 +£ 76.1S. 2 0 
als onderstuurman tTl 

en 6 mnd. en 10 dg. &; 
als opperstuurman: ~ 
£ 105. 5. 6 0 en 

Willem Messing derdewaak Amsterdam 124.-.- £ 45.14. Sen yendu £ 10.16. S +£ 3S.-. S n 
::c 

overleden: 6-IX-lS03 zakorlogie: £ 3.2.S: tTl 

te Suriname £ 4S.17. 4 n 
0 

Adriaan Francois van tweede Vlissingen 114.-.- £ 27.12. 2 + vendu £ 4.13. 4 +£ S4.1S. 2 ~ Dishoek, overleden: derde waak nalatenschap: > 
IS-IX-lS03 te Suriname £ 55.12. 4. +ver- 0 

kocht zilver: ~ 
tTl 

£ 6. 7.-,samen: 
£ S9.11. 6 

Pieter Collignon, oppermeester Amsterdam 136.-.- £ 70.16.- + vendu £ 2S. 5.- +£ 6S. 1.-
oyerleden: 17-IX-lS03 nalatenschap: 
te Suriname £ 25.10.- samen: 

£ 96. 6.-
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Steven Manshart, oppertimmerman Middelburg [40.-.- £ 56.17. 9 +vendu £ 38.15.10 +£ 51.10. 9 
overleden: 9-VI -1803 nalatenschap: (aan zijn vrouw 
te St. George d'Elmina £ 33. 8.10 samen: en aan doodkist: 

£ 90. 6. 7 £ 3. 6. 8) 
Albert Smit, overleden: bootsman Vlissingen [26.-.- £ 52.14. 5 +vendu £ 26.13. 4 +£ 28. 9. 9 t"' 
28-IX-1803 te Suriname nalatenschap: > 

;I> 
£ 2.8.8. Samen: .., 

en 
£ 55.3.1 .., 

t%l 
Willem Cassij opperkuiper Vlissingen [26.-.- £ 83.18. 6 £ 37.10. 2 +£ 46. 8. 4 en 

t"' (w.o. £ 2.10.- > 
voor het oorlogs- ~ 
schip "Proser- ~ 
pina",Inv. M.C.C. ~ 
nr.l080-72/84) en 

Jacob Brentz, kok Statin1) [22.-.- £ 40.11. 7 £ 25. 8.10 + £ 15. 2. 9 ~ 
0 

weggelopen: 25-VIII -1803 0 
Johannes Caspert ondermeester Middelburg [24.-.- £ 48. 2. 8 en vendu £ 8.-.- +£ 40.12.- t%l 

t"' 
Traschler, overleden: der nalatenschap : III 

24-IX-1803 te Suriname £ - . 9. 4 samen: ~ 
0 £ 48.12.- en 

Georg Bekker smit Minden [22.-.- £ 71.-. 2 £ 37. 3. 7 + £ 33.16. 7 
() 
:I: 

Reijnier Bolland ondertimmerman Delft [22.-.- £ 71.-. 2 £ 40.19. 5 +£ 30.-. 9 t%l 
() 

Jan Wolfkool, bootsmansmaat en Schagen [ 22.-.- £-.-.- £ 7. 6. 8 -£ 7. 6. 8 0 
door ziekte niet mee- zijlmaker (handgeld) ~ 
gevaren > 

0 Jacobus Caffij onderkuiper Vlissingen [ 20.-.- £ 64.11. 2 £ 26. 1. 7 +£ 38. 9. 7 z 
Jan Leenhouts, lichtmatroos Vlissingen [ 14.-.- £ 28.-.- £ 7.18. 7 +£ 20. 1. 5 ;; 
overleden: 22-IX-1803 
te Suriname 

-1) Statin: Stettin (Damsteegt). IV -
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N 
N 

Hans Pieter, wegens matroos /20.-.- £-.- .- £ 17. 9. 5 -£ 17. 9. 5 
ziekte niet meegevaren (handgeld) 

en plunjes) 
Jan Donij, door ziekte matroos Noordvolk1) /20.-.- £ -.-.- £ IS.12. 3 -£ IS.12. 3 
aan wal gebleven (handgeld en t"' 

plunjes) ;I> 
;I> 

Niels Jonson, overleden : matroos Bornholm /20.-.- £ 29.13. 4 £ 33. 6. 4 -£ 3.13.- --I 
til 

20-VI-1S03 op den --I 
trI 

oversteek til 

Dirk Toornroos matroos Elsingfors /20.-.- £ 64.11. 2 £ 47.14. 2 +£ 16.17.- t"' 
;I> 

(w.o. aan de <: 
trI 

raad fiscaal : z 
i'l 

£ 4.3.4) E!l 
Nicolaas Janssen matroos Potland2) /20.- .- £ 64.11. 2 £ 49.19. S + £ 14.11. 6 til 

3: Christopher Clingberg, matroos Flensburg /20.-.- £ 40.11. 6 £ 30.15. 2 + £ 9.16. 4 S 
weggelopen : 2S-IX-1S03. 0 
Jan Workman, over- matroos Noordholm3) / 20.-.- £ 40. 6. S £ 23 .-.3 + £ 17. 6. 5 trI 

t"' 
leden : 26-IX-lS03 0:1 

C 
te Suriname i'l 

Anthonie van Hoek, matroos Vlissingen /20.- .- £ 44.13. 4 £ 7. 6. 4 +£ 37. 7.-
0 
til 
() 

door misdaad naar = "Proserpina" op trI 
() 

5-X-lS03 0 
Michel Lang, weg- matroos Stettin /20.- .- £ 3S.15. 6 £ 23.1S. 3 +£ 14.17. 3 is 
gelopen : 12-IX-lS03 ;I> 

0 Jacob Mulder matroos Berlin /20.-.- £ 40.11.12 £ 19. 2. 2 +£ 21. 9.10 z 
Jan de Kalf, met af- bootsmansmaat Duijnkerke /22.- .- £ 40. 6. S £ 29. 5. 2 +£ 11. 1. 6 til 

1) Noordvolk: Norfolk (Damsteegt). 
2) Potland: wrsch!. Portland (Damsteegt). 
3) Noordholm : wrsch!. kort voor Noorderwichholm, plaats aan de Oostkant van 

het Oslofjord (Damsteegt). 
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rekening ontslagen op: 
23-VIII-1803 
Hermanus Nieuwenhuize matroos Nuenberg1) 120.-.- £ 64.11.12 £ 17.18. 5 +£ 46.13. 7 
Carel Graman, aan de matroos Hamburg 120.- .- £-.-.- £ 11. 9. 5 -£ 11. 9. 5 
wal gebleven wegens 
ziekte 
Frederik Davits, over- matroos Kwakeberg') 120.-.- £ 20. 8.10 £ 21.14.11 +£ 8.13.11 
leden: 27-VI-1803 t" » 
Jan Delroye, wegge- jong matroos Middelburg 114.- .- £ 26.18. 2 £ 8.- .- + £ 18.18. 2 » 

"i 
lopen : 9-lX-1803 '" "i 
Johan Christopher, jong matroos Stockholm 114.- .- £ 18. 4.- £ 20.8.- -£ 2. 4.- tTl 

vermist : 17-V-1803 '" t" 
Adriaan Hermanse, jong matroos Middelburg 114.-.- £ 27.15. 4 £ 4.19. 3 + £ 22.16. 1 » 

~ overleden: 20-lX-1803 te z 
Suriname )<l 

Jan Teunis jong matroos 114.-.- £ 45. 3.10 £ 24. 2. 0 + £ 21. LlO t!l 
'" Filip Miter, wegge- jong matroos Dantzig 114.- .- £ 27. 2.10 £ 24.16.- + £ 2. 6.10 3:: 

lopen: 12-IX-1803 6 
Christiaan Pieter jongen Middelburg 1 7.-.- £ 14. Ll6 £ 2. 6. 8 + £ lLl5. 8 0 

tTl 

Matthijssen t" 
txl 

Joseph Mulder, als jong matroos Pruisen 114.-.- £ 25.18.- £ 24. 4. 1 + £ 1.13.11 c 
:<I 

bootsmansmaat en 0 
zeilmaker onbekwaam '" C'l 
bevonden zijnde, Jan de :I: 

tTl 
Kalf in zijn plaats. C'l 
Weggelopen : 26-Vlll-1803 0 

Pieter Lassen, wegens matroos Gothenburg 120.-.- £ 36. 4. 6 £ 22.-. 2 + £ 14. 4. 4 ~ » 
slecht gedrag naar 0 
"Proserpina" ,op Z 

19-VllI-1803 
;; 

Willem Simons, wegge- matroos Rotterdam 120.-.- £ 38.15.10 £ 24. 3.10 + £ 14.12.-
lopen: 12-IX-1803 
Pieter Berggren matroos Saalen3) 120.-.- £ 64.11.12 £ 34.17.10 + £ 29.14. 2 

-1) Nuenberg: Nyborg (Damsteegt). N ..., 
.) Kwakeberg: (?). 
3) Saalen: Salen (Damsteegt). 
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INLEIDING 

Sinds nu al weer lange jaren is een discussie gaande over de oorzaken van 
de stagnatie, die in de eerste helft van de negentiende eeuw de Nederiandse 
economie, en speciaal de handel, in een ijzige greep hield. Beroemd is de 
pennestrijd tussen Van Dillen en Wieringa - de strijd om het primaatschap 
van ongunstige omstandigheden of psychische factoren'). Brugmans gaf 
beide complexe verklaringen hun deel, maar kon desondanks toch niet 
anders dan de kooplieden persoonlijk veroordelen, omdat zij bij een ver
lopend getij verzuimd hebben de bakens te verzetten 2). Van den Eerenbeemt 
wees op de moeilijkheid om in deze tijd kapitaal voor nieuwe ondernemingen 
aan te trekken, maar ging voorbij aan de problemen der handelaars3

). Aan 
het op zich weinig bevredigende compromis van Brugmans werd enige jaren 
geleden inhoud en betekenis gegeven door De long en Van Stuijvenberg. 
Hoewel zij geheel verschillende methoden gebruikten, bereikten zij een na
genoeg identieke condusie'). Hetgeen Van Stuijvenberg deductiefvermoedde, 
yond De Jong op grond van een inductief, historisch onderzoek, nl. dat een 
interdependentie van omstandigheden en psychische factoren als oorzaak 
van de stiistand beschouwd moet worden. Kort samengevat luidt deze 
theorie: niet de ongunstige omstandigheden als zodanig verhinderden een 
herleving of bloei van de handel, maar de visie die de kooplieden op hun 
situatie hadden. De indruk, die de omstandigheden op hen maakte, demora
liseerde hen zodanig, dat zij psychisch niet meer tegen hun taak opgewassen 
waren, d. w.z. goede kansen op behoud of herstel- die zoals De Jong over
tuigend bewijst, wei degelijk aanwezig waren - lieten glippen. 

') J. G. van Dillen, Omstandigheden en psychische factoren in de economische 
geschiedenis van Nederland, Groningen 1949; herdrukt in: Mensen en achter
gronden, Groningen 1964. W. J. Wieringa, Economische herorientering in Neder
land in de 1ge eeuw, Groningen 1955; zie ook: Britain and the Netherlands, II, 
Groningen 1964. 

2) I. J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, Den Haag 1961. 
3) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal en ondernemerschap, 1800-

1850, Leiden 1965. 
' ) Th. P. M. de Jong, De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden, 

Assen 1966. J. H. van Stuijvenberg, Economische groei in Nederland in de negen
tiende eeuw: een terreinverkenning, in: Bedrijf en samenleving, Alphen aan den 
Rijn 1967. 
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Bewijsstukken, Op grond waarvan de verschillende schrijvers hun verlcla
ringen opgebouwd hebben, zijn voor een dergelijke principiele discussie 
merkwaardig schaars. Veel immers is gezegd over de mening en de houding 
van de kooplieden, maar al te weinig horen wij hen zelf spreken. Pronkstuk 
van Van Dillen - maar tevens kroongetuige voor Wieringa! - is de Nota 
Crommelin van 1854, die echter weinig of niets meer schijnt aan te tonen 
dan het bestaan van een malaise van inderdaad catastrofale omvang in de 
handelskringen van Amsterdam 1

). In het volgende zal dit droevige piece 
de resistance nogmaals naar voren gebracht worden om aan een wat nauw
keuriger onderzoek te worden onderworpen. De Jong's bronnen zijn geput 
uit het archief van de Staatssecretarie en dat van Buitenlandse Zaken, hoe
weI hij vermoedde, dat Nationale Nijverheid veel belangrijk materiaal zou 
kunnen bevatten 2). Hij verschaft ons nieuwe bijzonderheden over de com
merciele politiek van de N.H.M. uit het archief dezer maatschappij. Zijn in
formatie over de Amsterdamse kooplieden is echter meestal indirekt; ook 
de analyse van de houding van de Nederlandse kooplieden in het Carai'bi
sche Zeegebied stoelt op berichten over hen in plaats van op gegevens van 
hen zelf. Bovendien lijkt een bespreking van de handel in deze sector niet 
maatgevend voor de gehele Nederlandse handel. Voor een groot deel be
stond zij uit het "t'huis halen van producten, zoals iedere cultivateur dat 
doet" 3); de rest was speculatie op nieuwe markten, waardoor vergelijking 
met vroeger of met andere takken van handel zeer moeilijk is. Van sommige 
handelshuizen of maatschappijen weten wij meer door monografieen of ge
denkboeken, maar voor de discussie leveren zij weinig argumenten 4). 

Nu is economische, en speciaal handels-, geschiedenis meer dan een -
soms multi-disciplinaire - syntese van goederen- en personenbewegingen, 
klimatologische en juridische omstandigheden, toepassingen van econo
mische en sociologische theorieen en industriele processen. Voor veel doel
einden is een dergelijke aanpak bruikbaar en zelfs zeer waardevol, bijvoor
beeld wanneer men beoogt een overzicht en analyse van de structuren en 
conjuncturen van een regio te geven, of een beschouwing over de organisatie 
van een bepaalde marktplaats. Zij missen echter de essentiele "human 
touch". Voor de historicus, die zijn onderzoek op mensen richt, en vooral 
tracht de drijvende kracht achter de gebeurtenissen te ontdekken, leveren 
deze syntesen uiterst belangrijk materiaal - maar het is niet meer dan de 
omgeving en de structuur, waarbinnen het individu zijn gevecht om het be-

1) N. W. Posthumus, Nota over den toestand van de Amsterdamsche handels
huizen in hetjaar 1854, in: E.H.J. VII (1921). 

2) De Jong, a.w. bIz. 286. 
3) Wiselius aan Van Maanen d.d. I/IV/1821, in: Gedenkstukken der Algemeene 

Geschiedenis van Nederland 1815-1825, II (R.G.P. grote serie deeI27), uitgegeven 
door H. T. Colenbrander, Den Haag 1915, bIz. 530-531. 

4) W. M. F. Mansvelt, De Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924, 
Haarlem 1924. A. Hoynck van Papendrecht, A. van Hoboken 1774-1924, Rotterdam 
1924. J. Rogge, Het handelshuis Van Eeghen, Amsterdam 1949. R. Reinsma, De 
West-Indische Maatschappij 1828-1863, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, jrg. 73 
(1960). 



126 EINDE NEDERLANDSE THEEHANDEL OP CHINA 

staan voert; welke strijd van reactie actie kan worden en bestaande struc
turen kan veranderen 1). VoIgt men deze gedachtengang tot het consequente 
einde, dan is economische geschiedenis de syntese van de gedragingen van 
aile homines economici, producenten en consumenten 2). 

De meest kenmerkende eigenschap van de homo economicus is, dat hij 
beschikt over een in theorie onbeperkt aantal keuzemogelijkheden. De 
praktijk, hoe dwingend die er soms ook uit mag zien, laat hem altijd nog 
ruimte voor een redelijke hoeveelheid. Economische geschiedenis is derhalve 
bij uitstek voluntaristisch. Niet alleen de keus, die gemaakt wordt, en de 
realisatie met latere evaluatie is belangrijk, maar ook en in sornrnige geval
len vooral de motivatie van de keus. Slechts dan is het mogelijk een weI ge
fundeerd oordeel te vellen over de gedragingen van bij voorbeeld onder
nemers. 

Een volledige syntese te verkrijgen is wegens het grote aantal betrokkenen 
en de schaarsheid van de noodzakelijke bronnen natuurlijk niet mogelijk. 
Men zal dus op de een of andere manier moeten generaliseren. Naarmate het 
selecteren van het deelonderwerp op een beter verantwoorde manier ge
schiedt, zullen de gevolgtrekkingen een meer algemene waarde hebben. 

Om een indruk te krijgen van de activiteiten en de motivaties van de 
Nederlandse kooplieden in de jaren na de Napoleontische tijd, en in staat te 
zijn hierover een oordeel te yellen, lijkt het verantwoord een branche te 
onderzoeken, die voldoende kenmerkend geacht kan worden voor de gehele 
handel, en waarvan de continulteit zo weinig mogelijk verstoord is. Con
clusies aangaande de stagna tie in een dergelijke tak zijn belangrijke aanwij
zingen voor de "Schuldfrage" van de algemene malaise. 

Als onderwerp voor dit onderzoek is gekozen de Chinese theehandel. 
Deze beyond zich ontegenzeggelijk in een zeer moeilijke positie; buiten
landse concurrenten (vooral Amerikanen) hadden de verzorging van de 
Nederlandse markt in handen gekregen en waren niet bereid die na 1813 
voetstoots weer af te staan. Continuiteit tussen 1795 en 1813 werd verzekerd 
door de vrijwel onveranderde consumptie van thee in Nederland; symbo
lisch door het feit, dat de Nederlandse vlag boven de factorij te Canton niet 
was neergehaald. Externe contractie, zoals De Vries dit definieert 3

), had niet 
plaats gevonden; weI was de afzet van de in Nederland aangevoerde theeen 
langzamerhand steeds meer tot het binnenland beperkt. Zoals in zoveel 
andere takken van handel had de koekoek van de Republiek zich te houden 

1) Aldus ook: P. W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw, Assen 1965, bIz. 1-5. 
Voor een dergelijke mening in het buitenland zie: M. J. E. Steven, Enterprise, in: 
G. J. Abbott & N.B. Nairn (ed)., Economic Growth of Australia, 1788-1821, 
Melbourne 1969. 

2) Op de rol van de consument voor de geschiedenis wijst H. Baudet in zijn 
Mensen en dingen, inleiding tot een historisch onderzoek van consumentengedrag, 
in : Tijdschrift voor Geschiedenis, jrg. 82 (1969). 

3) J. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende 
eeuw, Leiden 1968 2, bIz. 38. 
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aan het eigen nest van het Verenigd Koninkrijk. Maar wanneer het thuis
front niet meer veilig is, wanneer, zoals wij zullen zien, de Nederlandse thee
markt volledig in de macht van buitenlanders raakt, dan bestaat goede 
reden de stormbal te hangen en de gedragingen van de kooplieden nader 
onder de loupe te nemen. 

V ANAF HET BEGIN TOT 1813 

De eerste aanvoer van thee in Nederland vond in 1637 plaats '). Tot het 
laatste kwart van de zeventiende eeuw was de omzet uiterst gering. Toen 
werd het drinken van thee plotseling populair bij de bevolking van Noord
Europa. In de Republiek en de Scandinavische landen was de consumptie 
beperkt tot de gegoede stand, waardoor de thee het karakter van een luxe
artikel had. Aanvankelijk was dit in Groot-Brittannie niet anders; in het 
tweede kwart van de achttiende eeuw ontwikkelde de thee zich echter tot een 
ware volksdrank. Kort na 1700 was het dan ook het voornaamste export
artikel van China geworden. 

Ondanks de grotere afzetmogelijkheden kwam de Nederlandse handel op 
China niet van de grond. De hoge onkosten te Canton aan douanerechten, 
geschenken en steekpenningen maakten, dat de V.O.c. slechts een geringe 
winst boekte wat de Heeren XVII ertoe bracht, nog slechts incidentee1 een 
schip naar China te sturen. Al spoedig namen Chinese kooplieden het 
initiatief over en begonnen zij Batavia te bevoorraden. Naast thee brachten 
zij vooral ruwe en bewerkte zijde, porselein en vermiljoen aan. Wat van deze 
goederen niet voor consumptie in Oost-Indie bestemd was, werd in maart 
met het z.g. theeschip naar patria verzonden. 

Aanvankelijk had de Indische regering de Chinese kooplieden aange
moedigd, maar dezen verkregen langzamerhand praktisch een monoPQlie, 
waardoor zij hun prijzen steeds meer konden opschroeven. In 1717 was de 
inkoopprijs voor de V.O.c. dermate opgelopen, dat een maximum-prijs voor 
de verschillende soorten thee werd vastgesteld. De Keizer in Peking ver
bood het volgend jaar bij wijze van retorsie aIle vaart op het buitenland 
(behalve op Japan) aan zijn onderdanen. Hij kon echter niet verhinderen, 
dat de Portugezen vanuit Macao de theeverzorging van Batavia op zich 
namen; in 1722 gaf hij weer toestemming op Oost-Indie te varen. De Chine
zen zouden echter het rijk niet lang meer alleen hebben. 

De Britse East India Company voer, na de fusie van 1709, sinds 1711 re
gelmatig op Canton. Portugal en Spanje hadden vanuit hun kolonien 
(Macao resp. Manilla) regelmatig handelscontact met China. Frankrijk 
toonde, dat met de dood van Colbert niet de ondernemingsgeest gestorven 
was: in 1698 bleef als eerste Europese handelaar een Fransman gedurende 

') Dit en het volgende overzicht is voornamelijk gebaseerd op: 
Memorieboek van de Pakhuismeesteren van de thee, Amsterdam 1918, bIz. 23-27, 
H. B. Morse, The East India Company trading to China, 5 vols., Oxford 1926-1929, 
passim, en E. J. Eitel, Europe in China, London-Hong Kong 1895, biz. 1-12. 
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de stille zomertijd in Canton over. Vrijwel ieder seizoen verscheen een 
Frans schip te Whampoa, de rede van Canton. 

In 1718 had een uit Amsterdam aikomstige bankier, P. J. Cloots, in 
Oostende met enige plaatselijke kooplieden onder Keizerlijke vlag een 
schip voor de directe vaart op China uitgerust; bij de terugkomst het jaar 
daarop bracht aIleen al de theelading een bedrag van f 1.000.000 op. Meer 
expedities volgden en hadden eveneens succes. In 1722 werd de Compagnie 
d'Ostende opgericht, die bij octrooi van Karel VI het recht verkreeg op aIle 
delen van de wereld te handelen. Zwaartepunt van de interesse van de 
maatschappij was China; kapitaal en know-how schijnt voor het overgrote 
deel door Engelse kooplieden geleverd te zijn, die op deze manier het mono
polie, dat de East India Company te Canton voor de Britse handel had, 
trachtten te ontduiken 1). 

De V.O.C. had reeds voor 1722 getracht, deze onverwachte concurrentie 
uit te schakelen. Zij kocht zoveel mogelijk thee op om die tegen dumpprijzen 
op het continent weer van de hand te doen. In 1721 was de theeprijs door de 
manipulaties van de compagnie zo gedaald en de markt dermate overvoerd, 
dat men in Amsterdam de thee in kruiwagens zag uitventen. Om verschil
lende redenen mislukte deze actie. De thee der Oostendenaren was, evenals 
die van de andere Europeanen, die hun ladingen direct uit Canton aanvoer
den, beter verpakt dan die van de V.O.c. en behield daardoor het fijne 
aroma. De thee, die vanuit Batavia aangebracht werd, was niet in houten, 
van binnen met load beklede, kisten verpakt, maar slechts zoals de Chinezen 
het produkt daarheen transporteerden, in met bamboebladeren afgedekte 
rieten manden. Voomaamste reden van dit dure echec was echter, dat de 
V.O.c. op de verkeerde markt manipuleerde. Haar grootste afzet had de 
Compagnie d'Ostende immers in Groot-Brittannie (door middel van een nog 
niet goed georganiseerde, maar weI omvangrijke smokkelhandel), en daar 
hadden de acties van de V.O.c. geen effect. 

Een aansporing van de Heeren XVII aan de Indische regering om de thee
cultuur op Java ter hand te nemen, werd niet in daden omgezet en was op 
dit tijdstip waarschijnlijk nog onuitvoerbaar. Restte aIleen een diplomatiek 
offensief bij de Keizer. Hierin kon de Republiek zich aansluiten bij Groot
Brittannie, dat eveneens met groot wantrouwen naar de overzeese onder
nemingen van het Keizerrijk keek. In 1731 tenslotte had de gezamenIijke 
druk succes. In ruil voor een (papieren) erkenning van de Pragmatieke 
Sanctie was de Keizer bereid de compagnieen van Triest en Oostende op te 
heffen. Het was slechts aan het ontbreken van een mannelijke opvolger te 
wijten, dat de Keizer moest toegeven en dat de V.O.c. van een gevaarlijke 
concurrent verlost werd. 

In de tussentijd waren nog meer nieuwe partijen op de markt verschenen. 
In Denemarken was, alweer met behulp van een Hollander, Josias van As
peren, een compagnie voor de handel op China opgericht. Zweden volgde 
even later met een identieke schepping. Het is van belang hier te noteren, 

1) Morse, a.w., J, biz. 161-163,176-177. 
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dat alle genoemde staten, behalve Groot-Brittannie en de Republiek, de 
aanvoer van thee door buitenlanders verboden hadden. De Acts of Naviga
tion stonden uiteraard geen directe aanvoer uit China aan anderen dan 
Britse onderdanen toe, maar vanuit hun thuishavens in Europa konden de 
diverse compagnieen thee naar Engeland verschepen. Een overeenkomstige 
juridische situatie bestond in de Republiek. 

Langzamerhand was het voor de V.O.C. onvermijdelijk geworden, zelf 
de vaart op Canton weer ter hand te nemen. De regering te Batavia voelde 
er niets voor schepen vanuit Java te sturen, ook de Heeren XVII aarzelden 
nog. Eind 1728 reedde de kamer Amsterdam daarom op eigen initiatief de 
"Coxhorn" uit, een schip van 150 last. Heenlading was er nauwelijks: voor 
een waarde vanf8.000 aan lood tegenf300.000 in specie. Te Canton werd 
een factorij gehuurd; inventaris en andere eigendommen werden aan het 
eind van het verblijf bij een Chinese koopman ter bewaring ingeleverd tot 
een volgend schip zou arriveren. De expeditie bleek een groot succes. Op de 
lading werd een winst van ruim drie ton gemaakt 1). 

De volgende jaren gaven dan ook een intensivering van de vaart op China 
te zien. Tot 1733 vertrokken in totaal elf schepen (acht uit de kamer Amster
dam, drie uit Zeeland) naar Whampoa. De hooggespannen verwachtingen 
na de terugkomst van de "Coxhorn" werden echter niet geheel vervuld. De 
concurrentie was actief, wellicht werd er ook veel "gemorst"; in ieder geval 
waren de winsten gering. Om voordeliger te kunnen inkopen op de thee
markt te Canton besloten de Heeren XVII in 1734, dat de schepen op weg 
naar China Batavia zouden aandoen om de heenlading aan te vullen. Ook 
voor rekening van particulieren konden goederen aan boord genomen wor
den, vooral peper, kaneel, tin, vogelnestjes en sandelhout van Timor, zodat 
men niet meer de nadelen van het in ballast varen zou lijden. Op deze basis 
werd de theehandel met redelijk succes tot 1756 gedreven. 

De scheepvaart en handel op Canton waren bij uitstek afhankelijk van 
het seizoen. De reis van Straat Soenda naar China was slechts mogelijk 
tijdens het jaargetijde van de ZW-moesson, van mei tot december. Was een 
schip door de een of andere reden niet in staat China op tijd te bereiken, dan 
moest het tot het volgende seizoen wachten, optornen tegen de NO-moesson 
was voor schepen van de zeventiende en achttiende eeuw onmogelijk 2

). Ge
volg was, dat slechts in de maanden september tot februari te Canton gehan
deld werd; de schepen hadden tot maart tijd om te vertrekken. 

Dit seizoenverschijnsel werd nog versterkt door de overheersende positie, 
die de thee na 1700 op de Chinese markt innam. De bladeren van de thee
heester werden op het einde van de lente geoogst; na de noodzakelijke be
werkingen bereikten de theeen begin december Canton 3). 

1) Voor de expeditie van de "Coxhorn" zie A.R.A., Koloniaal Archief 3889. 
") Zie o.a. Morse, a.w., I, bIz. 171. 
3) Voor een beschrijving hiervan zie Jac. Boelen Joh.zn., Reize naar de Oost- en 

Westkust van Zuid-Amerika en vandaar naar de Sandwich- en Philippijnse eilan-

Economisch- en sociaal-historisch Jaarboek 9 
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Wanneer supercarga's de stille tijd te Canton doorbrachten, plaatsten zij 
hun bestellingen reeds in het begin van de lente. De meesten echter brachten 
deze maanden te Macao door - vooral degenen, die hun familie mee naar 
de Oost genomen hadden: de toegang tot China was immers vanouds aan 
vrouwen verboden. In september keerden zij dan naar Canton terug en 
begon de handel. In de loop van de achttiende eeuw verkregen aIle op Can
ton handelende naties het recht op een permanente factorij. De hestellingen 
werden nu algemeen aan het begin van de lente, dus direct na het afsluiten 
van het vorige seizoen, geplaatst. De V.O.c. verkreeg het desbetreffende 
privilege in 1749. De bezetting van haar factorij bestond maximaal uit een 
opperhoofd, twee supercarga's en enkele assistenten. Toen de bezittingen 
van de V.O.C. door de staat werden overgenomen, nam de regering te 
Batavia het recht op de benoeming van de ambtenaren over. Na 1815 vinden 
wij het opperhoofd vermeld als consul, terwijl in sommige jaren tevens een 
vice-consul aanwezig was 1). De factorij is met de Opium-oorlog verdwenen, 
het consulaat is blijven bestaan. 

Van Chinese zijde werden sinds 1720 de contacten met de buitenlanders 
geconcentreerd in een comite van de voornaamste kooplieden, de Co
Hong. Deze was ook verantwoordelijk voor het goede gedrag van de 
Europeanen. Er hestond de mogelijkheid met kleinere commercianten, de 
z.g. shop-keepers, zaken te doen. Dikwijls trachtten de Hongisten een 
"combine" te vormen, maar even zovele malen wisten de Europese koop
lieden de oprichting van een monopololde compagnie te verhinderen. 

In 1760 echter gaf een Keizerlijk Edict nieuwe inhoud aan de Co-Hong: 
deze zou voortaan aIle relaties met de buitenlanders moeten onderhouden. 
Maar bovendien moesten de Hongisten gezamenlijk optreden. Een ingrij
pende invloed op de handel had in het bijzonder de bepaling, dat zij jaarlijks, 
afhankelijk van de kwaliteit en de kwantiteit van de theeoogst, de prijzen 
zouden vaststellen. Terecht kon het latere opperhoofd van de Nederlandse 
factorij, Van Braam Houckgeest, klagen, dat de taak van de supercarga 
verworden was tot geven van leveringsopdrachten; de vaste prijzen lieten 
vrijwel geen marchanderen meer toe 2). Afgezien van een intermezzo in de 
jaren 1771 tot 1782, toen de Co-Hong opgeheven was, bleef dit merkwaardige 
lichaam tot de Opium-oorlog de handelspartner der Europeanen. 

De Hongisten kochten de thee direct of via makelaars van de plantage
houders. AIle handel geschiedde op monster, een steekproef van enkele pro
centen werd voldoende geacht. Bleek in Europa een gedeelte van een partij 
niet te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, dan werd de thee naar Can-

den, China enz.; gedaan in de jaren 1826, 1827, 1828, en 1829 met het koopvaardij
schip Wilhelmina en Maria, 3 delen. Amsterdam 1835-1836, III, bIz. 284-289. 

1) H. Muller, Onze vaderen in China, in: De Gids, jrg. 1917, biz 330. Morse, 
a.w., IV, biz. 109, 129, 188. 

2) Zijn rapport van 1769, getiteld "Vrijmoedige en Onpartijdige Beschouwingen 
van den Chinaschen Handel in 't Generaal, en der Directie in dezelve, op 't Neder
landsch Comptoir tot Quantong, in 't Bijsonder." in A.R.A. Koloniaal Archief 
4457,11. 
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ton teruggestuurd, waar de Hongisten deze tegen restitutie van de koopsom 
terugnamen. Kon de thee in Europa alsnog verkocht worden, dan werd het 
verschil in inkoopprijs op de rekening van het volgend seizoen gecrediteerd. 
Over het algemeen werd de handel met een zeer grote mate van integriteit en 
wederzijds vertrouwen gevoerd. 

Ter wille van een goede stuwage waren kisten met een standaard-formaat 
voor de thee gebruike1ijk geworden. De gehele kist werd zelden benut, en 
dan aIleen nog maar voor de grofste zwarte thee, de Boey of Bohea. Voor
namelijk werd de thee verpakt in de kwart kist. Deze bevatte van de zwarte 
theeen, Boey, Congo, maar ook de dure Pecco, 75 pond (a 500 gram), van 
de groene so orten, Songlo, Hysan, Hysan Chin, Uxim en Joosjes, daaren
tegen slechts 60 pond. Voor de fijnere kwaliteiten kon het formaat afdalen 
tot een zestiende of zelfs een twee-en-dertigste kist. De thee was niet zwaar 
genoeg om een volgeladen schip voldoende diepgang te verschaffen. Ballast 
was dus noodzakelijk. Hiervoor kon het nuttige met het aangename worden 
verenigd: het Chinese porselein, reukloos en dus niet schadelijk voor het 
aroma van de thee, kon deze functie bij uitstek vervullen. Thee- en porselein
handel gingen hand in hand, waarbij het ondergeschikte belang van het 
porse1ein weI het best uit de inkoopfacturen van de V.O.c. te Canton blijktt). 

Direct na het inladen vertrokken de schepen van Whampoa. In de acht
tiende eeuw duurde een thuisreis zes tot acht maanden, zodat de schepen in 
de zomer of het begin van de herfst in Nederland terug waren. Het was on
mogelijk Canton "per kerende moesson" te bereiken; een Chinavaarder 
kon slechts iedere twee jaar een reis naar Canton maken. Pas de Amerika
nen zouden in de jaren twintig van de volgende eeuw technologisch zover 
gevorderd zijn, dat een schip jaarlijkse rei zen naar China kon maken; 
top punt van hun technisch kunnen - en dat van de Britten - waren de 
"extreme tea-clippers" van de periode 1850-1870. 

De V.O.c. bracht de thee, evenals de andere koloniale producten, in een 
of enkele veilingen kort achter elkaar op de markt. Wat ook de motieven ge
weest mogen zijn voor deze politiek, zij veroorzaakte een grote spanning 
tussen seizoenproductie en rege1matige consumptie. De noodzakelijke 
bufferfunctie werd door een waarschijnlijk klein aantal kapitaalkrachtige 
kooplieden vervuld. Tevens specialiseerden deze kooplieden van de tweede 
hand zich en begonnen zij een verscheidenheid aan melanges samen te stellen 
al naar gelang van de smaak op de verschillende afzetmarkten. Verkocht 
werd aan grossiers en detaillisten. Het lijkt erop, dat de export direct door 
de tweede hand verzorgd werd 2

). De reden ervoor, dat deze zoveel initiatief 
ontplooide, moet waarschijnlijk in de relatief geringe omvang van de thee
handel en de benodigde vakkennis gezocht worden. Er schijnt derhalve 
goede reden te zijn om te veronderstellen, dat het theoretische beeld van de 

1) Zie b.v. de factuur van de "Dolphyn" d.d. 24/XII/I778 (in A.R.A., Kol. Arch. 
3963, c); voor thee werd uitgegeven 139.131,6 tael tegen slechts 9.373,2 tael voor 
porselein. 

2) Zie de gebeurtenissen van 1784-1787, bIz. 134. 
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stapelmarkt, zoals Van der Kooy dit beschrijfP), voor andere koloniale 
producten als koffie en suiker overeenkomt met de situatie in de praktijk. 
Voor thee zien wij althans een zeer reele tweede hand. 

Geexporteerd werd naar Oost-Friesland, zolang Pruisen zelf geen thee 
aanvoerde, de staten langs de Rijn en Zuid-Duitsland, en naar de Zuide
lijke Nederlanden. Deze handel was echter slechts gering in volume, evenals 
die op de Verenigde Staten na de onafhankelijkheidsverklaring van 1776; 
eigen handelaren zouden daar al spoedig de marktvoorziening overnemen. 
Grootste buitenlandse klant was, misschien wat onverwacht, Groot-Brittan
nie. De East India Company voerde namelijk lang niet genoeg thee aan om 
de schier onlesbare dorst van de Britten te lessen. De compagnieen van de 
kleinere staten, en onder hen de V.O.c., profiteerden hiervan. Zoals wij 
zullen zien, veranderde deze toestand na 1784, zodat voor in de Republiek 
aangevoerde thee nog maar een uiterst gering debiet in het buitenland ge
vonden werd. Maar ook voor het midden van de achttiende eeuw is geens
zins het beeld juist, als werd vanuit de Republiek geheel Europa van thee 
voorzien. 

De omvang van de Chinese handel was in de eerste helft van de acht
tiende eeuw nog niet groot. In de jaren dertig bezochten per seizoen een tien
tot vijftiental schepen uit Europa of uit de Europese nederzettingen in Azie 
(de z.g. country-ships) Whampoa 2

) . Met de stijgende populariteit van de 
thee in Groot-Brittannie, en in mindere mate de Republiek, nam de vaart op 
China toe. Rond 1780 bedroeg de jaarlijkse consumptie van het Verenigd 
Koninkrijk reeds een 18.000.000 pond 3

). Hiervan bracht de East India 
Company slechts een derde gedeelte aan 4). De compagnieen van de andere 
staten (Frankrijk, Zweden, Denemarken, de Republiek, tijdens de oorlog 
van 1780-1783/4 ook weer Oostemijk) leverden de rest. Hun theeen werden 
in de thuishavens van de schepen geveild en vervolgens naar Groot-Brittan
nie verkocht. De hoge rechten, die daar op de thee rustten - minimaal 80% 
van de waarde, maar dikwijls meer dan 100% - waren een krachtige stimu
lans voor een vooral na de Zevenjarige Oorlog uitstekend georganiseerde 
smokkelhandel 5). Voor hooguit de helft van de van het continent aangevoer
de thee werden de verschuldigde rechten betaald. 

Dit betekende, dat alle continentale compagnieen, behalve de V.O.c., 

1) T. P. van der Kooy, Hollands stapelmarkt en haar verval, Amsterdam 1931, 
bIz. 21-26; zie ook: Willink c.s. aan de koning, februari 1816, in Gedenkstukken 
1815-1825, II, bIz. 28-30; A. Horstman [anoniem], lets over en voor den Koop
handel van Amsterdam [eerste stuk], Amsterdam, 1824, bIz. 28-29. 

2) Britse uit Bombay, Madras en Bengalen; dit waren schepen, die van de E.I.C. 
voor een reis een licentie hadden gekregen. Franse uit Pondichery, vermoedelijk op 
dezelfde voorwaarde. Melding wordt ook gemaakt van particuliere schepen onder 
Nederlandse vlag uit Batavia (Muller, a.w., bIz. 165, A.R.A. Kol. Arch. 3962). 

3) Memorieboek, bIz. 40, 46. 
4) Zie bijlage IV. 
6) Zie H.-Ch. & L. H. Mui, Smuggling and the British Tea Trade before 1784, 

in: American Historical Review LXXIV (1968). 
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wegens de minimale afzetmogelijkheden in hun eigen staat afhankelijk 
waren van de toestand van de Britse markt. Zolang de rechten hoog waren, 
ondervonden zij met hun superieure en meestal belastingvrije theeen geen 
moeilijkheden. De markt in de Republiek was als gevolg hiervan geheel in 
handen van de V.D.e., hoewel die erkend minderwaardige kwaliteiten aan
voerde 1

). Wegens het enorme prijsverschil - in de RepubJiek kostte een 
pond Boey 15 tot 25 stuivers tegen ruim 13.- in Engeland; voor Pecco 
waren de cijfers 1 4.- en 112.- - konden toch nog grote hoeveelheden in 
Groot-Brittannie worden afgezet. 

Het gemak, waarmee de V.D.C. haar aanvoeren kon afzetten, verklaart 
waarom de compagnie nooit veel moeite heeft gedaan de thee efficient en zo 
voordelig mogelijk in te kopen. In 1755 was besloten wegens de talloze 
knoeierijen, waartoe de vaart vanaf Java aanleiding gegeven had 2), de vaart 
op China weer direct van Nederland uit te laten plaats vinden. Leiding over 
deze handel kreeg de z.g. "Chinaasche Commissie" uit de Heeren XVII. 
WeI werd op de heenreis dikwijls Batavia aangedaan om koloniale produc
ten aan boord te nemen, maar het grootste deel van de aankopen te Canton 
moest met specie worden betaald 3). Het enige Nederlandse artikel, dat in 
China aan de man gebracht kon worden en daar enige populariteit genoot, 
bestond uit de Leidse polemieten, ook weI "camelots" genaamd, een zware, 
meestal reeds groen geverfde stof, die voor soldatenjassen e.d. gebruikt 
werd. Vanaf het einde van de achttiende eeuw kon, met een onderbreking 
van 1795 tot 1815, gedurende een zestigjaar een kleine, maar vrij regelmatige 
behoefte gedekt worden 4). 

Tot 1780 gaf dit gebrek aan heenlading geen problemen. De concurrentie 
van de V.D.e. beschikte over nog minder voor de Chinese markt geschikte 
producten en moest de thee dus minstens even duur inkopen. Toen de Ne
derlandse markt een tiental jaren later afzetgebied voor vreemde hande1aars 
werd en de eigen theehandel ernstig gevaar liep, begon zich deze kortzich
tigheid te wreken en had de vraag naar heenlading gesteld moeten worden. 

De smokkelhandel op Groot-Brittannie nam tenslotte zulke afmetingen 
aan, dat de East India Company en de wettige handelaars hun krachten 
bundelden en van Pitt de Commutation Act wisten af te dwingen. In deze 
wet, van juli 1784, verkreeg de E.I.e. het monopolie van de aanvoer van 
thee in Groot-Brittannie. Tevens werden de rechten gereduceerd tot 12t % 
van de waarde der theeen. Met deze spectaculaire ommezwaai nam de Britse 
regering het fundament onder de continentale theehandel weg: de smokke
larij loonde niet meer. Dp alIe markten vielen de prijzen 5). 

1) Memorieboek, bIz. 48. 
2) Muller, a.w., biz. 164. 
3) Zie b.v. de opgave van de Nederlandse aanvoeren te Canton in 1764, in: 

Morse, a.w., V, bIz. 120. 
4) A.R.A., Kol. Arch., 3963 m; Mansvelt, a .w., I, bIz. 178; E. Baasch, Hollan

dische Wirtschaftsgeschichte, Jena 1927, bIz. 452. 
5) Voor dit en het volgende zie Memorieboek, bIz. 39-47; en H.-Ch. & L. H. 
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Ben groep Hollandse theehandelaars, onder aanvoering van het huis 
J. J. Voute en Zoonen, wist een mooie slag te slaan uit het onvermogen van 
de East India Company de Britse markt direct van de noodzakelijke voor
raad te voorzien. Zij kreeg in 1784 de helft van de continentale aanvoer in 
handen, die de E.Le. weI tegen hoge prijzen moest afnemen. Het volgende 
jaar gaf een nog grotere coup te zien. Het consortium wist beslag te leggen 
op vrijwel aIle Europese thee. In februari 1786 verkochten de Amsterdam
mers 8.000.000 pond thee aan de E.I.C., bijna 40% van de gehele Britse in
voer. Vanaf het seizoen 1786/1787 was de East India Company in staat zelf 
voldoende thee aan te voeren; in 1788 kocht zij een laatste kleine partij op 
het vasteland. 

Voor de niet-Britse compagnieen was het nu tijd de balans op te maken. 
De eerste jaren na 1784 hadden zij even grote hoeveelheden als tevoren naar 
Europa verscheept, waarschijnlijk in de vage hoop, dat de theeen op de een 
of andere manier weI aan de overzijde van het Kanaal of de Noordzee 
terecht zouden komen. Tot 1786lukte dit, via het Amsterdamse consortium, 
nog wel, maar daarna stapel den zich overal de voorraden op. De enige 
mogelijkheid, die nog restte, was de Republiek. Van aBe kanten - Kopen
hagen en G6teborg, Lissabon en zelfs de Verenigde Staten - werd thee 
naar Amsterdam geexporteerd, zoals reeds vermeld van een betere kwaliteit 
dan de door de V.O.c. aangevoerde. Terwijl in de andere staten contractie 
plaats had - de Keizerlijken verdwenen weer geheel van de marktl) - werd 
de aanvoer op de HoBandse markt steeds groter. Hoewel ook de V.O.e. 
haar importen verminderde, raakte de markt geheel overvoerd. 

Aanvankelijk toonde de Staten-Generaal niet de minste interesse voor de 
toestand van de theehandel te hebben. In 1790 stonden zij zelfs de verkoop 
van een theelading van een direct uit Azie atkomstig Keizerlijk schip toe. 
Deze veiling, door Hope & Co. als commission airs gehouden, deed zoals 
verwacht kon worden veel stof opwaaien 2). Op verzoek van de V.O.C. werd 
echter in juli 1791 een plakkaat uitgevaardigd, dat aBe buitenlandse aanvoer 
van thee verbood. De compagnie kreeg een juridisch monopolie voor de 
thuismarkt. Van de kant van de Hollandse kooplieden was veel verzet ge
rezen, zij vreesden, niet ten onrechte, een stijging van de prijzen. Velen 
voorzagen zich dan ook tijdig van vreemde theeen. 

Protectie was waarschijnlijk voor meer dan aIleen de theehandel wenselijk. 
In een systeem van vrijhandel was deze uitzondering, op grond van de slechte 
manier waarop de V.O.c. zich van haar taak als eerste hand (zeehandelaar) 
had gekweten, noodzakelijk geworden. Het pleit voor de Staten-Generaal, 
dat zij in staat zijn geweest zo snel een dergelijke uitzonderlijke maatregel te 
treffen. Hier in ieder geval betekende bescherming redding. 

Nu de afzet in de Republiek gewaarborgd was, kon de V.O.c. het volume 
van de handel weer vergroten, zij het niet tot op het niveau van voor 1786. 

Mui, The Commutation Act and the Tea Trade in Britain, 1784-1793 (in: Econo
mic History Review 2d Series,jrg. 16 (1963/64). 

1) A.R.A., Kol. Arch., 4464 EE, 12c. 
' ) Memorieboek, bi2;. 49. 
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Ook werden weer winsten geboekt, en zelfs geen onaanzienlijke: hoewel 
bijna aIle thee met specie betaald moest worden, leverde een expeditie van 
/750.000 een profijt van meer dan 50% op. Succes was ook daarin te zien, 
dat de Scandinavische compagnieen vrijwel geheel van het toneel verdwe
nen 1). Mede door de goede credietfaciliteiten voor afnemers werd de Repu
bliek weer leverancier voor haar naaste omgeving 2). 

Door de komst van de Fransen in 1795 en de hierop volgende oorlog met 
Groot-Brittannie werd de eigen handel met China abrupt afgebroken. Het 
monopolie van de V.O.C. bleef echter bestaan; na de liquidatie van de ven
nootschap nam de Raad der Aziatische Bezittingen het over3). Om verzekerd 
te blijven van directe aanvoer uit China werd het monopolie aldus geinter
preteerd, dat slechts de verkoop van thee aan de compagnie, en later de 
overheid, werd voorbehouden. Iedere particulier en ook buitenlander kon 
nu lading naar Canton verschepen en thee in Holland aanbrengen. Deze 
moest echter in de pakhuizen van de compagnie worden opgeslagen en deze 
besliste er over wanneer en in hoedanige bekkens (kavels) de thee geveild 
zou worden - voor rekening van de aanvoerders uiteraard. Er was slechts 
een omzetbelasting van 5 a 10% verschuldigd. 

Deze politiek heeft, zolang niet-Britse vaart op China mogelijk was, succes 
gehad. Aanvankelijk waren het weer de Denen en Zweden, die van de 
politieke gebeurtenissen profiteerden. Ook enige schepen onder Pruissische 
vlag vonden de weg naar Whampoa; het is waarschijnlijk, dat deze door 
Hollanders werden uitgereed4). In het vredesjaar 1802 is nog een Hollands 
schip voor een expeditie naar China uitgerust. Door de in 1803 opnieuw 
uitgebroken oorlog heeft het echter de thuishaven niet meer kunnen berei
ken. Ook de Scandinavische landen raakten in de worsteling tussen de 
olifant en de walvis betrokken en waren gedwongen hun voordelige scheep
vaart als neutralen op te geven. Hun rol werd door de Amerikanen overge
nomen. 

Onder het Koninkrijk Holland werd de invoer tot 40.000 kwart kisten 
beperkt, ruim de consumptie van een jaar. Waarschijnlijk werd een groter 
gedeeIte dan voor 1795 geexporteerd, nu ook naar Frankrijk. Dit is weI een 
duidelijke aanwijzing, dat de bevoorrading van de HoIlandse markt niet 
emstig verstoord was. Hoewel koning Lodewijk dikwijls van zijn keizerlijke 
broeder de opdracht kreeg aIle vaart op vijandelijke gebieden te verhin-

1) Brief van de factorij uit Canton d.d. 28/XI/1792 in A.R.A., Kol. Arch., 3962; 
zie ook bijlage IV. 

2) P. Pous, Onderzoek of het voor het belang van den Nederlandschen Handel 
raadzaam zij den Invoer van Thee in dat Koningrijk al dan niet vrij te stellen. 
Middelburg 1817, bIz. 7-8. 

3) Het volgende is gebaseerd op Memorieboek, biz. 63-71, en de bronnen, waar
op dat stuk rust: Lebrun aan Napoleon, d.d. 12/X/1810, in Gedenkstukken 1810-
1813, I, bIz. 85-87; en Montalivet aan Napoleon, d.d. 11/X/1811, in Idem, biz. 
195-196. 

4) Morse, a.w., II, bIz. 389, 
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deren1), en tenslotte zelfs de Amerikanen moest verbieden thee in Holland 
aan te voeren, konden tot 1810 theeveilingen van grote omvang gehouden 
worden. 

De inlijving bij Frankrijk bracht een praktische stilstand van de thee
handel met zich mee. Tegen betaling van een invoerrecht van 50, later 40% 
werd het aanvoeren van thee op licenten van de keizer toegestaan, maar het 
was onmogelijk hiervan gebruik te maken. Het uitbreken van de oorlog 
tussen Groot-Brittannie en de Verenigde Staten beroofde de laatsten van de 
neutrale vaart op Europa. Wellicht werd enige thee vanuit Engeland Hol
land binnengesmokkeld, maar over het algemeen moest op de voorraden 
van 1810 worden ingeteerd. 

Het is van belang hier naar voren te brengen, dat de Nederlandse factorij 
te Canton tijdens de Franse tijd niet opgehouden heeft te bestaan. In 1794 
was een gezantschap onder lei ding van de Raad van Indie Isaac Titsingh en 
het opperhoofd te Canton, Van Braam Houckgeest, naar Peking gereisd om 
de Keizer er toe te bewegen de Nederlanders in China een betere status toe 
te kennen. Hoewel Titsingh enige malen met de Keizer persoonlijk mocht 
spreken, werden geen concrete resultaten bereikt. Door de vertoonde pracht 
en praal (op aanraden van Van Braam, die een langdurige ervaring van 
China en de Chinese gewoontes had) maakte deze tocht toch een grote in
druk op de mandarijnen te Canton, zeker wanneer zij zich het echec van de 
Britse gezant Lord Macartney van 1793 in herinnering brachten 2). 

Dit heeft er zeker toe bijgedragen, dat de factorij normaal heeft kunnen 
doorwerken. Onder lei ding van J. H. Bletterman werd, zij het op geringere 
schaal dan tevoren, ingekocht en gehandeld met de neutrale handelaars. De 
Amerikanen maakten echter slechts een zeer gering gebruik van de Neder
landse factorij, maar gingen directe betrekkingen met de Co-Hong aan. 
Hoewel de bezetting enige particuliere handel kon drijven, was men ver
plicht grote bedragen in voorraden vast te leggen. Tot het einde van de oor
log kon hiervoor van de leden van de Co-Hong geld geleend worden, welke 
bereidwilligheid bepaald niet vanzelfsprekend was. Eind 1814 bedroeg de 
totale schuld van factorij en bezetting/ 675.0003

). 

Zolang nog schepen onder Nederlandse vlag uit Batavia aankwamen, het 
laatste in 1809, werd het bestaan van de factorij niet direct bedreigd. Na de 
verovering van Oost-Indie werd een enkele poging gedaan van Britse zijde 
om de Hollanders uit hun factorij te verdrijven, maar resoluut optreden van 
Bletterman verhinderde dit4). 

1) Zie b.v. Lodewijk Napoleon aan Gogel, d.d. 15/VII/1808, in Gedenkstukken 
1806-1810, II, bIz. 424. 

!) Muller, a.w., bIz. 166-172, en de daar vermelde reisverhalen van de deel
nemers; zie ook C. R. Boxer, Jan Compagnie in Japan, Den Haag, 1900, bIz. 152-
156. 

3) W. L. D. van den Brink, Bijdragen tot de kennis van de economische toestand 
van Nederland in dejaren 1813-1816, Amsterdam 1916, biz. 111. 

4) Boelen, Reize, III, biz. 274-276. 
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Deze verdienstelijke figuur, trait-d'union tussen de v.o.c. en de N.H.M., 
verdient het wat nader voor het voetlicht gehaald te worden. Geboren aan 
de Kaap de Goede Hoop, trad hij al vroeg in dienst van de v.o.c. In 1788 
kwam hij als jongste klerk te Canton, met recht op 1/16% van de jaarlijkse 
ornzett). Vier jaar later werd hij tot assistent gepromoveerd, met recht op 
1/8%. Hij maakte de ambassade van Titsingh en Van Braam naar Peking als 
geneesheer mee. De laatste vertrok na zijn terugkomst te Canton onmiddel
lijk naar de Verenigde Staten. Weinig andere leden van de Nederlandse ge
meenschap bleven op hun post, zodat Bletterman al spoedig hoofd van de 
factorij was. 

Hij wist zich de achting van de Chinezen te verwerven, die van hem op 
Nederland zelf afstraalde 2

). Vandaar de steun, die de factorij tijdens de 
Franse tijd van de mandarijnen kreeg. Zonder moeite ook kon de Neder
landse factorij na de brand, die in 1822 de gehele handelswijk van Canton in 
de as legde, weer in de oude statie worden opgebouwd, hoewel Nederland 
qua handelsomvang al lang geen recht meer had op een dergelijk groot ge
bouw. 

De regering in Batavia benoemde hem in 1816 tot consul. Van de N.H.M. 
was hij van 1824 tot zijn vertrek in 1828 correspondent. Typerend voor de 
houding van de Chinezen en voor de grote invloed, die Bletterman's per
soonlijkheid op de verhouding tussen Nederland en China had, was wei, dat 
zodra hij wegens een onderzoek naar vermeende onregelmatigheden was 
teruggeroepen, er geen enkele sprake van achting voor Nederland meer 
bestond. Integendeel, zoals Boelen in het seizoen 1828/1829 ondervond, de 
Nederlanders werd duidelijk te kennen gegeven, dat zij tot niets meer dan 
een derde-rangs natie behoorden 3). 

1813 : DE ZEE WEER OPEN 

Een van de eerste besluiten van Willem I na zijn terugkeer op Nederlandse 
bodem herstelde de bepalingen voor de theehandel, zoals die tot 1810 be
staan hadden '). De aanvoer werd weer gebonden aan een maximum van 
40.000 kwart kisten, die van Rijkswege in een tweetal veilingen per jaar ver
kocht zou worden. Deze strenge reglementering was in het geheel niet naar 
de zin van de theehandelaren. Dezen bepleitten een volledig vrije handel, 
omdat de aanvoer naar hun mening nooit te groot kon zijn, even min als 
ooit de markt overvoerd zou kunnen raken 6

). Bij Souverein Besluit van 5 
maart 1814 (Staatsblad No. 33) werd de theehandel, als gevolg van hun 

1) A.R.A., Kol. Arch., 3963 fen m; dankbrief van Bletterman voor zijn promo
tie, d.d. 12/XII/1792, in A.R.A., Kol. Arch., 3962. 

2) Zie Bedenkingen van Directeuren der Chinasche Expeditien te Middelburg, 
tegens den voortduur eener onbepaalde aanvoer van Thee in Nederland, Middel
burg 1821, biz. 6: " .. . de hooge gunst en het onbezwalkte vertrouwen, waarin wij 
bij den anders zoo argwanende Chinees staan." en ook P. Pous, a.w., biz. 22. 

3) Boelen, Reize, III, biz. 355-356. 
') Memorieboek, biz. 71-82. 
6) Memorieboek, bIz. 113. 
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interventie, geheel vrijgegeven. Tegen betaling van een invoerrecht van 10% 
mocht voortaan iedereen een onbeperkte hoeveelheid aanbrengen en veilen, 
wanneer en zo dikwijis hij maar wilde. 

Pas na de invoering van deze maatregel besefte de tweede hand, hoezeer 
zij haar eigen positie in gevaar gebracht had. Een onbeperkt aantal veilingen 
per seizoen zou immers haar bufferfunctie geheel overbodig maken. Door 
een krachtige actie wist zij te bereiken, dat het rijk de verkoop weer in 
eigen handen nam 1). Willem stemde zo spoedig met hun verzoek in, omdat 
hij reeds veel verder reikende plannen aangaande de theehandel had. 

Van de vrede was door handelaren in Engeland, Scandinavie en Portugal 
onmiddellijk gebruik gemaakt om de overschotten in hun pakhuizen naar de 
niet onbelangrijke consumptiemarkt, die Nederland was, te dirigeren. Het 
schijnt, dat in aIle staten op het continent het verbruik van thee was terug
gelopen. Aileen in Nederland had de verarming in de Pranse tijd, en de ge
wenning aan andere en goedkopere dranken, de behoefte aan thee niet ver
minderd 2). Wellicht werd ook op doorvoermogelijkheden naar het Rijnland 
of Zuid-Duitsland gespeculeerd. In de loop van nauwelijks een jaar was de 
Nederlandse markt echter - geheel in tegenstelling tot de oVertuiging van de 
handelaren - sterk overvoerd geraakt. De Nederlandse eigenhandel dreigde 
in de kiem gesmoord te worden. 

Gedachtig aan 1791 en de monopololde stelsels van de andere in thee han
delende staten, zag de souvereine vorst de oplossing voor deze gevaarlijke 
situatie in een herleving, althans voor de Chinese handel, van de V.O.c. 
Reeds de Pranse gouverneur Lebrun had in 1810 op het essentiele belang 
van een monopolie-compagnie gewezen S). Minder juist lijkt het - zoals 
Van den Brink deed - Daendels' plan van november 1814 met de thee
handel in verbinding te brengen; dit grootse project was op het herstel van de 
gehele economie van de Oostindische kolonien gericht. 

Door de toekomstige compagnie een aanvoer-monopolie te geven, zou de 
theehandel weer geheel in Nederlandse handen komen. Regelmatige verzor
ging van de markt zou congestie van voorraden verhinderen. Hierbij kwam 
nog, dat men in de, zoals gezegd nog bestaande, factorij te Canton een uit-

1) Souverein Besluit van 24/VI/1814 Staatsblad 69. 
2) De jaarlijkse behoefte in de Republiek voor 1795 werd geschat op een 20.000 

a 25.000 kwart kisten (Algemeen Handelsblad 1829, nr. 71 d.d. 5/IX). Na 1815 lag 
deze vermoedelijk wat hoger. Schattingen van Pous (a.w., bIz. 17,40.000 k.k.), uit 
Antwerpen (adres van Antwerpse kooplieden van 1828 in A.R.A., N.N. 117, 
16/V/1828 nr. 29 G, 30.000 a 40.000) of uit Middelburg (Bedenkingen van Direc
teuren der Chinasche Expeditien, 1821, ruim 30.000) lijken overdreven. De aan
voer in de jaren 1816 en 1817, toen geen buitenlandse aanvoer plaatsvond, lijkt 
betrouwbaarder; deze bedroeg gemiddeld een 23.000 kwart kisten (zie Bijlage V). 
Er moet echter weI rekening mee gehouden worden, dat tegelijkertijd te Antwerpen 
thee aangevoerd werd (zie biz. 146, noot 5), die zeker ten dele voor consumptie in het 
Noorden bedoeld was. Rekening houdend met smokkel over de oostgrenzen lijkt 
het redelijk de jaarlijkse behoefte van Nederland op een 30.000 kwart kisten te 
stellen. Men vgl. Bijlage VI. 

3) Lebrun aan Napoleon, 12/X/1810. 
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stekende organisatie had om onmiddellijk actief en deskundig op de inkoop
markt te kunnen optreden, experimenten waren dus niet noodzakelijk. Ook 
van de kant van de factorij zelf werd dit argument naar voren gebracht; 
deze had immers grote kapitalen in voorraden moeten vastleggen, die zij nu 
naar Nederland hoopte te verschepen. 

Erkend moet worden, dat dit plan onder de gegeven omstandigheden het 
enig juiste was. Het is een typisch voorbeeld van de zo noodzakelijke wel
vaartspolitiek van Willem I. Enerzijds zou iedereen baat hebben bij stabiele 
prijzen en een regelmatige aanvoer, anderzijds zouden de Nederiandse 
scheepsbouw en scheepvaart, met aile toeleveringsindustrieen, door de jaar
lijkse expedities bevorderd worden. 

Was bescherming voor het binnenlands belang wenselijk, de internationale 
situatie in de theehandel maakte een effectieve protectie noodzakelijk. 

Er is al op gewezen, dat een van de grootste problemen voor de theehandel 
dat van de heenlading was. Aangezien de theeprijzen per seizoen werden 
vastgesteld, was het van belang dat voor de inkoop benodigde specie zo 
voordelig mogelijk te verkrijgen. De kleine staten, als de Republiek, Zweden 
en Denemarken, die vrijwel geen geschikte artikelen voor de Chinese markt 
produceerden, waren weI gedwongen hun schepen in ballast, met slechts een 
voldoende aantal kisten zilvergeld aan boord, naar Canton te zenden. Zo
lang zij op hun thuismarkt en door hun smokkelhandel op Groot-Brittannie, 
of als neutralen, van voldoende afzet verzekerd waren, kon men dit nog een 
bevredigende toestand noemen. Toen echter markten werden afgesloten of 
ernstige concurrentie verscheen, was een herorientatie geboden. 

Door de enorme vlucht, die de theehandel der Britten na 1784, en vervol
gens ook die der Amerikanen nam, kwam het probleem van de heenlading 
centraal te staan. Hun concurrentiestrijd deed hen naar steeds meer artikelen 
uitzien om de kosten van de thee te drukken. Totaal verschillende produkten 
werden gevonden, die Chinese behoeften konden bevredigen. In een geval 
werd zelfs een nieuwe behoefte gecreeerd '). 

In de loop der achttiende eeuw begonnen de Britten met het aanvoeren van 
katoenen stoffen uit hun nederzettingen in India. De industriele revolutie 
maakte de export van katoenen stoff en uit Engeland mogelijk. Lang zouden 
deze textielproducten de voornaamste aanvoeren te Canton zijn; de jaar
lijkse afzet bedroeg een 600.000 tot 800.000 stuks. De ooriogen na 1795 gaven 
een goede gelegenheid de handel in Oostindische artikelen over te nemen : 
peper, tin en ook sandelhout van Timor. 

Een artikel, dat in die zelfde peri ode goed begon te verkopen, was de 
opium. De beste soort was die van Patna (in Bihar). De V.O.C. en de E.I.C. 
hadden daar in het midden van de eeuw een harde en soms hardhandige 
commerciele strijd uitgevochten, die in de peri ode rond 1763 in een Britse 

') Voor het volgende zie Morse, a.w., passim en F. R. Dulles, The Old China 
Trade, Boston-New York 1930, passim. 
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overwinning geeindigd was 1
) . De inkopen van de V.O.c. waren voortaan 

gering en slechts voor consumptie in Oost-Indie bedoeld De E.I.C. be
schikte derhalve over een feitelijk monopolie in deze superieure soort. Een 
groot deel van de productie aan Perzische en Malwa-opium was eveneens in 
handen van de Britse compagnie. De rest hiervan werd door de Portugezen 
te Macao op de markt gebracht. 

De E.I.c. verzorgde niet zelf de Chinese markt. De reden hiervoor was, 
dat het verbruik van opium in het Hemelse Rijk al sinds 1729 verboden was. 
Enige jaren later was op verzoek van de factorij te Canton, die de commer
ciele relaties niet door een ilJegale handel vertroebeld wenste te zien, uit
drukkelijk door de directie bepaald, dat geen opium aan boord van compag
nieschepen aangevoerd mocht worden. 

In India werd de amfioen aan particuliere handelaars verkocht. Deze 
verscheepten hun partijen op de "country-ships" naar Canton, waar zij 
tegen contant geld aan Hongisten of eventueel ook andere Chinese koop
lieden van de hand gedaan werden. Deze specie nu werd door de E.I.C. in
gekocht tegen wissels op London of een stad in India, en vervolgens gebruikt 
voor de financlering van de theehandeI 2

). HoeweI zij de opium dus niet zelf 
aanbracht, was het belang van de compagnie zeer nauw met de afzet ervan 
verbonden. 

Tot omstreeks 1780 was de ornzet in China gering. Pas toen zagen de 
Hongisten de grote mogelijkheden, die dit artikeI hen bood, wanneer zij het 
gebruik ervan onder brede Iagen van de bevolking populair konden maken. 
In de marketing van dit verderfelijke genotmiddeI zijn zij uitstekend ge
slaagd; de behoefte eraan nam snel toe. De regering te Peking vaardigde 
verscheidene invoerverboden uit, maar tot 1821 zou de opiumhandel zonder 
enige storing te Canton plaats vinden. In dat jaar werden dusdanig effectieve 
maatregelen getroffen, dat de opiumschepen het niet meer waagden naar 
Whampoa te komen. Een nieuwe overslagplaats werd gevonden op de rede 
van het eiland Lintin, in de monding van de Paarlrivier of Boca Tigris ge
legen. Hier was het ook dat de ondernemende Jac. Boelen Joh.zn. in 1828 
de handelaars met hun onwettig bedrijf bezig zag3) . Weliswaar hieIden de 
mandarijnen van Canton eenjaarlijkse inspectietocht op de rivier, maar allen 
waren te diep in deze handel verwikkeld om ertegen te willen of kunnen op
treden. 

Vanaf het seizoen 1819/1820 had de aangevoerde opium een groter waarde 
dan wollen en katoenen stoffen samen. In 1824/1825 en vanaf 1826/1827 
overtrof de opbrengst van de opium de totale aankopen van de Britten in 
thee. Dit veroorzaakte niet aIleen een groeiende spanning tussen de particu
lieren en de compagnie - die bereid was sIechts voor een gedeelte van de 

1) K. K. Datta, The Dutch in Bengal and Bihar 1740-1825, Delhi 1968", biz. 49-
64. 

") Voor de rol van het zilver in de theehandel, zie W. E. Cheong, Trade and Fin
ance in China: 1784-1834. A Reappraisal, in: Les Grandes Voies Maritimes dans 
Ie Monde, XVe-XIXe Siecles, Parijs 1965. 

3) Boelen, Reize, Ill, biz. 200-204. 
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specie wissels te geven - maar vooral een steeds agressievere houding van de 
particulieren tegenover de Chinese handelaren. De opheffing van het mono
polie van de E.I.c. in 1834 was voor de Britten het sein aIle remmen los te 
gooien, met als tragisch gevolg de Opium-oorlog. 

Financieel verdween de thee uit het middelpunt van de Chinese handel. 
Door de steeds grotere waarde van de aanvoeren van textiel, fabrikaten, 
opium en andere artikelen degradeerde de thee als het ware tot retourlading 
voor de exporten naar Canton - een opvatting, die in extremis tot de 
Iegende van de afzetmarkt van de 400.000.000 Chinezen zou Ieiden. In 
mindere mate gelukte het de Amerikanen voldoende heenlading voor hun 
theeen te vinden. 

Vrijwel onmiddellijk na de vrede van Versailles begon vanuit New-York 
en andere havens aan de Oostkust de vaart op China. De binnenlandse afzet 
was aanzienlijk, groeide met de bevolking en de kooplieden en kapiteins 
toonden zich bijzonder ondememend. Binnen enkele jaren hadden zij zich 
een plaats onder de Cantonese zon veroverd. De politieke gebeurtenissen na 
1795 in Europa gaven de Amerikanen de unieke gelegenheid een belangrijk 
deel van de wereldhandelsbeweging over te nemen. Zij verschenen in de 
Oostzee en de Levant. Voor een aantal continentale staten verzorgden zij de 
verbindingen met overzee. Zo brachten zij vanaf 1804 de thee op de Neder
Iandse markt aan. De oorlog van 1812 sloot hen enige jaren van de wereld
handel uit, maar daama herstelden zij zich sne!. 

Aan eigen produkten had den de Verenigde Staten China weinig te bieden. 
Op de eerste expedities bestond de heenlading voomamelijk uit het wonder
baarlijke kruid ginseng, een soort universeel geneesmiddeP). Later voerden 
zij het nog slechts in geringe hoeveelheden aan. Enige tijd zagen de schepen 
er als wild-west stores uit, met hun gemengde ladingen uit Nieuw-Engeland, 
die slechts met moeite konden worden afgezet. 

De zich tijdens de Iaatste decade van de achttiende eeuw spectaculair uit
breidende exploratie en exploitatie van de Stille Oceaan gaven aanleiding 
tot ondemerningen, waarvan terecht gezegd kon worden, dat zij de belang
rijkste steun voor de Chinese handel waren. De Noordwestkust van Amerika 
leverde - door handel met de Indianen of door eigen jacht - de in China 
zeer geliefde en daardoor uiterst profijtelijke zeeottervellen. Uit de Arctische 
zeeen - en in mindere mate door illegale contacten uit Australie, dat im
mers slechts via India op Canton mocht handelen - kwamen robbevellen 
en de olie van pot- en walvis, zeehond en -olifant. Deze artikelen werden als 
bijproducten geleverd door de over de gehele Stille Oceaan actieve walvis-

1) Vermakelijk in dezen is een bericht in "The Australian" van 25/IX/1970 over 
een poging dit kruid vanuit Korea in Australie te introduceren. Als 200 jaren te
voren in China worden er nog steeds wonderbaarlijke krachten aan toegeschreven: 
"It is a remedy especially for such problems as weakness during and after disease, 
anaemia, rheumatism, sexual decline, mental discomfort, insomnia, indigestion, 
high blood pressure and loss of appetite." Dit doet ook sterk denken aan de ge
nezende krachten, die men in de zeventiende en achttiende eeuw aan thee toeschreef. 
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jagers l
). Sinds het seizoen 1804/1805 werden van de Sandwich-eilanden en 

andere archipels grote hoeveelheden sandelhout naar China verscheept. 
Minder opvallend, maar parallel aan de industriele ontwikkeling van de 

Verenigde Staten, werd de export van wollen stoffen en metalen fabrikaten 
van steeds meer belang. Een aanvoermonopolie hadden de Amerikanen in 
kwikzilver en Turkse opium. Deze inferieure soort opium hadden zij tijdens 
de Napoleontische oorlogen in de Levant leren kennen en vervolgens op de 
Chinese markt gemtroduceerd. Wegens de relatief lage prijs was een matige, 
maar regelmatige afzet mogelijk. Vit de Indische archipel brachten zij tin en 
specerijen aan. Toen de Spaanse kolonien in Latijns-Amerika voor de 
Amerikaanse handel open gingen, werd koper aan het toch al veelzijdige 
pakket goederen toegevoegd 2). 

De Amerikanen slaagden er echter nooit in hun aankopen te Canton 
geheel met goederen te dekken. Minimaal 40% van het aangekochte bedrag 
moest ieder seizoen met specie betaald worden. De commercieIe achter
stand, die zij op de Britten hadden, wisten zij echter op te vangen door een 
technologische voorsprong. 

De schepen, die de E.I.C. op China had varen, soms tot 1400 ton groot, 
waren meer op veiligheid en comfort gebouwd dan op snelheid 3

). De Ameri
kanen daarentegen gebruikten kleine schepen, met de nadruk op snelheid 
en efficiency. De romp werd van lichter en goedkoper hout dan in Europa 
gebouwd; nieuwe snufjes werden in de tuigage toegepast. Bovendien voeren 
zij dikwijls onderbemand, met een skeleton-crew: meer risico, maar voor
deliger! Mede doordat zij het verblijf in de haven tot een minimum wisten 
te beperken, was het voor hen mogelijk met een schip jaarlijks een expeditie 
naar Whampoa te maken - voor de andere zeevarende naties nog lang een 
onbereikbaar ideaal. 

De lage vrachtprijzen, die het gevolg waren van deze voorsprong, vielen 
in het Nederland van de jaren na 1813 weI Op4). Het lijkt onjuist, de lage 
transportkosten toe te schrijven aan een overmatig aanbod, waardoor con
curren tie tussen de Amerikanen onderling het prijsniveau zou hebben doen 
zakken 6

). Ongetwijfeld is het aandeel van de Verenigde Staten in het zee
verkeer na de vrede geringer geworden, maar dit hebben de reders weten op 
te vangen door een waarschijnlijk niet onbelangrijk aantal schepen aan de 
continentale staten te verkopen. Met name Nederland, dat sinds 1795 zijn 
handelsvloot vrijwel verloren had, was een goed afnemer van Amerikaanse 

I) E. A. Stackpole, The Sea-Hunters, Philadelphia-New York 1953, bIz. 182-186, 
226-232. 

2) Na 1830 werd dit koper zelfs als remise gebruikt voor de aanvoeren van opium 
en kwam het aldus via een omweg in Groot-Brittannie terecht. 

3) R. Armstrong, The Merchantmen, London 1969, biz. 57-62. 
4) A. van der Hoop J. Czn. (± 1823), in Gedenkstukken 1815-1825, II, biz. 331 . 

H. J. Swarth aan Van Hogendorp, d.d. 27/1/1820, in Gedenkstukken 1815-1825, 
III, biz. 302. 

6) Deze veronderstelling in Memorieboek, biz. 114. 
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schepen1). De regering ondersteunde reders door tot 1820 onbeperkte aan
koop van deze bodems toe te staan. 

Gedurende de Napoleontische tijd begon een deel van de Amerikaanse 
handelshuizen thee in Europa af te zetten. Na de vrede van Gent trachtten 
zij onmiddellijk de marktvoorziening weer in handen te krijgen. Machtige 
hulpmiddelen waren naast een tegenover de Nederlandse handelaars gunsti
ge kostprijs vooral hun lage vrachttarieven en het feit, dat de theelading van 
China naar Europa slechts een schakel was op een expeditie rond de wereld. 
Dit betekende, dat eventueel met lage opbrengsten genoegen genomen kon 
worden, omdat de rest van de reis reeds voldoende winst had opgeleverd of 
nog zou opleveren. Deze voordelen zouden het hen tot de opheffing van het 
monopolie van de East India Company in 1834 mogelijk maken de Neder
landse theemarkt te beheersen. 

Tegen deze formidabele concurrent hadden de Nederlanders na 1814 een 
strijd te voeren waarbij zij zonder ingrijpen van de overheid geen kans op 
succes zouden hebben. Immers wat had de Nederlandse theehandel aan acti
va? Voor de export naar China beschikte deze uitsluitend over de langzamer
hand beroemde Leidse polemieten. Dit artikel kon, hoewel het nog steeds 
gewaardeerd werd 2), slechts in matige hoeveelheden worden afgezet. De 
Oostindische inkoopmarkt was aan Britten en Amerikanen verloren ge
gaan 3). De Nederlandse scheepsbouw was niet in staat tot grootse prestaties. 
Het is niet te verwonderen, dat de Amerikanen niet van zins waren de 
Nederlandse markt - of die der oude Hanzesteden Hamburg en Bremen -
op te geven. Steunend op hun commissionairs en de relaties, die zij voor 
1813 hadden opgebouwd, wisten zij zich in een bijzonder sterke positie. 

Het enige midde1, dat de Nederlanders althans de eigen markt zou kunnen 
teruggeven was het uitvaardigen van een effectief differentieel tariefstelsel 
of, zoals in 1791, een algeheel verbod op de invoer van thee door buiten
landers. Deze bescherming zou natuurlijk niet de aanleiding mogen zijn tot 
een oneconomische aanpak van de handel. Een monopolie mag nooit een 
excuus zijn om de ondernemersactiviteit te laten verslappen! Integendeel, 
het was de basis, waarvan uitgegaan moest worden om geschikte producten 
voor de Chinese markt te vinden. 

Deze zouden in het eigen land gezocht kunnen worden door het ontwik
kelen of stichten van een exportindustrie, in de kolonien door de buiten-

1) Voorbeelden van in de Verenigde Staten gebouwde schepen: de zeilschepen, 
waarmee Boe1en ter koopvaardij voer, resp. de "Delphine" (Jac. Boelen Joh.zn., 
Het merkwaardig dagboek van een Nederlandsch Zeeman, II, biz. 131) en de 
"Wilhelmina en Maria" (A.R.A., Staatssecretarie 3178, 24/111/1829 nr. 60 A, en 
Boelen, Reize, III, biz. 352). Mansvelt (a.w., I, biz. 146) vermeldt, dat tot 1824 niet 
minder dan 80% van de schepen voor de vaart op Oost-Indie in het buitenland ge
bouwd was ; hiervan was ongeveer de helft uit de Verenigde Staten afkomstig. 

2) Zo werden polemieten aan de Keizer ten geschenke gegeven (Muller, a.w., biz. 
329), en exporteerden Amerikanen in een enkel geval polemieten uit Nederland 
ten verkoop in China (Morse, a. w., IV, biz. 91). 

3) Brugmans, a.w., biz. 105-108 ; zie ook de invoertabellen in Morse, a.w., 
passim. 
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landers te verhinderen daar ter markt te komen of hen eruit te concurreren 
en zo zelf weer de handel in tin, specerijen en sandelhout in handen te krij
gen, of tenslotte elders in de wereld. Dit zou in de Stille en Arctische Oce
anen kunnen zijn door daar zelf de bonthandel, de robbenslag en de walvis
vaart te entarneren. Andere artikelen met goede mogelijkheden waren denk
baar: rijst vanuit Manilla, zoals de Denen soms deden 1), wat bovendien het 
voordeel had niet aan de hoge rechten te Canton onderworpen te zijn 2), 
eventueel opium uit India, zoals de supercarga van de N.H.M. Stulen in 
1826 suggereerdeS

). 

Gesteld kan zeker worden, dat onder een systeem van voldoende bescher
ming de Nederlandse theehandel goede kansen op herstel en bloei had. Met 
de zekerheid van de eigen thuismarkt had men een gunstige positie op de 
inkoopmarkt te Canton kunnen verkrijgen, die later concurrentie tegen de 
Amerikanen en na 1834 (het jaar van de opheffing van het monopolie van 
de E.I.C.) tegen de Britten mogelijk zou maken. De protectie had dan opge
heven kunnen worden - vrijwel onvermijdelijk in het liberale klimaat, dat 
Europa na 1840 steeds meer zou beheersen - en wellicht een bod gedaan 
kunnen worden op een deel van de rest van de wereldmarkt. Het is waar
schijnIijk onredelijk te verondersteIlen, dat de Nederlandse handelaars een 
visie van deze mogelijkheden hadden kunnen hebben - hoewel, zijn niet 
aIle succesrijke ondernemers in zekere zin visionairs! - maar ook voor hen 
had als een paal boven water kunnen en moeten staan, dat de redding van de 
Nederlandse theehandel aihing van een etfectieve protectie. Een andere zaak 
is, of zij deze redding weI wens ten en zich niet tevreden stelden met de toe
stand, zoals die was. Deze kon aIleen in het belang van een kleine groep 
commissionairs - ironisch beschreven als "de Corintische orde van het 
handeIsgebouw"4) - zijn, en zoals wij zuBen zien slechts een belang op 
korte termijn! Wanneer anderen dezeIfde houding zouden aannemen, bete
kende dit van hun kant een grove kortzichtigheid; wij moeten toch weI aan
nemen, dat de voordelen van eigenhandel voor het Nederland direct na 1813 
evident waren. Welnu, hoe de Nederlandse commissionairs en kooplieden 
reageerden op de moeilijke situatie, waarin de theehandel na 1813 geplaatst 
was, zullen wij in het volgende zien. 

Bij de wet van 23 maart 1815 (Staatsblad No. 30) werd de "Nederlandsche 
Geoctroijeerde Maatschappij voor den Chineschen Theehandel" opgericht 5) . 

Rieraan lag de overweging ten grondsIag, dat de theehandel een te belang
rijke bron van welvaart was om in buitenlandse handen te laten vaIlen, en 
te grote kapitalen vereiste en door de grote risico's te onzeker was om de 
marktvoorziening, waarbij met name ook aan het bevredigen van de vraag 

1) Morse, a.w., IV, blz. 254. 
2) Boelen, Reize, III, blz. 218. 
3) Muller, a.w., blz. 328. 
4) P. de Haan P.zn., De invoer van thee ter overweging voorgesteld. Leiden 1827, 

blz.52. 
6) Het volgende is grotendeels gebaseerd op Van den Brink, a.w., bIz. 105-111. 
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van buitenlandse afnemers gedacht werd, aan particulieren over te laten. 
Zij had een monopolie voor 25 jaar voor de aanvoer van thee, die direct van 
Canton moest geschieden. AIleen op de heenweg mocht ter aanvulling van 
het exportpakket Batavia worden aangedaan. Het maatschappelijk kapitaal 
zou f 8.000.000 bedragen. De organisatie van de directie deed, met hoofd
participanten en dubbeltallen, sterk achttiende-eeuws aan. De koning kon 
aanzienlijke invloed op de benoeming van het bestuur uitoefenen door 
middel van deze dubbeltallen. Het mercantilistisch aspect werd nog ver
hoogd door de bepaIing, dat aIleen in Nederland gebouwde schepen voor 
de vaart op China gebruikt zouden mogen worden. Tekenend ervoor, hoe
zeer bij de opstelling van het reglement voor de maatschappij het oog op de 
V.O.C. gericht was geweest, was de uitdrukkelijke, maar uiteraard over
bodige, bepaling, dat geen militaire posten gevestigd mochten worden. 

Twee andere artikelen zijn origineel en van bedrijfs-historisch belang. De 
bewindhebbers moesten ieder jaar een beredeneerd verslag over de toestand 
van de maatschappij opstellen. Bovendien was er een statutaire winstver
deling: twee-derde van de winst moest aan de aandeelhouders uitgekeerd 
worden, terwijl het resterende gedeelte voor afschrijving gebruikt moest 
worden. Enerzijds duidt dit erop, dat men nog niet het minste idee van het 
begrip "winst" had, anderzijds is dit waarschijnlijk de eerste maal, dat al
thans in Nederland het probleem van de afschrijving, hoe gebrekkig dan 
ook, aangepakt werd. 

Helaas, moet men zeggen, is de maatschappij niet van de grond gekomen. 
Hoewel zelfs pogingen zijn gedaan in Engeland een deel van het aandelen
kapitaal te plaatsen, werd in totaal voor niet meer danf724.000 ingetekend, 
nog geen 10% van het gevraagde bedrag. Buiten de koning, die persoonlijk 
of via stromannen voor f 500.000 in de onderneming deel had, koesterden 
slechts zeer weinigen belangstelling voor de geoctroyeerde maatschappij: 
een enkele particuliere handelaar, als de van de noodzaak van een mono
polie overtuigde Van Ouwerkerk de Vries 1), de factorij te Canton, die zelfs 
enige Hongisten bereid had gevonden te investeren 2) - wellicht de eerste 
maal dat Chinees kapitaal deel nam in een Europese maatschappij! -, en, 
niet onverwacht, de fabrikanten van polemieten3). Voor hun afzet waren zij 
immers athankelijk van Nederlandse vaart op China! 

Degenen, die in de maatschappij deel hadden moeten nemen, de thee-

1) Men zie zijn Vrijmoedige bedenkingen over de opterigtene Nederlandsche 
Geoctroyeerde Maatschappij voor den Chinaschen Theehandel, Amsterdam 1815. 

2) P. H. van der Kemp, De geboorte van ons consulaat te Canton, in: De Econo
mist,jrg. 1918, biz. 840 en Mansvelt, a.w. I, biz. 137. 

3) Van den Brink, a.w., biz. 109; was uit deze hoek de anonieme schrijver van de 
brochure lets over de op te rigtene Nederlandsche Geoctroijeerde Maatschappij 
voor den Chinaschen Thee-Handel, Leiden 1815, afkomstig? De plaats van uitgifte 
doet dit vermoeden, nergens wordt echter gewag gemaakt van het belang dat de 
polemieten-industrie bij een bloeiende handel op China had. De nadruk ligt geheel 
op maatregelen om buitenlandse aanvoer te verhinderen. Van Ouwerkerk de Vries 
vond de argumentatie te zwak en werd er aldus toe gebracht zijn denkbeelden op 
papier te zetten. 

Economisch. en sociaal·historisch Jaarboek 10 
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handelaren van Amsterdam en Rotterdam hielden zich daarvan opvallend 
verre en steIden zich zelfs vijandig tegen het plan op. Hun ideaal .was de 
stapelmarkt, zoals reeds gezegd een luchtkasteel, maar niettemin in hun geest 
zeer reeel aanwezig. Hoe zij zich deze voorstelden, blijkt uit de hartekreet 
van een Amsterdammer: "wanneer men overvloedigen aanvoer heeft; wan
neer de aanvoeren, ten genoegen der eigenaars of consignatairen, vlug ver
kocht worden, zoodat niet slechts de Inlanders, maar ook, en wei vooral, de 
Buitenlanders op onze Markt, hunne behoeften komen voldoen, en dus alles, 
immers de goede kwaliteiten, verbruikt wordt; volgende aanvoeren wederom 
greetige koopers vinden; en de Markt door niets op den duur bezwaard 
wordt"I). Centraal in deze visie staat "onbezwaarde aanvoer", niet "eigen
handel". M.a.w. het kon de tweede hand niet schelen, wie aanvoerde, als de 
markt maar voorzien werd. Zelfs van een overvoerde markt dacht men geen 
nadeel te hebben; het zouden uitsluitend de buitenlanders zijn, die het na
deel hiervan zouden lijden '). Merkwaardigerwijs steIde men zich tegelijker
tijd voor "welligt jaarlijks een douzijn schepen van 300 lasten op China te 
kunnen employeeren". De jaarlijkse consumptie in het koninkrijk bedroeg 
een viertal scheepsladingen 3), zodat dit een rijkelijk optimistische, zo niet 
dwaze schatting was. Hoe verward hun gedachten over de marktvoorzie
ning ook waren, het was voor iedereen duidelijk, dat het bestaan van de 
geoctroyeerde maatschappij een bedreiging voor de eventuele stapelmarkt 
was'). 

Allereerst zou de maatschappij nooit voor die ongelimiteerde aanvoer 
kunnen zorgen als waartoe vrije concurrentie in staat was. Bovendien was 
niet duidelijk in het octrooi van de compagnie aangegeven, of Belgie onder 
de bepalingen van de statuten vieI O). Andere bezwaren zijn er tekenend voor, 
hoezeer de stapelmarkt in dezen werd geldentificeerd met de functionele 
differentiatie zeehandelaren-tweede hand. Geprotesteerd werd tegen het 
feit, dat niet duidelijk bepaald was, dat in een veiling opgehouden thee niet 
ondershands verkocht zou mogen worden. Voornaamste punt was echter, 
dat de maatschappij twee veilingen per jaar mocht houden. De tweede hand 
voelde, dat zij in dit geval als tussenpersoon tussen aanvoerder en grossiers/ 
detaillisten uitgeschakeld zou worden. Wei een zeer duidelijke aanwijzing, 
dat het initiatief geheel naar de aanvoerders, i.e. buitenlanders was overge-

1) Beschouwing van de tegenwoordige belangen van de Theehandel, Amsterdam 
21/VII/1829, in Aigemeen Handelsblad 1829, TIr. 71 d.d. 5/IX, in antwoord op 
"lets over den Nederlandschen TheehandeI", 3/VI/1829 Zwolle, in Algemeen 
Handeisblad 1829, Dr. 48 d.d. 17/Vl. 

2) Dit en ook het volgende gebaseerd op Bedenkingen over den TheehandeI, 
door een anoniem Rotterdams koopman, in A.R.A., Nationale Nijverheid 117, 
16/V/1828 Dr. 29 G. 

3) Een scheepslading gerekend op een 7.000 a 8.000 kwart kisten. 
') Van den Brink, a. w., bIz. 110; Bedenkingen, fol. 3-5. 
6) Inderdaad bleek dit niet het geval te zijn. Vrije aanvoer in de zuidelijke provin

cies bleef geoorloofd. In Antwerpen werd de aanvoer door Amerikanen vanuit 
Canton en ook de bevoorrading in gebroken Iadingen uit Lissabon niet gestaakt. 
(Pous, a.w., bIz. 9-12). 
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gaan; in de periode van de V.O.c. waren twee veilingen per jaar zeker niet 
te veel voor de tweede hand en de grossiers noch detaillisten lijken na 1813 
kapitaalkrachtig genoeg om grote partijen in te kopen. 

De tegenstand van de Hollandse kooplieden is voor de embryonale maat
schappij te vee! gebleken. Gezien de minimale intekening op het aandelen
kapitaal was Willem I wei gedwongen zijn geesteskind op te geven. Toen op 
3 november 1817 in de Staten Generaal herstel van de vrije handel werd 
voorgesteld, waren er slechts zeer weinige leden tegen; in antwoord op een 
voorafgaande circulaire hadden slechts de Kamers van Koophandel en 
Fabrieken van Brugge en Leiden, laken- en polemietsteden, zich tegen op
hefting van de rnaatschappij gekeerd. Middelburg wilde nog enige jaren met 
de maatschappij experimenteren om vervolgens de vaart aan Nederlandse 
ondernemers vrij te geven. Van Hogendorp had zich ditmaal tegen de vrij
handelaars opgesteld; tegen een verkoopmonopolie te Canton wenste hij een 
inkoopmonopolie te hebben 1). 

Tijdens haar bestaan heeft de maatschappij slechts een schip naar Canton 
uitgereed 2). Om toch van voldoende aanvoer verzekerd te zijn, werd de 
handel intussen door particuliere ondernemers met speciale licenties voort
gezet. De eerste Nederlandse schepen bereikten Whampoa in het seizoen 
1815/18163). Niet alleen in de twee grote havensteden van Holland waren 
kooplieden actief. In Middelburg verzorgde de firma Van den Broecke, 
Luteyn en Schouten met twee schepen een jaarlijkse expeditie naar China '). 
Met een Rotterdamse combinatie brachten zij in 1817 de laatste ladingen 
onder het vergunning-stelsel aan. Het opheffen van de douanegrens met 
Belgie en de instelling van de vrije handel bereidden hen een dusdanig 
financieel nadeel, dat zij de regering om schadevergoeding vroegen. Pas in 
1825 werd deze kwestie definitief geregeld 6). De Middelburgse onderneming 
is interessant, omdat zij haar activiteiten ook onder het volgende stelsel van 
vrijhandel trachtte vol te houden. Reeds in 1816 hadden de directeuren op 
beperking van de invoer aangedrongen, maar zij vertrouwden kennelijk op 
hun capaciteiten of hadden ten minste de ze!dzame durf de strijd met de 
Amerikanen aan te binden. Na enige jaren waren zij echter gedwongen hun 
nederlaag te erkennen; in 1822 keerde hun laatst uitgezonden schip uit 
Canton terug6). 

1) P. A. A. van Mechelen, Zeevaart en zeehandel van Rotterdam (1813-1830), 
Rotterdam 1929, biz. 169. Zie ook Van Hogendorp, Huish. van Staat II, biz. 304-
309. 

2) Mansvelt, a.w., I, biz. 137. 
3) Van den Brink, a.w., biz. 111-112. 
0) M. G. de Boer, 100 jaar Nederlandsche Scheepvaart, Amsterdam 1939, biz. 

17-22. 
5) A.R.A. , Nationale Nijverheid 41, K.B. van 23/V/1825, 31/V/1825 nr. 80 A. 
8) Tot het laatst toe trachtten zij de koning tot wering van de buitenlandse vaart 

te bewegen, zie hun Bedenkingen van Directeuren der Chinasche Expeditien te 
Middelburg, tegens den voortduur eener onbepaalde aanvoer van Thee in Neder
land, Midde1burg december 1821. WeI beseften zij, dat de afzet van thee in het 
buitenland vrijwel nihil was, de markt niet elastisch en dat de aanvoer dus geregu-
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Bij de wet van 24 december 1817 (Staatsbl. No. 36) werd de Geoctroijeerde 
Maatschappij opgeheven en de theehandel weer vrijgegeven. Het was de 
eerste wet in het koninkrijk, die differentiele rechten in een tak van handel 
instelde1). De Nederlandse aanvoerder zou voor Boeyen Congo theeen 
12.50, voor andere soorten/5.- per 100 pond (= 50 kilo) invoerrechten 
moeten betalen, de buitenlander 18,- resp. 116,-. De algemene tarief
herziening van 1819 zou niet ongemerkt aan de theehandel voorbijgaan, aIle 
rechten werden verdubbeld: ! 5,- en! 10,- voor Nederlandse aanvoeren, 
tegen! 16,- en! 32,- voor vreemde. De invloed van de koning op deze be
palingen lijkt sterk; de actie van de koophandel had hem niet tot gehele vrij
handel kunnen brengen. Dat dit stelsel voor de theehandel, ondanks deze 
sterk difIerentiele rechten, in de contemporaine stukken bekend staat als de 
periode van de vrijhandel, is een bewijs te meer, hoe sterk de positie van de 
buitenlandse aanvoerders, d.i. de Amerikanen was. De desastreuze resul
taten van dit compromis tussen protectie en monopolie enerzijds en totale 
vrijhandel anderzijds zullen wij in het volgende zien. 

DE VRUHANDEL 

Ondanks het difIerentiele tarief voerden de Amerikanen onmiddellijk 
grote voorraden thee aan 2). Zodra zich voor hen een gelegenheid bood, 
werd die met beide handen aangegrepen. Hun bedoeling was ongetwijfeld de 
Nederlandse theemarkt, zo niet die van geheel Noord-Europa in handen te 
krijgen. Hamburg en Bremen hadden zij reeds veroverd en overvoerd, zodat 
ook van daar thee in kleine partijen naar Nederland werd verscheept - of 
gesmokkeldS

). De verdubbeling van het tarief in 1819 vermocht hen niet 
af te schrikken; de lage kostprijs van hun theeen gaf hun wat dat betreft een 
ruime veiligbeidsmarge. Weldra beheersten zij dan ook volledig de markt. 

Erkend moet worden, dat de Nederlandse zeehandelaars zich, in afwach
ting van de vrijhandel, bijzonder actief betoonden. In 1818 brachten zij, 
weliswaar met minder schepen, een grotere hoeveelheid thee aan dan de 
Amerikanen. Helaas was deze activiteit gebaseerd op het fata morgan a van 
de stapelmarkt; spoedig zouden zij hiervan de wrange vruchten plukken. 
De prijzen, die voor koloniale producten toch al op een laag niveau stonden, 
zakten in 1818 en 1819 zodanig, dat voor velen directe verkoop desastreuze 
resuItaten zou hebben gehad. Zij verkochten dan ook slechts gedeelten en 
hielden de rest van hun aanvoeren aan als speculatieve voorraad. 

In de volgende vier jaar tot 1822 werden per seizoen gerniddeld een tweetal 

leerd diende te worden. Gedachten hadden zij ook over de heenreis: het belang van 
een exporterende textielindustrie stond voorop. Ook dachten zij dat het mogelijk 
zijn zou vrachtpenningen te verdienen door koloniale soldaten naar Batavia te 
transporteren. 

1) J. C. Westermann, Gedenkboek van de Kamer van Koophandel van Amster
dam, 1811-1936, deel I (1811-1922), Amsterdam 1936, bIz. 156-157. 

2) Niet reeds in 1817, zoals Dulles (a.w., bIz. 111) meent, zie bijlage V. 
3) Zie bijlagen I en II, passim. 
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scheepsladingen thee aangebracht. Vooral in MiddeIburg beschikte men over 
een lange adem, maar tegen de goedkope en taIloze aanvoeren der Ameri
kanen kon niet meer opgebokst worden. Deze beperkten in de komende 
jaren hun importen ten einde de markt te ontlasten, zonder enige concur
rentie van Nederlandse zijde. Men kan het de Nederlandse zeehandelaren 
nauwelijks kwalijk nemen, dat zij geen ondernemingen meer op touw zetten, 
individueel konden zij tegen de concurrentie niet meer op. Het versterkte 
differentiele tarief was volkomen onvoldoende gebleken de Nederlandse 
eigenhandel, met de aanverwante nijverheden, te beschermen. 

De markt was in handen gevaIlen van enkele Amerikaanse huizen 1), die 
door middel van Nederlandse commissionairs hun manipulaties uitvoerden. 
Het zou interessant zijn na te gaan in hoeverre deze elkaar in China heftig 
beconcurrerende Amerikaanse firma's op de Nederlandse markt samenwerk
ten. De voornaamsten van deze commissionairs waren Daniel Crommelin 
& Soonen te Amsterdam en Cremer, Wilkens & Co. te Rotterdam. Doordat 
Nederland slechts een etappe op de wereldreizen van hun schepen was, 
wensten zij zo spoedig mogelijke realisatie van hun theeen 2). Dit was be
langrijker dan afwachten en speculeren op hogere prijzen; bij een lage prij
zenstand was de verdienste over de gehele reis nog altijd bevredigend 3). 
Mede doordat zij ook thee met gebroken ladingen aanvoerden, vonden vele 
malen per jaar veilingen plaats, zodat de tweede hand voor een groot deel 
uit de zaken gedrukt werd. Deze afzetpolitiek verklaart de bijna blinde ver
knochtheid van de commissionairs aan hun overzeese meesters: hun ver
diensten kwamen regelmatig binnen en waren niet slecht. Wat zij zich echter 
niet realiseerden, was hun totale gebrek aan initiatief. Op geen enkele 
manier hadden zij invloed op de prijzen, of konden zij, als ze het al wilden, 
hun opdrachtgevers ertoe brengen Nederlandse producten uit te voeren. 
Niet aIleen tegenover de gehele Nederlandse nijverheid, die in deze jaren, 
gezien de grote armoede en werkloosheid, een eigenhandel op China zeer 
weI had kunnen gebruiken, maar ook in het belang van henzelf was deze weI
bewuste afhankelijkheid bijzonder kortzichtig. Contractie of des interesse 
van de Amerikaanse theehandel zou Nederland, en daarmee de commis
sionairs, zonder meer van het programma kunnen schrappen. Anderen 
konden dan, zoals inderdaad na 1834 zou gebeuren, de positie der Ameri
kanen overnemen, maar zonder hun stromannen. 

Door hun activiteiten - uitsluitend op een eigen beperkt belang gericht
verhinderden de commissionairs een herleving van de eigenhandel. Het dui
delijkst zal dit blijken uit hun optreden in de strijd tegen de N.H.M. 

Hoewel de werkzaamheden van de op 29 maart 1824 opgerichte Neder
landsche Handel-Maatschappij zich voornamelijk op de kolonien in Oost
Indie richtten, was het uiteindelijke doel van de maatschappij ruimer: "de 

1) Dulles, a.w., biz. 113. 
") P. de Haan P.zn., Gedachten over den Chinahande1 en den Theehandel, 1824, 

biz. 55. 
3) Zie hiervoor, bIz. 142-143. 
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bevordering van de nationale welvaart" 1). Een van de middelen om dit te 
bereiken was het aanpakken van de Chinese theehandel. De directie was zich 
weI bewust van de toestand, waarin de Nederlandse theemarkt verkeerde, en 
wees erop, dat het entameren van de handel op China aIleen succes zou 
kunnen hebben, wanneer de aanvoer van buitenlanders verboden werd 2). 
Toen de regering hiertoe niet bereid bleek - zei het Koninklijk Besluit 
niet: "Dat deze midde1en evenwel niet . . . behooren gezocht te worden in 
uitsluitende verbodstelse1s ... " - zag de maatschappij zich voor een schier 
onmogelijke opgave geplaatst. 

Het enige, dat nog perspectieven leek te bieden, was de zaken op grootse 
schaal te entameren. De aanvoer van een geringe hoeveelheid thee zou 
wegens de Amerikaanse suprematie geen enkele kans op succes bieden, en in 
zoverre was deze politiek volkomen juist. De markt was echter nog steeds 
verzadigd, met een laag prijsniveau, dat door het op de markt brengen van 
grote partijen waarschijnlijk nog meer gedrukt zou worden. Het nadelige 
effect hiervan werd vergroot door de algemene welvaartspolitiek van de 
maatschappij. Heenlading werd voor de eerste expedities uitsluitend in 
Nederland gezocht, pas later werd ook Batavia aangedaan voor indische 
producten. In een peri ode, waarin textielen en opium het grootste deel van 
Britse en Amerikaanse thee-aankopen dekten, konden polemieten, vogel
nestjes en wat sandelhout de positie van de N.H.M. te Canton nauwelijks 
verbeteren. 

In het voorjaar van 1825 werden de eerste schepen naar China uitgerust. 
Tekenend voor de slechte toestand van de Nederlandse koopvaardijvloot 
is, dat de N.H.M. niet kon voldoen aan de statuaire bepaling slechts in 
Nederland gebouwde schepen te bevrachten. Voor op een na aIle gecharterde 
schepen moesten de reders verzoeken om gelijkstelling met in het binnen
land gebouwde3

). Om de Nederlandse vaart op gang te helpen, werd hier
mede voor de expedities van de eerste twee jaren ingestemd. Daarna werden 
aanvragen om dispensatie afgewezen 4), zodat verondersteld mag worden, 
dat de Nederlandse scheepsbouw omstreeks begin 1827 al weer in staat was 
tot een bevredigende productie. In de praktijk wordt dit bevestigd door de 
bouw van de "Neerlands Koning" en andere voor de vaart op China ge
schikte bodems 5). 

Zodra de Amerikanen van de plannen van de N.H.M. hoorden, begonnen 
zij een tegenoffensief6

). Onmiddellijk in 1825 al voerden zij weer zes scheeps-

1) K.B. van 29/I1I/1824 nr. 163 (afgedrukt in Mansvelt, a.w., I, bijlage 1), art. 14; 
zie ook de praeambule . 

• ) Mansvelt, a.w., I, bIz. 137. 
3) Voor aanvragen om dispensatie zie A.R.A., Nationale Nijverheid 11, 22{X1/ 

1825 nr. 127 A, N.N. 51 , 3/XII/1825 nr. 29 G, en N.N. 55, 31/1/1826 nr. 36 G. Merk
waardig de lapsus in Memorieboek, bIz. 122, dat vermeldt, dat de N.H.M. pas in 
1827 de eerste eigen expeditie naar Canton zond. 

4) Zie b.v. A.R.A., Nationale Nijverheid, 12, 18{X11/1826 Dr. 186 A. 
6) Algemeen Handelsblad 1828, nr. 28 d.d. 5/I1I, Hoynck van Papendrecht, 

a.w., bIz. 109. 
6) Bedenkingen, fo1. 9-12. 
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ladingen thee aan. De prijzen van de meeste soorten zakten in de loop van 
het najaar aanzienlijk '). Na de eerste veilingen van de N.H.M. in de zomer 
van 1826, woedde een prijzenslag in optima forma. Iedere veiling voor Ne
derlandse rekening - naast de verkopen van de N.H.M. waren er vele 
paniek-realisaties van de voorraden uit het begin van de vrijhandel - had 
een pendant aan Amerikaanse zijde. Van de grove soorten zakte Boey bijna 
50% in prijs. Fijne theeen werden gelaten voor prijzen, die soms ver onder de 
helft van de prijzen van het vorige jaar lagen. Zelfs de dure en altijd zo 
waardevaste Pecco moest 40% prijsgeven 2). De commissionairs voerden hun 
opdrachten perfect uit. 

De N.H.M. beantwoordde deze praktijken met onderhandse aankopen 
bij speculanten en het ophouden van partijen op veilingen om op deze 
manier de markt te steunen. Tegen de stroom was echter niet op te roeien; 
eind 1827 moesten deze pogingen gestaakt worden3

). De maatschappij had 
tot die datum een verlies van niet minder dan f 1.100.000 geleden, ongeveer 
een kwart van de investering'). 

Behalve met de tegenstand van de commissionairs had de maatschappij 
nog te kampen met incidentele tegenslagen, als de oneerIijkheid van een 
supercarga en de onvoldoende kwaliteit van een gedeelte der theeen 5). 
Bovendien waren er moeilijkheden met de factorij te Canton. Ondanks haar 
bestaan had de N.H.M. het nodig geoordeeld ter plaatse een marktonder
zoek te verrichten. Hoe 10ffeIijk - en voor die tijd uiterst zeldzaam! - dit 
op zichzelf mocht zijn, het was helaas op de verkeerde plaats en naar de 
schaarse berichten te oordelen, was de keuze der onderzoekers weinig ge
lukkig. De een was een Belg, Van Caneghem, die al spoedig op slechte voet 
met Bletterman verkeerde. De regering te Batavia had hem de functie van 
vice-consul gegeven, wat een onnodige versterking van de staf te Canton 
scheen; zijn relatie met de N.H.M. moet Bletterman, die agent van de maat
schappij was, nog meer gepikeerd hebben. De twisten liepen zelfs zo hoog, 
dat Bletterman in 1828 naar Batavia teruggeroepen en wegens verrneende 
onregelmatigheden ontslagen werd6

). De andere onderzoeker, supercarga 
Stulen, wist niet beter te doen dan de N.H.M. aan te raden de opiumhandel 
ter hand te nemen, een mogelijkheid, die de maatschappij met afschuw van 
de hand wees7

). 

Tijdens de reorganisatie van 1827 heeft de directie er emstig over gedacht 

') Zie bijIage VIII. 
2) Algemeen HandeIsbIad 1828, nr. 1 d.d. 5/1. 
3) Ibidem. 
') MansveIt noemt het verlies van 1900.000 van de eerste expeditie van vier 

schepen 1/3 van de waarde (a.w., I, bIz. 176); deze vermeldt hij op bIz. 138 echter als 
11.600.000. Voor de tien schepen, die in 1826 en 1827 terugkwamen, geeft dit een 
totale investering van ongeveer 14.000.000. Het totale verlies over deze twee jaar 
bedroeg/l.l00.000 (a.w., I, biz. 176-177). P. de Haan schatte het verlies op ruim 
25% (zie zijn De invoer van thee (1827), biz. 69). 

5) Mansvelt, a.w., I, biz. 176. 
6) Boelen, Reize, III, 276-277; Muller, a.w., biz. 327, 
7) Muller, a.w., biz. 328-329, 
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de theehandel op te geven. Zij meende, dat voortzetting zonder invoermono
polie zinloos was; de ervaring van de eerste jaren bewees dit maar al te 
duidelijk. Onmiddellijk na de eerste retouren in 1826 had de maatschappij 
zich tot de konig gewend om een verandering in de wetgeving, zodat de be
scherming van de eigen vaart effectief zou zijn 1). In maart 1827 ging Schim
melpenninck persoonlijk naar Brussel om van WiIIem toestemming te ver
krijgen de vaart op China te stoppen, daar de directie dit niet op eigen ver
antwoording durfde te doen. De koning wilde echter van geen opgeven 
weten. Nog hoopte hij de theehandel op eigen kracht weer in handen te 
krijgen. Als enige concessie stond hij de N.H.M. een minimale verhoging 
van de rechten op door buitenlanders aangevoerde thee toe. Bij de wet van 
11 april 1827 (Staatsblad Nr. 14) werden de tarieven voor grove soorten op
getrokken van f 16,- tot f 18,-, voor fijne soorten van f 32,- tot f 34,-. 
Tevens werd een laag doorvoerrecht ingesteld om de wederuitvoer te stimu
leren; daarentegen werd thee nadrukkelijk uitgezonderd van de toekomstige 
wettelijke regeling over het entrepot. Invoerrechten moesten derhalve altijd 
betaald worden, restitutie volgde op doorvoer of wederuitvoer. 

Het belang van de theehandel voor de gehele nationale welvaart gaf ten
slotte de doorslag 2

). De N.H.M. besloot door te zetten, hoewel zij de on
volledigheid van de protectie maar al te goed besefte. 

Het jaar 1828 gaf het hoogtepunt van de crisis te zien. In afwachting van 
de retouren van dat seizoen, de eerste onder het nieuwe tarief, hervatte de 
N.H.M. haar campagne voor een invoerverbod van buitenlandse theeen. 
Dringende brieven werden aan Netsche£ en de koning verzonden S). In haar 
strijd stond de maatschappij niet aIleen. 

Reeds in 1824 had de koopman P. de Haan Pzn., die onder meer financieel 
belang had bij de polemietenindustrie te Leiden, in een brochure voor het
zelfde bepleit4). Toen hij zijn vermoedens over de slechte afloop van de 
operaties van de N.H.M. maar al te zeer bewaarheid zag, liet hij een bewer
king van zijn eerder geschrift publiceren 6). Met kracht betoogde hij de nood
zaak de theehandel toe te vertrouwen aan een geprivilegeerde corporatie. 
Deze zou nieuw opgericht moeten worden, daar de uitgebreidheid van het 
werkterrein van de N.H.M. deze onderneming niet geschikt maakte om een 

1) A.R.A., Nationale Nijverheid 117, 16/V/1828 or. 29 G, N.H.M. aan Staats
secretarie, d.d. 14/ill/1828, Geheim N 202. Zie ook Mansvelt, a.w., I, bIz. 177. 

2) A.R.A., N.N. 117, 16/V/1829 or. 29 G, N.H.M. aan Netscher d.d. 14/ill/1828 
en N.H.M. aan Netscher d.d. 12/IV/1828 (zie bijlage III). 

3) N.H.M. aan Netscher d.d. 14/111/1828 (or. 201) en N.H.M. aan Staatssecre
tarie van dezelfde datum (nr. 202 Geheim). 

4) Gedachten over den Theehandel. De ondertitel van zijn geschrift luidde 
"strekkende ten betoge, dat aIle belangen zich vereenigen tot de oprigting van eene 
Societeit, op vereenigd kapitaal handelende, aan welke bij uitsluiting die takken van 
commercie [de China- en theehandel] overgedragen worden." Een vijandige be
spreking hiervan in het art. Chinahandel en Theehandel, in: De Weegschaal jrg. 
1824nr.3. 

5) De invoer van Thee ter overweging voorgesteld. Leiden 1827. 
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dergelijk gespecialiseerde handel te drijven. Slechts een monopolie zou de 
spanning tussen aanvoer en beperkte afzet kunnen opheffen. Hoezeer dit 
denkbeeld ookjuist was, de structuur van de theehandel en de oorzaken van 
de Amerikaanse overheersing waren geheel voor hem verborgen. Hij zag de 
drijfveren voor de activiteit van de Amerikanen in een lichtzinnig vertrou
wen in de toekomst, wanneer het prijsniveau zich ten hunnen gunste zou 
wijzigen 1). Begin 1827 was zijn betoog ter kennis van Willem I gekomen 2). 

In dit jaar werd ook het bekroonde antwoord van J. van Ouwerkerk de 
Vries gepubliceerd 3). Deze had reeds bij de oprichting van de Geoctroijeerde 
Maatschappij in 1815 zijn gedachten over de theehandel op papier gezet 4

). 

Zijn toenmalige mening, dat een invoermonopolie noodzakeIijk was, her
haalde hij in 1827:" ... men mag beproeven wat men wil, geene bijmiddelen 
zuIlen hier baten, de slag boom moet digt, of immer wordt er geld verloren" 5). 

In maart 1828 kreeg Netscher een manuscript toegestuurd van een (helaas 
anoniem gebleven) Rotterdams koopman6

). Deze gaf, na een heldere en weI 
gedocumenteerde uiteenzetting van de ontwikkelingen in de theehandel 
sinds 1817, als remedie een aanvoerverbod voor buitenlandse theeen. 
WenseIijk leek hem concentratie van de handel in een krachtige maatschappij, 
als de N.H.M., om zo voor de nationale welvaart van maximaal voordeel 
te kunnen zijn. 

De gevaarlijkste aanval op de vrijhandel kwam echter van een kleine 
groep, naar de namen der ondertekenaars te oordelen, niet prominente 
Amsterdamse kooplieden7). In februari 1828 zonden zij een adres aan de 
koning, waarin zij hem verzochten te bepalen, "dat het voortaan aan nie
mand zal vrijstaan, om eenige theeen in Nederland aan te voeren anders dan 
direct van China of Nederiandsch Indien aan en voor rekening van Inge
zeetenen van Nederland, en zulks aIleen met Nederlandsche en in dit Rijk ge
bouwde schepen." Een vrijwel identiek stand punt als dat van de N.H. M. dus. 
De daarbij betrokken kooplieden behoorden, zoals uit het hele stuk bIijkt -
en vooral uit het verzoek voortaan slechts een veiling per jaar toe te staan!
tot de tweede hand. Hun tegenstanders in Amsterdam beschuldigden hen 
ervan, uit puur eigenbelang te handelen. Zij zouden namelijk grote specula
tieve voorraden in handen hebben, die bij een invoerverbod op buitenlandse 
theeen natuurlijk aanzienlijk in prijs zouden kunnen stijgen. Hoe dit ook zij, 
de commissionairs vonden deze aanval bijzonder gevaarIijk. OnrniddeIlijk 
gingen zij in de tegenaanval. Nog in februari kwam een tegenrekest uit 
Amsterdam, in maart volgden adressen uit Rotterdam en Antwerpen8

). 

1) Idem, bIz. 11. 
2) A.R.A., N.N. 83, 27/11/1827 nr. 22 G, Netscher aan De Haan d.d. 27/11/1827. 
3) J. van Ouwerkerk de Vries, Verhandeling over de oorzaken van het verval en 

de middelen tot herstel van den Nederlandschen Koophandel, Haarlem 1827. 
4) Bedenkingen, biz. 5; zie biz. 145, noot 1. 
5) Van Ouwerkerk de Vries, Verhandeling, biz. 248. 
6) Bedenkingen, vgl. bIz. 146, noot 2. 
7) A.R.A., N.N. 117, 16/V/1828 nr. 29 G, Rekest van Otto Roelofs en 13 ande

ren, Amsterdam, [begin februariJ. 
8) A.R.A., N.N. 117, 16/V/1828 nr. 29 G, Rekest van Joan Hodshon en 49 
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In totaal hadden zij honderd handtekeningen (Amsterdam 50, Rotterdam 34, 
Antwerpen 16) weten te verzamelen, waaronder van zeer prominente huizen. 
Opvallende namen waren Joan Hodshon & Zoon, Van Eeghen & Co., Goll 
& Co., Hope & Co., Braunsberg & Co., Van Staphorst, W. WiJlink Jr., 
Horstman & Co. en Insinger & Co. uit Amsterdam, Labouchere & Co., 
Colin Campbell Dent & Co. en Mees, Boer & Moens te Rotterdam. Niet 
minder opvallende afwezigen: Voute, Hartsen en Borski in Amsterdam, en 
Van Hoboken, Suermondt en Varkevisser Dorrepaal in de Maasstad. 

Hier past een kleine stilte voor de storm. Er kan niet stilzwijgend aan het 
veelbetekenende feit worden voorbijgegaan, dat vrijwel aile betrokkenen 
hetzelfde ideaal voor ogen stond en weI herstel van de vroegere stapelmarkt; 
slechts De Haan en de Rotterdamse anonymus wisten beter. Principieel 
verschil van inzicht bestond eigenlijk slechts over de aard van de aanvoer: 
geheel vrij of tot Nederlanders beperkt, desnoods in een maatschappij. Zo 
verwachtte de N.H.M. bij een invoermonopolie acht a tien schepen op China 
in de vaart te kunnen brengen, terwijl de nationale consumptie niet meer dan 
vier scheepsladingen bedroeg. Behalve Otto Roelofs c.s., die vreesden dat 
het tot fraude aanleiding zou geven, waren allen dan ook zeer te spreken 
over het nieuwe transito-recht. 

Dit betekent, dat nog in 1828 aIle bij de theehandel betrokken kooplieden 
en velen met hen een hersenschim najoegen. Hun voorstelIing was, zoals 
tevoren aangetoond is, op geen enkele rrele grond gebaseerd. Men liet zijn 
gedachten lei den door herinneringen aan een rijk verleden - men stelde 
zich maar al te graag voor, dat de Republiek ook voor thee het middelpunt 
van Europa geweest was 1) - maar, zeker zo belangrijk, ook door het schone 
voorbee1d, dat Hamburg en Bremen schenen te geven. Men vergat hierbij 
echter, dat de Duitse vrijhavens eveneens gebukt gingen onder Amerikaanse 
aanvoeren. De afzet in geheel Noord-Europa stagneerde. Er bestond geen 
eigenhandel, slechts enkele commissionairs verdienden hun provisie. Hoe
weI deze feiten weI in Nederland bekend waren 2), keek men in blinde be
wondering op naar de steden, die men beschouwde als de idealen van de 
vrijhandel. Zoals De Jong's kooplieden Amerikaanse schepen zagen, waar 
die niet waren, zagen velen bloei in Hamburg en Bremen, waar die niet was! 

De commissionairs maakten van dit naieve geloof van de kooplieden ge
bruik om hen ervan te overtuigen, dat de hun zo dierbare, immers voor de 
verzorging van de stapelmarkt zo noodzakelijke, vrijhandel ook voor thee 
gold. De indruk kon zo gewekt worden, dat wat niet anders dan een zeer 
beperkt eigenbelang was, een algemeen verlangen behoorde te zijn. Verge
makkelijkt werd dit door het feit, dat reeds vele huizen afhankelijk waren 

anderen, Amsterdam februari (zie bijlage I), Rekest van Labouchere en 33 anderen, 
Rotterdam 20 maart (zie bijlage II), Rekest van Agie & Insinger en 15 anderen, 
Antwerpen 24 maart. 

1) Zie ook de ingezonden brief van een Amsterdams koopman in AIgemeen 
Handelsblad 1829, nr. 71 d.d. 5/IX. 

") Bedenkingen, passim. 
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van de passieve commissiehandel met Amerikanen 1), en waarschijnlijk zeer 
weI bereid waren hun collega's te steunen. 

De teneur van de rekesten was, dat de bestaande bescherming ruim vol
doende was en in feite met vrijhandel gelijk stond, zodat veranderingen 
hierin ongewenst waren 2). Weliswaar kon niet aan het feit worden voorbij 
gegaan, dat de theemarkt zeer gedrukt was, maar dit werd toegeschreven 
aan het algemeen lage prijspeil voor koloniale producten. Moest dan soms 
ook de buitenlandse aanvoer van koffie en suiker verboden worden? 

In hun poging de indruk te maken, dat zij niet voor hun eigen belang, 
maar voor de algemene welvaart ageerden, trachtten de commissionairs het 
onmogelijke te verrichten. Enerzijds wezen zij erop, dat de verliezen in de 
theehandel uitsluitend door speculanten (bedoeld Otto Roelofs c.s.) of 
buitenlanders geleden werden. Anderzijds werd betoogd, dat de protectie 
van de NederIandse vaart op China voldoende was, met andere woorden, 
dat er mogelijkheden genoeg lagen voor de NederIandse handel; immers, 
gaven de activiteiten van de N.H.M. dit niet aan? In 1827 en de eerste maan
den van 1828 was er zelfs geen enkel Amerikaans schip direct van Canton in 
het koninkrijk binnengelopen. In dit laatste hadden zij volkomen gelijk, 
maar enige maanden later, op de normale aankomsttijd voor de vaart van 
China, arriveerden drie Amerikanen in Nederland, waarvan twee voor 
Daniel Crommelin en de andere voor Cremer & Wilkens! Het lijkt hoogst 
onwaarschijnlijk, dat zij dit niet wensten of er niet van op de hoogte waren! 

De markt was volgens hen sinds 1817 regelmatig (sic!) voorzien. Door het 
lage prijsniveau kon, nu een laag doorvoerrecht was ingesteld, Nederland 
zelfs weer aan de wederexport van thee gaan denken. 

De argumenten tegen een invoerverbod voor buitenlandse theeen waren 
mogelijk nog vreemder. Een dergelijk verbod zou namelijk slechts voordeel 
brengen aan "weinige bevoorregte scheepseigenaren en ondernemers", 
terwijl "een aantal zeehandelaren, commissionairs, makelaars enz. . . een 
groot gemis van vertier en regtmatigen (sic!) winst zouden ondervinden." 
Alsof bij de passieve commissiehandel meer personen betrokken zouden 
zijn dan bij de eigenhandel. 

Bovendien zouden Nederlandse aanvoerders nooit winst kunnen maken. 
Wanneer het prijspeil niet verbeterde, dan bleven ook de verIiezen (als afge
vaardigde voor Amsterdam van de N.H.M. ") kende Crommelin zeer waar
schijnlijk de financiele resuItaten van de Chinese ondernemingen van de 
maatschappij). Mochten door een beperking van de invoer de prijzen toch 
stijgen, dan zouden Hamburg en Bremen door de buitenlanders overvoerd 
worden, en de als gevolg daarvan goedkope thee in grote hoeveelheden naar 

1) Zeventien van de vijftig ondertekenaars van het Amsterdamse rekest waren 
zeker commissionairs van Amerikaanse huizen (zie bijlage 10), vermoedelijk maak
ten dezen ongeveer de helft van het totale aantal uit. 

2) De rekesten van Amsterdam en Rotterdam lijken bijzonder veel op elkaar, en 
gebruiken vrijwel dezelfde argumentatie, zie bijlagen I en II. 

3) Familie-archiefBoelen, map 4a, Jacobus Boelen 1752-1827. 
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Nederland gesmokkeld worden. Hieraan zou niets te doen zijn, immers "de 
geographische ligging van het Koninkrijk der NederIanden, de aard en strek
king harer landsgrenzen, is zodanig, dat sluikerij volstrekt niet kan gestuit 
worden"'). 

Een ander bezwaar tegen beperking van de invoer was, dat de staten, die 
het slachtotfer van deze maatregelen zouden worden, represailles konden 
nemen. Recente slechte ervaringen met Groot-Brittanni(2) maakten wellicht 
veIen gevoelig voor dit (gezien de etfectieve bescherming van de Amerikaanse 
theemarkt) geheel academische argument. 

De N.H.M. pareerde de tegenaanval in een brief van 12 april 1828 aan 
Netscher3

). Dit zeer realistische stuk verdient te worden afgedrukt. De hierin 
uitgesproken overtuiging, dat het met de stapelmarkt, althans voor thee, 
gedaan was, is ongetwijfeld onder invloed van de "Bedenkingen over den 
Theehandel" van de anonieme Rotterdamse koopman ontstaan. Nog een 
maand tevoren immers dacht de maatschappij bij een monopolie tien a 
twaalf schepen op de vaart naar Canton te kunnen inzetten'). Nu pas be
sefte de directie, dat stringente beperking van de aanvoer noodzakelijk was 
om de nationale markt te ontlasten en goed te laten functioneren. 

Het antwoord van de N.H.M. is niet aIleen een pleidooi voor meer be
scherming, maar ook een getuigenis voor de door haar nagestreefde wel
vaartspolitiek. Hoeveel fouten en misrekeningen de maatschappij ook ge
maakt mag hebben, op het hoogtepunt van de crisis, die de NederIandse 
theehandel meemaakte, was haar houding moedig en juist. Met aIle mid
delen is getracht de theehandel aan de greep van de buitenlanders te ont
rukken. Dat dit streven geen succes gehad heeft, moet geweten worden aan 
de grote tegenstand van de door de commissionairs der Amerikanen over
donderde kooplieden uit de grote havensteden 6). 

De koning, die de N.H.M. reeds in 1827 ter wille was geweest, voelde zich 
vermoedelijk niet in staat tegen de zo massaal en krachtig uitgesproken 
mening der kooplieden in te gaan. Hij was niet bereid nogmaals diep op de 
kwestie der theehandel in te gaan en deed de discussie af met de opmerking, 
dat er zoveel verschillende meningen waren, dat de wetgeving dienaangaande 
voorlopig niet voor verandering in aanrnerking kwam6

). 

1) Zie ook de opmerking van De Haan (De invoer van Thee, bIz. 20): "Daarin 
heeft de sluikhandel zoodanige subtile hulpmiddelen gevonden, dat de Argus
oogen der administratie hen niet heeft kunnen achterhalen." Een nader onderzoek 
naar deze sluikerijen en de smokkel over de grenzen van het Koninkrijk in het 
algemeen lijkt alleszins gerechtvaardigd. 

2) Van Mechelen, a.w., biz. 73, Brugmans, a.w., biz. 144-145. 
3) Zie bijlage III. 
') Zie biz. 27. 
5) Ben bewijs te meer voor de stelling, dat velen in de N.H.M. investeerden niet 

uit patriottische of idealistische motieven of het gevoel, dat er eindelijk eens iets 
gedaan moest worden, maar slechts omdat het een veilige (en met de jaarlijkse 
rente van 4t% nog niet eens zo'n slechte) belegging was. 

6) K.B. van 9/V/1828 nr. 1I9 in A.R.A., N.N.II7, 16/V/1828 nr. 29 G. 
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Opgemerkt moet worden, dat Willem I zijn besluit wei overhaast en 
voorbarig genomen heeft. Had hij nog enige maanden gewacht, totdat de 
schepen uit Canton aangekomen waren, en eventueeI tot de eerste veilingen 
gehouden waren, dan had hij zich een veeI duidelijker beeld van de situatie 
kunnen vormen. De huichelachtige suggestie van CrommeIin, dat de Ameri
kanen zich stellig reeds uit de theehandel op Nederland terugtrokken, had 
hij dan gelogenstraft kunnen zien door de aankomst van de drie Ameri
kaanse schepen, die de greep van overzee op de Nederlandse markt nog eens 
bevestigden 1). 

Het besluit van de koning betekende het einde van de theehandel van de 
N.H.M. Op de aanvoeren van 18281eed de maatschappij nog eens een verlies 
van niet minder dan /600.000 2

). Dit ondanks het feit, dat in de Indische 
archipel naar heenlading voor Canton was gezocht3), kennelijk zonder veel 
succes. In 1828 en 1829 werden nog enkele schepen naar China uitgereed, 
maar deze hadden evenmin succes, hoewel de verliezen ditmaal gering 
waren. Dit was aan een stijging van het prijsniveau te danken, maar bood 
geen hoop voor de toekomst; de vaart op China werd gestaakt 4). 

Het enige, dat de N.H.M. eventueel, dus ook zonder bescherming, had 
kunnen proberen, was het ondememen van een of meer expedities rond de 
wereld, - waarvan het Algemeen Handelsblad, te laat opgericht om in de 
discussie over de theehandel te kunnen meespreken, maar voorstander van 
beperking5), zich afvroeg: "ZuBen deze reusachtige ondernemingen ... aan 
hunne regtmatige verwachtingen beantwoorden? Wij wenschen het van har
te, want soortgelijke togten zijn de roem van den koophandel"6) - zoals de 
Amerikanen en, vanwaar het bericht in het A.H., enkele Fransen dit deden. 
Gezien echter de concentratie na 1827 op de Oostindische kolonien, lijkt het 
onaanneme1ijk, dat de directie, had zij deze mogelijkheid overwogen, ooit 
tot uitvoering daarvan besloten zou hebben. 

Gewag moet hier gemaakt worden van de enige poging om vanuit Neder
land weI een expeditie rond de wereld "a l'Americaine" naar China uit te 
reden. Jacobus Boelen Joh.zo. had als kapitein en supercarga op het schip 
"Wilhelmina en Maria" voor het huis Insinger & Co. in de jaren 1826 tot 
1829 een reis rond de wereld gemaakn. Deze tocht had hem via verschei
dene havens in Latijns-Amerika naar de Sandwich-eilanden (Hawaii), die 
hij als eerste Nederlander bezocht, en Canton gevoerd. Tijdens zijn verblijf 
in de Stille Oceaan raakte hij bekend met Amerikaanse kooplui, die hem veel 
informatie over de pelshandel, walvisvangst en ook de Chinese handel ver-

1) Zie biz. 155. 
2) Mansvelt, a.w., I, biz. 177. 
3) Idem, II, bIz. 74. 
4) Idem, I, biz. 177. 
5) Men zie het comrnentaar op de ingezonden brief van een Amsterdams koop

man in de uitgave van 5/IX/1829. 
8) AIgemeen Handelsblad 1828, nr. 9 d.d. 2/11 bijvoegsel. 
7) Een verslag van deze expeditie in Boelen, Reize; evaluatie in een doctorale 

scriptie van de schrijver. 
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schaften1). Door eigen waarneming te Canton verkreeg deze schrandere 
marine-officier - hij maakte zijn rei zen ter koopvaardij onder speciaal ver
lof - een voortreffelijk inzicht in de theehandel. 

Toen hij in de lente van 1829 in Nederland teruggekeerd was, trachtte hij 
allereerst zijn rederij, en vervolgens anderen voor zijn plan te winnen een 
schip naar de Noordwestkust van Amerika uit te rusten om met de aldaar 
verkregen pelzen in Canton voordelig thee in te kopen. Zijn zoeken bleek 
tevergeefs, wat men de reders onder de gegeven omstandigheden nauwelijks 
kwalijk kan nemen. 

Tenslotte heeft Boelen geprobeerd door middel van een adres aan de 
koning voldoende geld voor de expeditie bij elkaar te krijgen. Netscher, die 
de zaak te behandelen kreeg, schrok van het zijns inziens grote bedrag 
(f 180.000), dat Boelen dacht nodig te hebben, en wees het verzoek resoluut 
aP). Bijzonder betreurenswaardig, de koning heeft weI slechtere investerin
gen gedaan. Bovendien gingen Boelen's know-how en grote ondernemings
lust voor de Nederlandse koophandel verloren, toen hij in 1830 weer in 
actieve dienst in de marine terugkeerde. 

De afscheiding van Belgie gaf, wat betreft de theeen, geen verandering 
van tarief te zien. De Amerikanen bleven voorlopig de markt beheersen. In 
de eerste jaren van de desbetreffende decade yond even wei een stijging der 
prijzen plaats, daar wegens de geringe aanvoeren de voorraden slonken. 
Begin 1832 kon gemeld worden, dat de lusteloosheid, vooral in de goedkope 
so orten, voorbij wasS). Hierdoor aangemoedigd stuurde de N.H.M. in dat 
jaar en 1833 weer enige schepen naar Canton. Wegens de ongezonde basis, 
waarop deze handel nu eenmaal gebaseerd was, leed de maatschappij echter 
wederom grote verliezen 4). 

Bovendien waren de Amerikanen nog niet van zins de Nederlandse markt 
op te geven. Tegelijk met de schepen van de N.H.M. arriveerden in 1833 drie 
Amerikaanse bodems, die de markt weer grondig bedierven 6). 

Van verreikende betekenis was, dat in dit zelfde jaar in Groot-Brittannie 
het monopolie van de East India Company voor de handel op China werd 
opgeheven. De meeste Europese en Amerikaanse handelaars wachtten de 
strijd om de Europese markt niet af en gaven het terrein vrijwillig aan de 
Engelse particuliere kooplieden prijs. Ook voor Nederland werd Londen de 
tbeemarkt, de Amerikanen verdwenen in korte tijd gebeel van bet toneel. 

Ondanks de Britse suprematie stopte de Nederlandse vaart op Canton niet 

1) Dit zou onder meer ook leiden tot een poging om vanuit Nederland na het 
echec van de N.H.M. (Mansvelt, a.w., I, bIz. 220-222) een expeditie voor de wal
visvangst in de Stille Zuidzee op touw te zetten o.l.v. Boelen (Boelen, Merkwaardig 
Dagboek, II, biz. 158-160) . 

• ) Adres van Boelen en afwijzende adviezen in A.R.A., Staatssecretarie 3314, 
15/XII/1829 Dr. 4. 

3) Algemeen Handelsblad van 9/1/1832. 
4) Mansvelt, a.w., I, biz. 177-178; volgens het Algemeen Handelsblad van 2/1/ 

1835 is in 1834 geen thee met Nederlandse schepen ingevoerd. 
6) Algemeen Handelsblad van 2/1/1835. 
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geheel. Incidenteel zond de N.H.M. of de rederij van Gebr. Hartsen uit 
Amsterdam een schip naar China. De relaties werden voornamelijk aange
houden ter wille van de fabrikanten van de Leidse polemieten 1). De grootste 
productie van deze wollen stoffen zou, dit geeft weI volledig de bijzondere 
positie van dit artikel weer, pas in 1837 bereikt worden 2

) . Van een regel
matige Nederlandse handel op China kan echter niet meer gesproken worden. 
Het afbranden en niet weer opbouwen van de Nederlandse factorij in Can
ton tijdens de Opiumoorlog was weI typerend voor de situatie, die was ont
staan. 

CONCLUSIE 

Doordat Crommelin c.s. een overgroot deel van met name de Amsterdam
se kooplieden ervan konden oVertuigen, dat het belang van hun commissie
handel dat van de gehele vrijhandel was, hebben zij een herstel van de 
eigenhandel verhinderd. Het welslagen van hun acties betekende voortzet
ting van de stagnatie. Dat zij hun eigen belang stelden boven dat van de 
nationale welvaart, kan men hun nauwelijks kwalijk nemen. Op dat moment 
konden zij weinig anders doen. Zonder de massale steun van de niet bij de 
theehandel betrokken kooplieden, hadden zij echter nooit kunnen slagen. 
De schuldigen zijn derhalve deze buitenstaanders. Voor een deel waren zij 
ook commissionairs; dikwijls van Amerikaanse huizen, waardoor zij niet 
ongenegen zullen zijn geweest hun coIlega's te steunen 3). Wat ook aan de 
anderen geappelleerd zal hebben, was de identificatie van de belangen van 
de theehandel met die van de handel in het algemeen. 

Het is dus niet zozeer gebrek aan mogelijkheden - door bescherming 
konden ongunstige omstandigheden overwonnen worden - of een slappe 
geest - men zie de Middelburgers actief van 1815 tot 1822, de N.H.M. of 
tenslotte Boelen -, maar kortzichtigheid, onkunde en soms dwaasheid van 
de grote massa der kooplieden, waardoor de stagnatie voortduurde. Ener
zijds vertoonden zij een geestelijke starheid, voortgekomen uit hun bijna reli
gieuze geloof in en verlangen naar stapelmarkt en vrijhandel, en weI om
schreven met "vivent les principes, perissent les colonies"'). Anderzijds 
hadden zij zich aIle initiatief door buitenlanders uit handen laten nemen, en 
zagen nog niet het machteloze van hun situatie! Een overeenkomstige con
clusie lijkt ook voor vele andere takken van handel gewettigd. 

Het is te betreuren, dat Willem I niet in staat is geweest uit de grote massa 
der om protectie roependen, het ernstige geval van de theehandel te onder
scheiden. Uiteindelijk was het zijn beslissing, die de vrijhandel liet voort
bestaan. 

Een laatste vraag rest ons nog. Is de passieve commissiehandel, zo scha-
delijk voor de nationale welvaart, dan tenminste in het belang van de han-

1) Mansvelt, a.w., II, biz. 86 . 
• ) Baasch, a.w., biz. 452. 
3) Zie biz. 155, noot 1. 
' ) Aigemeen Handelsblad 1829, nr. 71 d.d. 5/IX. 
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delshuizen zelf geweest? Voor het moment zeker, maar wanneer men de 
zaak over een wat langere termijn beschouwt, blijkt, dat het gebrek aan com
mercieel initiatief bij de commissionairs ook henzelf grotendeels gerumeerd 
heeft. Om dit aan te tonen, wordt de Nota van Claude Daniel Crommelin 
uit 1854 nogmaals naar voren gebracht en aan een wat nader onderzoek 
onderworpen 1). 

Vit de opsomming van handelshuizen en de analytische figuur springen 
onmiddellijk enige saillante punten naar voren. Crommelin en Cremer & 
Wilkens, de grote namen van 1828 en ontvangers van de Amerikaanse aan
voeren van dat jaar, verkeren beide in kommervolle omstandigheden. De 
eerst negen huizen van de lijst, zonder uitzondering commissionairs van 
Amerikanen, aIle ondertekenaars van het vrijhandelsrekest van 1828, waren 
reeds geliquideerd of er slecht aan toe. In totaal zijn 15 van de 28 "slacht
offers" commissionairs van Amerikaanse huizen. 

Hoewel deze feiten natuurlijk niet absoluut betrouwbaar zijn, immers 
C. D. Crommelin putte voor de gegevens van zijn nota uit zijn herinnering 
en gesprekken, en zijn oordeel is zeker bemvloed door zijn pessimistische 
natuur, geven zij toch weI zeer duidelijk het verband aan tussen de passieve 
commissiehandel en de ondergang van vele handelshuizen. Het grote aantal 
van de in 1854 vermelde commissionairs van Amerikanen, dat in 1828 de 
rekesten voor de vrijhandel ondertekende, vijftien van de zestien, doet ten
slotte vermoeden, dat in deze jaren reeds aanzienlijk meer initiatief naar het 
buitenland overgegaan was, dan onder de omstandigheden noodzakelijk of 
onvermijdelijk was. 

Nader onderzoek in de archieven van de desbetreffende handelshuizen zal 
wellicht meer informatie verschaffen over de geesteswereld, motivaties, 
economische en maatschappelijke ambities van de leiders van deze onder
nemingen. Zo kunnen bouwstenen verkregen worden voor een psychologisch
analytische studie van afnemend ondememerschap, die een meer algemeen 
historische waarde kan hebben dan uitsluitend in de context van de stagne
rende Nederlandse handel gedurende de eerste helft van de negentiende 
eeuw. Binnen dit engere gebied moet de fundamentele discussie, waartoe dit 
artikel Diet meer dan een inleiding is, nog beginnen. 

BIJLAGE 1") 

Het rekest der Amsterdamse kooplieden voor behoud van de vruhandel in thee 

Sire! 

Geven met onderdanigen eerbied te kennen de ondergeteekenden, Zeehande
laren, KoopJieden en Handelaren in Thee in Amsterdam. 

Dat de overtuiging die hun allen bezieIt, dat Uwe Majesteit steeds met voort
durende bezorgdheid, de belangen van koophandeI, scheepvaart en nijverheid 
gadeslaat, het voor hun onraadzaam zoude maken Hoogstderzelver aandacht in 

1) Zie bijlagen IX en X. 
I) A.R.A., Nationale Nijverheid 117, 16/V/1828 nr. 29 G, La. B. 
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het bijzonder op een enkel voorwerp van handel te vestigen, ware het niet, dat ter 
kennis van de rekwestranten was gekomen, dat reeds door sommige andere hande
laren dezer stad een verzoekschrift aan Uwe Majesteit was ingediend, strekkende 
om te verkrijgen het beperken van allen invoer van thee in het koninkrijk, tot het
geen regtstreeks uit China of Nederlandsch-Indie aan en voor rekening van neder
landsche ingezetenen met hier te lande gebouwde schepen zoude worden inge
bragt1

). 

Dat de rekwestranten in dezen staat van zaken, waarbij tegenstrijdige be\angen 
schijnen te bestaan, het van hunnen pligt achten, met nederlandsche eenvoudigheid 
en rondborstigheid aan Uwe Majesteit nederig voor te dragen, die gewigtige 
redenen en motiven, die volgens hun oordeel gebiedend vorderen, dat de thans be
staande vrije theehandel niet worde belemmerd of beperkt; waardoor, Sire! Uwe 
Majesteit na een behoorlijk onderzoek in staat zal zijn, met die wijsheid en voor
zigtigheid die Hoogstdeszelfs glorierijke regeering kenschetst, uitspraak te doen. 

Dat, ten einde de zaak met den noodigen ernst en klem te behandelen, de rekwes
tranten niet kunnen nalaten te herinneren, dat de theehandel hier te lande gedurende 
eene reeks van jaren aan vele veranderingen en afwisselende verordeningen is 
onderworpen geweest; en dat gedurende het tijdvak lopende tusschen de jaren 1795 
en 1817, aile mogelijke soorten van beperkende stelsels zijn ingevoerd en weder 
afgeschaft geworden, daar de ervaring voldoende bewezen heeft, hoe gebrekkig en 
nadeelig aile deze stelsels zijn uitgevallen, tot dat eindelijk Uwe Majesteit, na rijpen 
rade, te beginnen met het jaar 1818 de vrijheid van den theehandel heeft bevolen ; 
eene maatregel, die bij de groote meerderheid, ja, nagenoeg door aile de handel
drijvende ingezetenen des koninkrijks, ten hoogste is toegejuicht geworden. 

Dat iedere verandering van grondbeginsel bij aile onderwerpen, die in betrekking 
staan met koophandel, scheepvaart en nijverheid, onvermijdelijk, zoowel bij de in
als buitenlandsche handelsbetrekkingen, onzekerheden en nadeelen doen geboren 
worden, die aileen voldoende zouden moeten worden geacht om eene dusdanige 
uitsluitende beperking van invoer af te raden, al ware dan de ondervinding van 
vroegere jaren niet reeds zoodanig als de rekwestranten met fidutie meenen, dat 
dezelve bij een onpartijdig onderzoek bevonden zal worden te zijn. 

Dat al dadelijk bij de invoering van den vrijen theehandel, aan de nederlandsche 
scheepvaart aile die bescherming en aanmoediging is toegekend, waarop dezelve 
zoo zeer aanspraak kan maken; vermits bij de bepaling der inkomende regten, 
ladingen regtstreeks uit China of uit de Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, 
voor rekening van nederlandsche ingezetenen en met schepen in het Koninkrijk 
gebouwd, slechts onderworpen zijn aan een regt van f 12 de 100 Ned. lb.") uit
makende tot de tegenswoordige middel-prijzen van 100 Centen per t lb., ongeveer 
6i ten honderd; terwijl aile andere invoer van thee, met vreemde schepen, belast ge
worden is met een inkomend regt van f 34 of ongeveer 19t ten honderd3

); dit 
onderscheid, derhalve, geeft een beschermend regt van 12i ten honderd ten gunste 
van den regtstreekschen nationalen theehandel, en moet, waarlijk, voor meer als 
voldoende worden beschouwd, om denzelven in staat te stellen, in aIle opzigten 
met voordeel de mededinging tegen vreemden te kunnen volhouden, vooral, wan
neer in het oog worde gehouden, de voortreffelijkheid van den bouw en de uitrus
ting der nederlandsche schepen, alsmede die van alle hare handels-inrigtingen en de 
kunde van het artikel van thee. Al hetgeen dan ook aanvankelijk reeds het gevolg 
gehad heeft, dat sedert de Nederlandsche Handel-Maatschappij den regtstreekschen 
theehandel met kracht heeft opgevat, vele aanzienlijke huizen van negotie der 
Verenigde Staten van Noord-Amerika, die in de gewoonte waren jaarlijks ladingen 
ten verkoop naar dit Koninkrijk uit Canton te doen afschepen, dien handel hebben 
verlaten, zoodanig, dat gedurende het verledene jaar 1827 en der eerste maanden 

1) Gedoeld werd op het rekest van Otto Roelofs c.s. 
") Een Nederlands pond is gelijk aan een kilogram. 
3) Dit zijn niet de oorspronkelijke tarieven, maar die van de laatste herziening in 

1827. Wat betreft de percentages zie het antwoord van de N .H.M. in Bijlage III. 

Economisch- en sociaal-his torisch Jaarboek 11 
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van dit jaar, niet eene enkele dusdanige vreemde lading thee regtstreeks uit China 
in de havens van het Koninkrijk is binnengevallen1

) . 

Dat de met reden zoo hoog geschatte eigen nationalen theehandel, nog daaren
boven door de vaderlijke bezorgdheid Uwer Majesteit in het verleden jaar, eene 
nieuwe en krachtdadige ondersteuning en bescherming heeft genoten, door de aan
merkelijke verhoging van het inkomend regt op thee, die van elders a1s uit China 
met ongebroken last wordt ingevoerd: eene verhoging, uitmakende /17 de 100 
Ned. lb. of 9i ten honderd; waarbij Uwe Majesteit tevens heeft gevoegd de wel
daad, van den transito-handel in thee te gedogen, welke, bij de meerdere uitbrei
ding, verbetering en de zoo doeltreffende verwijding van het stelsel van entrepot, 
hetgeen de koophandel, vooral die der hoofdstad, aan de bijzondere weldadige be
langstelling Uwer Majesteit te danken heeft, eenen uitvoer-handel in dit artikel 
even gelijk in aile andere groote overzeesche voortbrengselen, mogelijk en waar
schijnlijk maakt; vooral, wanneer het Uwe Majesteit konde behagen, de thans bij 
de Staten-Generaal aanhangige wet, verleenende eenen geheel vrijen weder uitvoer 
ter zee van koopwaren in de groote entrepots voorhanden, insgelijks van toepassing 
te maken op het artikel van thee. 

Dat deze transito-handel, in verband met de vergunning van een vrij entrepot, 
eene aanmoediging voor den sluikhandel, en eene der redenen van het verval van 
den theehandel zoude zijn, moge gerustelijk door anderen worden voorgedragen 2) : 
de rekwestranten, Sire! die het geluk hebben van met de wijze bedoelingen Uwer 
Majesteit te dezen opzigte bekend te zijn, weten te wei, hoezeer Hoogstdezelve 
steeds geneigd is, dit stelsel van vrijen doorvoer voor te staan en te handhaven. 

Dat de thee, wei is waar, sedert vele jaren, ten gevolge van het gemis van een 
transito, eerst in het verleden jaar daargesteld, meestal voor binnenlandsch ver
bruik binnen dit Koninkrijk verkocht geworden is; dat echter niets schijnt te be
letten, dat dit belangrijk handels-artikel, wanneer deszelfs stapelplaats door eenen 
geheel vrijen invoer, transito- en entrepot-handel, alhier blijve gevestigd, even als 
zulks thans te Bremen en te Hamburg het geval is, ook worde een artikel van weder 
uitvoer, vermits onze handelsteden, ten minste met even veel voordeel als de voor
melde vreemde havens, Duitschland en het Noorden van thee kunnen voorzienS

); 

weshalve de rekwestranten niet eenen gegronde reden kunnen ontwaren, waarom de 
invoer van dezelve zoude moeten worden beperkt, terwijl die van aile andere over
zeesche voortbrengselen, zelven die onzer eigen kolonien, welke dan toch wei in de 
eerste plaats eene bescherming zouden vereisschen, (als bij voorbeeld de vruchten 
der plantagien, die het eigendom van Nederlanders zijn) geheel vrij blijft. 

Dat de daling in de prijzen der theeen aan sommige speculanten en handelaren 
verliezen, en aan den handel in het algemeen nadeelen heeft toegebragt, is eene 
waarheid, die de rekwestranten diep betreuren en waarvan sommige hunner ook de 
gevolgen hebben ondervonden; doch dat de onmiddellijke oorzaak van dat onheil 
zoude gelegen zijn in den vrijen, doch hoog belasten invoer van thee, is meer dan 
twijfelachtig. Neen, Sire! het doordringende oog Uwer Majesteit zalligtelijk op
merken, dat deze daling der prijzen een noodzakelijk gevolg is van de plaats gehad 
hebbende handelsberoerte, en alsnog voortdurende vermindering van waarde van 
aile overzeesche en koloniale voortbrengselen4). En wanneer eene beperking van 
invoer wierd daargesteld, ten gunste van thee-speculanten en handelaren, zouden 
dan niet diegenen die, bij voorbeeld, hunnen handel drijven in koffij, suiker, spece
rijen of andere voortbrengselen oozer eigene bezittingen, en die gelijksoortige en 
zelfs nog grootere verliezen hebben ondergaan, even zeer, zoo niet nog meer, gereg-

1) Enige maanden later zouden echter de drie Amerikanen voor Crommelin en 
Cremer & Wilkens arriveren; ook de indirecte aanvoer stond niet stH . 

• ) Otto Roelofs c.s. 
S) Herstel van de stapelmarkt in optima forma! 
4) Het prijsniveau voor koloniale producten lag inderdaad zowel in Groot-Brit

tannie (AIgemeen Handelsblad 1829, Dr. 15 d.d. 21 /11) als in Nederland laag (Mans
velt I, pg. 54), maar het lijkt gewaagd thee met deze artikelen op een lijn te stellen. 
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tigd zijn van de regtvaardigheid Uwer Majesteit af te smeken eene evengelijke uit
sluiting van invoer dier artikelen?; waardoor al spoedig opeengestapelde beper
kingen aile vreemde schepen uit aile havens van het Koninkrijk om zoo te zeggen 
zouden verbannen, de Komrnissie-handel, die niet onbelangrijke bron van voor
spoed verloren gaan, en aan 's Lands schatkist een aanmerkelijk nadeel worden 
toegebragt. Eene ontwikkeling der gevolgen van eenen eersten stap, tot daarstelling 
van een monopolie voor eene enkele soort van scheepvaart, en handel in een voort
brengsel van vreemden grond, zoude de rekwestranten te verre verwijderen van hun 
oogmerk, en dezelve kan als geheel overbodig worden beschouwd, onder de regee
ring van eenen Monarch, die bij aile gelegenheden en in het bijzonder bij het 
vestigen der Handel-Maatschappij, getoond heeft een verlicht voorstander en be
schermer van handels-vrijheid, met verwijdering van monopolienen privilegien tezijn. 

Dat, hoeveel nadeel de daling in de prijzen der thee aan vele ingezetenen en han
delaren in het Koninkrijk ook moge hebben toegebragt, echter eene niet onbelang
rijke tegemoetkoming voor het algemeen welzijn bij dit groote handels-artikel heeft 
plaats gehad, namelijk deze, dat de zeer aanmerkelijke verliezen, die de eigenaren 
van ladingen thee hier te lande ingevoerd hebben moeten ondervinden, meestal door 
vreemdelingen zijn geleden, terwijl 's Rijks ingezetenen het groote en aanmerkelijke 
voordeel genoten hebben, van tot lage prijzen hunne benoodigdheden in thee te 
kunnen voorzien, terwijl deze vreemde invoer aan vele kooplieden en hunne onder
hoorigen een zeer groot vertier, alsmede aan 's Lands schatkist eenen zeer belang
rijken opbrengst heeft verzekerd, doordien dezelve het volle genot heeft gehad van 
het verhoogde regt op invoer van thee met vreemde schepen; een opbrengst, die ge
durende eene reeks van jaren tonnen schats heeft bedragen. Met uitzondering van 
eenige speculanten en handelaren, die zulks gemeen hebben met aile anderen die in 
meest aile andere koopwaren handel gedreven hebben, heeft de vrije theehandel 
voordeel aan het rijk en aan deszelfs ingezetenen gegeven, terwijl de vreemdeling de 
eerste en grootste verliezen heeft geleden. 

Dat, wanneer de invoer van thee beperkt wordt, de prijzen binnen het Koninkrijk 
of wei aanmerkelijk zullen rijzen; eene verhooging van prijs, die het kennelijk doel 
is der voorstanders dier maatregel, waardoor aile uitvoer ten eenemale onmogelijk 
zoude worden en ten voordeele van eenige weinigen eene belasting op den verbrui
ker zoude worden gelegd; of wei, zal de maatregel niet aan het oogmerk beant
woorden, en de prijzen van thee, na alle waarschijnlijkheid, nagenoeg onveranderd 
blijven, de nederlandsche invoerders steeds aan verliezen blijven blootgesteld, de 
handelaren in het artikel te laat eene teleurstelling ondervinden, de voornaamste 
zeehavens van het rijk van een belangrijk vertier, en's Rijks schatkist van een zeer 
aanzienlijken opbrengst voor alto os verstoken blijven. 

Dat deze laatste veronderstelling der rekwestranten de waarschijnlijkste is, be
wijst de ondervinding van vroegere jaren en de beproefde onmogelijkheid om den 
sluikhandel in thee over de Noord-Oostelijke grenzen des Rijks te beletten. De 
vreemdeling zal aile de naburige vreemde havens overvoeren, en wanneer aldaar, 
dien ten gevolge, lage thee-prijzen stand houden, en onevenredig hooge binnen het 
Koninkrijk als eerste gevolg der beperking van invoer, dan zal, onvermijdelijk, de 
eerst slechts sedert weinige jaren ten gevolge der dalende prijzen gestremde invoer 
ter sluik met vernieuwde kracht zich weder vertoonen, onze land-provintien met 
thee als het ware overstromen en tot in het hart van het Koninkrijk doordringen. 
Aile diegenen, die met den loop van den theehandel bekend zijn, moeten zich herin
neren, hoe belangrijk het vertier van de ter sluik ingevoerde thee voormaals was in 
aile de grensplaatsen van Overijssel, Gelderland en Drenthe. De geographische 
ligging van het Koninkrijk der Nederlanden, de aard en strekking harer landsgren
zen, is zoodanig, dat sluikerij volstrekt niet kan gestuit worden. Wanneer een groot 
verschil van prijzen een aanmerkelijk voordeel aanbiedt, zoodanig, dat aile handels
stelsels die door deze verderflijke en alles vernielende handeling worden ontzeenuwd, 
ten eenenmale onraadzaam en nadeelig zijn; dit, Sire! durven de rekwestranten op 
vroegere en dagelijksche ondervinding steunende, als eene daadzaak voordragen, 
die den toets van onderzoek kan weerstaan. 
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Dat wanneer de thee aileen zoude mogen worden ingevoerd door nederlandsche 
eigenaren, en met nationale schepen, het voordeel (in gevalle ondanks de VOOf
schrevene ongunstige omstandigheden, dien handel op den dUUf voordeel zoude 
kunnen geven) door weinige bevoorregte scheepseigenaren en ondernemers zoude 
worden genoten; terwijl een aantal zeehandelaren, commissionairs, makelaars enz. 
een groot gemis van vertier en regtmatigen winst zouden ondervinden, en de ver
bruiker hoogere prijzen zoude moeten betalen, hetgeen voor het algemeen welzijn 
een zooveel te grooter nadeel zoude zijn, daar 's Rijks ingezetenen daarenboven 
door andere belastingen het gemis in den opbrengst van's Lands schatkist zouden 
moeten vergoeden, en de thee in veel opzigten met een artikel van eerste benoodigd
heid kan worden gelijkgesteld. 

Dat, hoezeer de meermalen reeds vermelde beperking van invoer in het belang 
der Nederlandsche Handel-Maatschappij aanprijzenswaardig schijnt te zijn, niets 
als een geheel uitsluitend monopolie aan dezelve een voortdurend voordeel bij den 
theehandel kan verzekeren, wat indien de zoo hoog belaste vreemde invoer voor 
deze maatschappij een gevaarlijke mededinger mogt zijn, hetgeen echter de rekwes
tranten stellig geloven, dat op den duur het geval niet zal zijn, wat heeft dezelfve dan 
niet te vreezen van de altoos mogelijke, en bij verandering van omstandigheden 
hoogst waarschijnlijke mededinging van nederlandsche ondernemers, of van die 
simulatien, waartoe, wanneer een voordeel te behalen is, altoos lieden te vinden zijn, 
en door midde1 van welke vreemde ondernemers, als te voren, onze markten met 
thee kunnen overvoeren. 

Dat daarenboven de rekwestranten van eene zoo uitgestrekte en luisterrijke in
stelling als die der voormelde maatschappij geenszins verwachten, dat haar bijzon
der belang boven het algemeene welzijn zoude kunnen worden bevoordeelt, of dat 
hare directie zulks zoude kunnen wenschen. 

Dat eene algeheele uitsluiting der vreemde vlag uit de havens van het Koninkrijk, 
wanneer dezelve thee aanvoert, eenen hoogst bedenkelijken en gevaarlijken maat
regel schijnt te zijn; en Uwe Majesteit zal voorzeker, alvorens hiertoe over te gaan, 
met schroomvalligen ernst doen onderzoeken, tot welke ongelukkige en nadeelige 
represailles eene dusdanige uitsluiting aanleiding zoude kunnen geven, (daar de droe
vige gevolgen van vroegere prohibitien en hooge inkomende regten helaas! nog dage
Jijks worden ondervonden) vooral in een tijdstip, dat andere Mogendheden, hoezeer 
langzaam, meer en meer hunne uitsluitende handels-stelsels trachten te laten varen. 

Dat deze uitsluiting van vreemde invoer van een eenig handels-artikel onvermijde
Jijk ten gevolge zoude hebben, de verwijdering van dien van anderen met de thee in 
aanraking en van den zelfden oorsprong zijnde koopwaren, als bij voorbeeld suiker, 
Chinese kaneel, rhabarber, nankins, linnen, zijden stoffen enz.; alsook den aanvoer 
beletten van gemengde ladingen onder vreemde vlag, waaronder somwijlen eene 
geringe hoeveelheid thee, zoodanig, dat de voor ons Koninkrijk zoo voordelige 
Commisie- en Transito-handel zich meer en meer naar Hamburg en Bremen zoude 
verleggen; hetgeen onmisbaar zoude gebeuren, daar de koophandel als een zamen
hangend geheel moet aangemerkt worden, die aan elkander blijvende, kracht en 
vastheid heeft, doch die door het uitnemen van een eenigen schakel verlamt en 
krachteloos wordt. 

Dat de rekwestranten tenslotte nog slechts met een enkel woord de welwillende 
aandacht Uwer Majesteit, Sire! wenschen te vestigen op de schromelijke gevolgen, 
die bij het altoos mogelijke geval van het uitbarsten van eenen onverwachten zee
oorlog zouden te duchten zijn, wanneer de thans gedeeJteJijk door vreemdelingen 
gedreven worden de theehandel, die zulke groote kapitalen en zoo lang vertoevende 
retour-Iadingen vereischt, aileen voor nederlandsche rekening zoude worden ge
dreven, en het Koninkrijk van aile aanvoer van thee, zelven door middel van 
neutrale vlaggen zoude kunnen verstoken blijven, vermits sommige der groote Zee
mogendheden het stelsel aankleven, van die scheepvaart, die in vreden~tijd onge
oorloofd is, ook in tijd van oorlog te beletten' ). 

') Gedoeld werd op het hanteren door Groot-Brittannie van de z.g. "Rule of the 
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Het is dan, Sire! op grond van aile deze drangredenen, dat de rekwestranten zich 
keeren tot Uwe Majesteit, nederig van Hoogstdeszelfs regtvaardige belangstelJing 
afsmekende, dat het Uwe Majesteit goedgunstiglijk moge behagen, den vrijen in
voer van thee op den thans bestaanden voet te doen voortduren en handhaven. 

Amsterdam den Febij 1828. 
[was getekendl 

BIJLAGE II') 

'T Welk doende, enz. 
Joan Hodshon & Zoon 

(en 49 andere huizenl 

Het rekest der Rotterdamse kooplieden voor behoud van de vrijhandel in thee 

Sire! 

Geven met den diepsten eerbied te kennen de ondergetekenden Zeehandelaren en 
Kooplieden te Rotterdam. 

Dat de supplianten, met de uiterste bevreemding vernomen hebbende, hoe som
mige Handelaren van Amsterdam uwe Majesteit zijn genaderd met een verzoek om 
allen invoer van Thee te beperken tot hetgeen regtstreeks uit China, of Neder
landsch Indien aan en voor rekening van Nederlandsche Ingezetenen, met hier te 
lande gebouwde schepen, zoude worden ingebragt, zich niet onthouden kunnen van 
daartegen bescheidenlijk te remonstreeren en met korte woorden het onbestaan
bare van voorzegd verzoek aan te wijzen. 

Dat zij Supplianten toch vermeenen kort te kunnen zijn, waar niet aileen tegen ge
zegd verzoek door andere notabele Handelhuizen der Hoofdstad, gelijk zij Suppli
anten vernemen, is opgetreden, maar vooral waar het een onderwerp geldt, om
trent hetwelk aan Uwe Majesteit reeds vroeger de bijna eenstemmige wenschen van 
den Handel zoodanig zijn gebleken, dat Uwe Majesteit die uitdrukkelijk heeft ge
proc1ameerd ter vestiging ook ten dezen opzigte van eenen vrijen handel, welke nu 
zoo plotseling door eenige weinige Handelaren van Amsterdam, die aldaar slechts 
geringe, en te Rotterdam hoegenaamd geene medewerking hebben kunnen vinden, 
wordt aangevallen. 

Dat immers Uwe Majesteit zelve, nadat uit een tegenovergesteld oogpunt de ves
tiging eener uitsluitende Maatschappij voor den Chineeschen Theehandel tever
geefs beproefd was geworden, uitdrukkelijk bij de praemissen der Wet van 24 
December 1817 hebt betuigd, dat "de handeldrijvende ingezetenen een genoegzaam 
eenstemmig verlangen hadden te kennen gegeven om op het Artikel der Thee het 
algemeen aangenomen beginsel van den vrijen handel te zien toegepast", welke 
vrije handel dan ook daarbij tegelijk met eenige den directen NederIandschen 
Handel zeer begunstigende bepalingen, den vreemden invoer met circa driedubbelde 
Regten bezwarende, is ingevoerd. 

Dat, nadat alzoo het voormalig prohibitief Stelsel ten opzigte der Thee door eene 
beproefde ondervinding is verworpen, en door een vrij, maar tegelijk beschermend 
Stelsel is vervangen, is voorzeker niet dan om de gewigtigste, en op eene wei bewe
zen tegen-ondervinding rustende redenen zou kunnen worden overgegaan, om de 
met rijp beraad afgekeurde uitsluiting weder in te voeren. 

Dat het er nu zoo ver af is, dat zulk een tegenstrijdige ondervinding aanwezig zou 
zijn, dat daartoe zelfs niet de minste schijnbare reden kan worden aangevoerd, 
welke niet dadelijk door de gewigtigste en alles afdoende gronden wordt wederIegd. 

Dat immers, terwijl hier aileen het algemeen be lang en dat van den Staat in aan-

War of 1756". Hierin had deze staat bepaald, dat neutrale schepen op de vaart 
tussen Frankrijk en zijn kolonien neembaar waren, daar deze vaart in vredestijd 
niet toegestaan was (C. Smit, Vrij schip, vrij goed, pg. 80, noot 20, in: Economisch
Historische Opstellen, Amsterdam 1947). 

1) A.R.A., Nationale Nijverheid 117, 16/V/1828 nr. 29 G, La. G. 
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merking mag komen, het onbetwistbaar is, dat beide door den vrijen, doch tegen 
ongelijke Regten bestaanden invoer van Thee geheel doeJrnatig en voldoende zijn 
bevoordeeld. 

Dat toch sedert den Jare 1817 gestadig een genoegzame invoer heeft plaats gehad 
om in de behoeften der Ingezetenen te voorzien, en zulks tegen lage prijzen, door 
welke de consumptie werd vermeerderd, dat het verschil in de inkomende Regten 
zoo klaarbJijkeJijk eene voldoende begunstiging van den regtstreekschen Nederland
schen Handel heeft uitgewerkt, dat, vooral sedert de Handelrnaatschappij hare 
operatien ontwikkeld heeft, de vreemde aanvoeren aanrnerkelijk zijn verminderd; 
dat de lage prijzen, gepaard aan het door Uwe Majesteit gunstiglijk ook tot dit 
onderwerp uitgestrekte Transito, de hoop hebben opgewekt, van ook dit artikel 
nog eenmaal tot een voorwerp van meer belangrijken uitvoer te maken, eene hoop, 
welke nog eerder zoude worden verwezenlijkt, indien het Uwe Majesteit mogt be
hagen gehoor te geven aan de ernstige wenschen der voor het algemeen belang wel
gezinde Handelaren, door ook op de Thee toepasseJijk te maken het faveur der Vit
voer ter Zee van Koopwaren in de Entrepots voorhanden, bij de nu nog aanhangige 
Wet voorgesteld, als waardoor, gevoegd bij een laag Transito-regt, de Thee zou 
kunnen herschapen worden tot een allerbelangrijkst voorwerp van uitvoer, en men 
de voordeelen, welke daarvan door Hamburg en Bremen genoten worden, her
waarts zoude kunnen leiden. 

Dat intusschen voor zoo ver er nu nog vreemde aanvoeren hebben plaats gehad, 
dezelve niet slechts den zoo belangrijken Cornrnissiehandel hebben bevorderd, en 
in de Zeehavens onderscheidene klassen van personen in hun tijdelijk bestaan 
ondersteund, maar ook 's Rijks Schatkist door belangrijke inkomsten hebben ge
stijfd. 

Dat het nu waar moge zijn, dat door de lage, en teruggaande prijzen belangrijke 
verJiezen zijn ondergaan door enkele Speculanten en Handelaren, welke zeker een 
groot momentaneel voordeel zouden behalen door de rijzing, welke zij uit het door 
hen gewenschte herieven van het prohibitief Stelsel voor hunne Jiggende Theen ver
wachten, maar het wei geene aanwijzing behoeft, dat dit bijzonder belang in geene 
aanmerking kan komen om eene verandering te brengen in het beginsel van vrijen 
handel, hetwelk voor het algemeen en voor den Staat zoo weldadig is, en welks doel
matige werking vooral door deszelfs uitbreiding zich meer en meer moet ontwik
kelen. 

Dat evenzeer als die bijzondere verJiezen gemeen zijn geweest aan de Handelaren 
en Speculanten in andere artikelen, omtrent welken de vrije handel voortdurend 
bJijft verlangd, dezelve ook met dezen eene algemeene bron en oorzaak hebben in 
den algemeenen loop des handels, terwijl het bovendien niet uit het oog mag worden 
verioren, dat de groote daJingen door het aanvoeren op voorziene markten geleden, 
grootendeels op de buitenlandsche aanvoerders zelven, en geensins op den Neder
landschen Handelaar zijn neergekomen. 

Dat ook, wanneer de bijzondere oogrnerken van sommige Speculanten mogten 
worden bemanteld door den schijn van het verbod van vreemden Invoer te willen 
doen strekken ter begunstiging der Nederlandsche Handelrnaatschappij, als welke 
zich gemakkelijk van den Thee-Handel zou kunnen meester maken, en, of schoon in 
naam geen privilegie genietende, dit dan metterdaad ligtelijk zou kunnen verkrijgen, 
de SuppJianten gerusteJijk vertrouwen, dat Uwe Majesteit dergelijke bedoeJingen 
zult afkeuren, als zijnde het woord Uwer Majesteit, bij de oprichting der gezegde 
Maatschappij ter uitsluiting van alle privilegien gesproken, te heilig, dan dat het
zelve met behoud der uitdrukking, stilzwijgend en metterdaad, ten nadele van den 
algemeenen Handel zoude mogen worden omgezet, zonder dat zulk een doel door 
Uwe Majesteit zoude worden afgekeurd. 

Dat het boven dit alles aan Uwer Majesteits oordeel niet zoude ontgaan, hoe in 
het algemeen de uitsluiting van vreemden invoer eene rijzing zou veroorzaken, niet 
alleen nadeelig voor de Ingezeetenen, maar tevens aan de eene zijde aile hoop op 
uitvoer benemende, en aan den anderen kant den Sluikhandel aan de landsgrenzen 
des Rijks op de merkbaarste wijze, ten nadeele des eigenen invoers zelven, begun-
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stigende, terwijl in het bijzonder de bedoeling om daarbij de Nederlandsche Handel 
Maatschappij te begunstigen bij eene gewenschte uitkomst verderfelijk zou zijn voor 
vele standen der Maatschappij, en bij mogelijke mislukking door de concurentie 
van bijzondere ondemerningen al het reeds geschetste nadeel zou . vermeerderen, 
door van de Nederlandsche havens te hebben verwijderd zoo vele schepen, welke 
daaraan anders, bij het kwijnen des Handels, nog eenig leven en vertier geschonken 
zouden hebben. 

Dat in eenen tijd, waarin de vrijheid des Handels zoo overwinnend bewezen 
wordt, indien slechts aan dezelve de noodige tijd en genoegzame ruimte gelaten 
wordt om zich te ontwikkelen, deszelfs bloei meer te verzekeren dan eenig verbod
stelsel immer kan; en waar die vrijheid, welke de onderscheiden volken nader tot 
elkander brengt, de gewigtigste stem, de stem Uwer Majesteit, uitdrukkelijk voor 
zich heeft verkregen, door de Supplianten weI niets meerder zal behoeven te worden 
bijgebragt om die Stem ook voor het door hen behandelde voorwerp, waarin zij 
handel drijven, te bewaren. 

Dat de Supplianten zich daarbij gerustelijk verlaten op het verlichte oordeel en de 
welwillende volharding, welke zoo bestendig de kenmerken zijn van Uwer Majes
teits overleggingen en beramingen, verzekerd, dat op het hooge standpunt, waaruit 
Uwe Majesteit de groote belangen des Handels overziet, en hetwelk zich boven de 
beperkte inzigten van bijzondere belanghebbenden verheft, steeds de vrijheid des 
Handels meer en meer in waarde zal winnen, en zeker niets minder doelmatig zal 
voorkomen, dan de nu bestaande vrijheid meerder te willen beperken. 

Weshalve de Supplianten zich eerbiedig keeren tot Uwe Majesteit, verzoekende, 
dat het Uwe Majesteit moge behagen den vrijen invoer van Thee te doen voort
duren en handhaven. 

Rotterdam 20 Maart 1828. 'T Welk doende &c. 

Secretarie, 
No. 291 
Bijl. 2 

[was getekend] 

BIJLAGE lIP) 

Labouchere & Co. 
[en 33 andere huizen] 

N. H. M. aan Netscher 

's Gravenhage, den 12 April 1828 

Aan den Heere Referendaris Inspecteur Generaal, belast met de 
waameming der Administratie voor de Nationale Nijverheid. 

Sedert ons schrijven van den 14den Maart j.1. No. 201 hadden wij de eer de 
beide missives van U HoogEdelGestr. in dato 12 en 15 Maart te ontvangen, waarbij 
ons, op 's Konings last, opnieuw twee stukken, den Theehandel betreffende, werden 
toegezonden. Zijnde het eerste een adres door een aantal kooplieden te Amsterdam 
ingediend, terwijl het tweede eenige bedenkingen over hetzelfde onderwerp behelst, 
die van Rotterdam zijn ingezonden '). 

Ter voldoening aan het ons te kennen gegeven verlangen, nemen wij de vrijheid 
bij deze, in verband met ons hierboven aangehaald antwoord, ons gevoelen om
trent deze beide stukken (hiemevens terug gaande) te ontwikkelen; doch moeten 
echter daarbij doen opmerken, dat wij begrepen hebben, vooral het eerste stuk in 
aanmerking te moeten nemen, en dit omdat hetzelve grootendeels strijdig is, niet 
aileen met het reeds bij onze missive van 14n Maart behandelde adres, maar ook 
met ons gevoelen, voor zoo verre hetzelve in de voomoemde missive is omschreven. 

1) A.R.A., Nationale Nijverheid 117, 16/V/1828 nr. 29 G, La. F . 
• ) Dit was het geschrift van de anonieme Rotterdamse koopman, getiteld "Be

denkingen over den Theehandel" . 
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Zonder in eene naauwkeurige uiteenzetting te treden, omtrent de maatregelen, in 
het door de Requestranten in den aanvang van hun adres aangehaalde tijdvak van 
1795 tot 1817 met opzicht tot den Theehandel genomen, vermeenen wij hieromtrent 
aIleen te moeten aanmerken, dat gedurende een aanmerkelijk gedeelte van dat tijd
yak Nederland van allen Buitenlandschen handel verstoken is geweest. Dat in 
andere oogenblikken, waarin de Zeevaart minder belemmerd was, de verordeningen 
ten dezen opzigte dikwijls met staatkundige omstandigheden in verband gestaan 
hebben en dat in aIle gevallen de ondervinding van een zoodanig tijdperk geenszins 
geschikt is om op dezelve de aanneming of verwerping van eenig stelsel te gronden. 

Wij ontkennen niet, dat de invoering van eenen vrijen handel in de thee eertijds 
over het algemeen toegejuicht werd, doch die toejuiching grondde zich voornamelijk 
op de voordeelen welke men van eenen zoodanigen maatregel voor de eigen Neder
landschen Handel, in vergelijking van het daardoor vervangen wordende stelsel 
van Monopolie, vermeende te mogen verwachten. 

Thans echter, na eene ondervinding van tien jaren, zijn het niet meer die vooruit
zichten, maar wei de vruchten der ondervinding, welke den grondslag der overwe
gingen in deze moeten uitmaken; en is het onderscheid tusschen de uitkomst van 
1828 en de verwachtingen van 1818 naar ons oordeel naar waarheid ontwikkeld 
geworden in het tweede der ons door U HoogEdelGestr. ingezondene stukken. 

Ten bewijze hoezeer deze ondervinding vele deskundigen van gevoelen heeft doen 
veranderen, behoeven wij slechts de reeds vroeger door ons opgemerkte bijzonder
heid aan te halen, dat juist die zel[de Theehandelaars, welke vroeger den vrijen 
handel in dit artikel als zoo wenschelijk beschouwden, zich thans aan Z.M. ter ver
krijging eener verandering in de ten dezen bestaande wetgeving gewend hebben1). 

Wij vermeenen insgelijks dat de ondervinding genoegzaam grond geeft om te 
ontkennen, dat de bescherming door de thans bestaande regten aan den Neder
landschen Theehandel verleend, genoegzaam zoude zijn om den zelven tegen de 
mededinging der Vreemden te handhaven; zelfs omtrent de berekening van de hoe
grootheid dezer bescherming stemmen wij niet met de Requestranten in, daar, naar 
ons oordeel, deze regten niet over den middenprijs kunnen worden geslagen, ver
mits juist hierdoor, dewijl die regten voor aIle soorten (behalve de Boeyen grove 
Congo) dezelfde zijn, de fijne soorten, waarvan de prijs soms nog tot 300 a 400 
centen gaat, veel minder gedrukt worden : hetgeen dan ook het gevolg heeft, dat 
deze fijne soorten, welke bij expeditien van China steeds het meeste voordeel geven 
(terwijl de prijs der grofste soorten bijna altoos in verhouding ongunstig uitkomt), 
ons nog gedurig bij partielen aanvoer, met gebroken ladingen en derhalve tot de 
hoogste regten worden aangevoerd. 

Wij laten gaarne aan den voortreffelijken bouw en de uitrusting der Nederiand
sche schepen aIle regt wedervaren, doch zien daarin geen waarborg voor den goeden 
uitslag van den regtstreekschen Theehandel, daar het integendeel juist de meerdere 
kosten van de Nederlandsche Scheepvaart zijn, die in vergelijking met die der 
Amerikanen, wier materialen van aanbouw en uitrusting uit den aard der zaak zoo 
veel goedkoper zijn, eene krachtdadige bescherming noodzakelijk maken. Indien er 
voordeel uit onze handelsinrigtingen voortvloeit, wordt dit zoowel door de Vreemde 
als door de Nederlander genoten. 

Het is voorts aIleszins juist, dat de Nederlandsche Theehandel door de Handel 
Maatschappij met kracht is aangevat, en getuigen hiervan de belangrijke jaarlijk
sche expeditien door ons, tot een zoo aanmerkelijk voordeel van Handel, Scheep
vaart en Nijverheid naar Canton sedert 1824 gedaan, doch het is niet minder waar, 
dat de ondervinding door die expeditien zelve verkregen, ons meer en meer be
vestigd heeft in de overtuiging, dat, zonder eene krachtdadige bescherming van den 
Nederlandschen Theehandel, de voortzetting van dezelve op den tegenwoordigen 
voet voor haar op den duur als onmogelijk beschouwd moet worden. 

1) Bedoeld werden de ondertekenaars van het rekest van Otto Roelofs c.s. 
Helaas kon de waarheid van deze bewering niet worden nagegaan. 
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Wij deelden aan U HoogEdelGestr. in onze missive van den 14n Maart j.l. deze 
overtuiging reeds mede, en maakten U HoogEdelGestr. toen reeds opmerkzaam op 
de belangrijke voordelen, welke voor zoo vele takken onzer Nijverheid uit de voort
zetting van den Nationalen Theehandel voortvloeiden; voordeelen, die naar ons in
zien in het algemeen belang rijkelijk kunnen opwegen tegen eenige commissiegelden, 
welke ten gevolge van een veranderd stelsel hier te lande in andere handen zoude 
overgaan; terwijl de levendigheid en welvaart onder de verschillende klassen naar 
ons inzien door een eigen handel veel meer dan door een handel van vreemden bevor
derd wordt. 

Wat eindelijk het verlies betreft van de regten op de vreemde Thee, hetwelk de 
Schatkist zoude moeten lijden, dit zoude ruim worden vervangen door de meerdere 
opbrengst welke in vele opzigten uit de vermeerdering van welvaart ten gevolge van 
den eigen handel zoude voortvloeyen, hetgeen ook geheel met het commerciele 
stelsel van het gouvernement overeenkomt. 

Waartoe doch anders de beschermende wetten ten voordeele der Nationale Nij
verheid, daar het gemaklijk zoude vallen, door eene meerdere toelating van de 
voortbrengselen der vreemde Nijverheid de Schatkist aanzienlijk te bevoordeelen? 

Het stelsel, in de voornoemde memorie aangenomen, om namelijk de Thee geheel 
gelijk te steUen met aUe andere artikelen, en hieruit af te leiden, dat indien de invoer 
der vreemde Thee beperkt werd, er eene diergelijke bescherming voor onze Neder
landsche Handel en Scheepvaart met opzigt tot de andere artikelen van handel ge
vorderd zoude kunnen worden, komt ons alleszins ongerijmd voor. 

Het is toch algemeen bekend, dat die andere handelsartikelen, als Koffij, Suiker 
enz., van een algemeen zo binnen- als buitenlandsch gebruik zijn, en derhalve, of
schoon ook voor consumptie benoodigd zijnde, voornamelijk als voorwerpen van 
verzending en commissiehandel beschouwd moeten worden. Bij de thee is de zaak 
geheel omgekeerd en de ondervinding bevestigt ons, dat dit Artikel bijna uitslui
tend voor de binnenlandsche consumptie gebruikt worde). Wij zijn daarom onder
tusschen geenszins van oordeel geweest, dat wij het behoud voor den doorvoer van 
dit Artikel behoorden af te raden; maar hebben veeleer begrepen, dat de vrijstelling 
van dien doorvoer voor de thee per Nederlandsche schepen ingevoerd den handel in 
de gelegenheid zoude stellen om die commissien op het artikel te vervullen, welke 
van tijd tot tijd uit het Zuidelijk Duitschland alhier inkomen. Daarentegen kunnen 
wij ons zegel geenszins hechten aan de overdrevene denkbeelden, die men in deze 
Memorie omtrent de gevolgen van eene algemeene vrijstelling van doorvoer en 
Entrepot in de Thee schijnt te verwachten, daar de markten van Hamburg en 
Bremen door derzelver ligging reeds hare geschiktheid bewijzen om van daar in de 
behoeften van het Noordelijk Europa te voorzien en daar de regten aldaar niet 
noemenswaardig zijn, kunnen wij ons geen denkbeeld vormen, hoe door de daar
stelling van een Entrepot hier te lande dat gedeelte van den Theehandel van die ha
vens naar de onze zoude verlegd worden. 

Door het gewag maken van de vrees voor het stelsel van Monopolie tracht men 
de zaak naar ons inzien uit een verkeerd oogpunt te doen beschouwen. Het beginsel 
toch van de thans bestaande wet is door de erkende noodzakelijkheid eener be
scherming onzer N ationale Scheepvaart aangegeven ; en de eenige vraag, op wier be
slissing het hier aankomt, is: of deze bescherming genoegzaam is om de voortzetting 
van den Nationalen Theehandel, in mededinging met de vreemden, mogelijk te 
maken. 

Is zij zulks niet en is het te vreezen, dat de Nederlandsche Handel Maatschappij, 
die tot nu toe alleen door de ui tgestrektheid harer middelen zich voor een' tijd de op
offeringen aan dezen handel verbonden heeft kunnen getroosten, ook van denzelven 
zal moeten afzien, dan zuUen ook alle de voordeelen, die uit den belangrijken aan-

1) In de "Bedenkingen over den Theehandel" wordt geschat, dat nog geen twee 
procent van de invoer weer geexporteerd werd (fol. J 3). 
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bouwen het onderhoud van schepen voor deze vaart geschikt, uit het geregeld jaar
lijksch debiet van eene aanmerkelijke hoeveelheid Nederlandsche Fabrikaten, en 
uit zoo vele met deze hoofdtakken in verband staande bronnen van welvaart ont
sproten, verloren gaan, en de Nederlander geheel en al voor den aanvoer van een 
Artikel, waarvan de jaarlijksche consumptie zelfs tot de tegenwoordige ongehoorde 
lage prijzen nog een bedrag van ongeveer 13.000.000 uitmaaktI), geheel van de 
Vreemden afhangen. 

Het is waar, dat tot nu toe de aanvoeren van de vreemden vaak met verlies zijn 
geschied, en dat dien ten gevolge de gebruikers soms goedkooper thee hebben 
kunnen drinken, doch staat hier niet tegenover, dat, indien het de vreemden eens 
mogt gelukken door den meer voordeeligen voet, waarop zij dezen handel uit 
hoofde van de mindere kosten hunner Scheepvaart als anderzins kunnen drijven, de 
mededinging van den Nederlandschen Handel geheel uit den weg te ruimen, zij de 
gelegenheid om op hunne beurt eens geld te winnen (daar toch geen handel op den 
duur met verlies gedreven kan worden) niet zouden laten voorbijgaan, en dat de 
meerdere prijs, welke de consument in dat geval zoude moeten betalen, hetgeen hij 
daaromtrent vroeger had uitgespaard rijkelijk zoude overtreffen. Trouwens dat dit 
inderdaad reeds het geval geweest is, blijkt uit de daadzaken hieromtrent in de 
Rotterdamsche Memorie aangehaald·). Indien deze handel daarentegen in handen 
van Nederlanders bleef, zoude men op eene vaste en steeds weI voorziene markt 
kunnen staat maken, terwijl het steeds naar ons oordeel ten minsten aan Zijne 
Majesteit zoude moeten verblijven om, zoodra het algemeen belang dit vorderde, of 
de Nederlandsche Theehandel niet in verhouding met de behoefte van consumptie 
en handel werd doorgezet, daaromtrent die maatregelen te nemen, welke Hoogst
dezelve ter wering van aIle misbruik noodzakelijk zoude achten. Het bestaan van 
een sluikhandel in Thee in onze Noord Oostelijke Provincien is dikwijls met leed
wezen erkend geworden en wordt ook thans nog de noodzake1ijkheid van de wering 
van denzelven volgehouden. 

De ondervinding bewijst echter, dat reeds de tegenwoordige bepaling een ge
noegzaam aanloksel tot den sluikhandel oplevert, zoodat, indien men van dezen 
grond wilde uitgaan, er geen inkomend regt hoegenaamd op de Thee zoude moeten 
geheven worden. 

Ook kunnen wij in de vrees de Requestranten geenszins deelen, alsof de Algemeene 
Commissiehandel door eene verandering van stelsel met opzigt tot de Thee zoude 
lijden, en alsof wij daardoor de aanvoeren zouden ontbeeren van die Artikelen, 
welke de Chinese Markt buiten de Thee aanbiedt. Het spreekt toch van zelve, dat 
diezelfde Nederlandsche schepen, welke de Thee zouden overvoeren, ook de overige 
Chinesche Artikelen, naarmate dezelve benoodigd zouden zijn, zouden aanbrengen, 
hoewel wij het niet ongepast achten hierbij aan te mer ken, dat het uit de invoer
Iijsten genoegzaam blijkt, dat de aanvoer sedert 1818 van andere Chinesche goederen 
door die vreemden schepen, die theeen aangebragt hebben, van hoegenaamd geen 
belang geweest is. Wij kennen geenszins van eenen maatregel ter bescherming van 
den Nederlandschen Theehandel, die represailles tegemoet zien, welke de Reques
tranten schijnen te vreezen, en dit wei, daar de eenige natie, wier mededinging wij in 
deze ondervinden ofte vreezen hebben, de Noord Amerikanen namelijk, aan hunne 
vlag met opzigte tot de thee eene bescherming verleenen, welke met eene uitsluiting 
der vreemde vlaggen gelijk staat. 

Uit het voor ons liggende tariefvan de regten in de Vereenigde Staten van Noord 
Amerika blijkt namelijk, dat bij de aanvoer van thee in dat gemeenebest onder 
vreemde vlag een additionee1 regt van III tot I 100 per 100 Ned. pond, dus van 

1) Dit Iijkt een hoge schatting. Het rekest van Joan Hodshon geeft als gemiddelde 
prijs voor thee 11.-. Stelt men de jaarlijkse consumptie op 25.000 kwartkisten 
(waarvan 90% groffe soorten a 75 pond, en 10% fijne soorten a 60 pond (van t kilo), 
dan zou hetjaarlijks verbruik een waarde hebben van ruiml 1.800.000. 

2) Gedoeld werd op de prijsstijging in dejaren 1821-1825 (zie bijlage VIII). 
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20 pct. tot 25 pct. op de waarde naarmate van de qualiteit betaald moet worden, van 
welk regt bij den wederuitvoer geene restitutie wordt verleend. 

De beduchtheid omtrent de nadeelige gevolgen, welke de uitbreiding van den 
Nederlandschen Theehandel bij eenen onverwacht opkomenden oorlog zoude 
kunnen hebben, zijn even zeer toepasselijk op allen zeehandel van Nederlandsche 
rekening, en indien men aan die vrees gehoor gaf, zoude men alle eigene onderne
mingen en eigene scheepvaart als nadeelig en gevaarlijk moeten beschouwen. 

Nog vermeenen wij op het aantal der onder dit adres geplaatste handteekeningen 
ons nog de aanmerking te mogen veroorloven, dat slechts zeer weinige dier huizen 
van Negocie ons voorkomen eenig direct belang bij den Theehandel der Vreemden 
tehebben. 

De meesten toch zijn voornamelijk Commissionairs op Duitschland, die ver
moedelijk alleen dit adres geteekend hebben in de veronderste11ing, dat het de be
doeling zijn zoude allen doorvoer te verbieden; en daar wij nu in onze Missive van 
14 Maart er op hebben aangedrongen, dat de doorvoer van Theeen onder Neder
landsche vlag aangevoerd, behouden werd, zoo zouden noch zij, noch de makelaars, 
binnenlandsche commissionairs etc. eenige vermindering in hunne verdiensten 
ondergaan, daar het op de voorgrond staat, dat de Nederlandsche Theehandel, door 
de verleenen bescherming gerugsteund, in staat zoude zijn om hare aanvoeren op 
eene zoodanige schaal in te rigten, dat dezelve in de behoefte van binnen- en buiten
landsch vertier rijkelijk zoude kunnen voorzien. Wij hebben voorts op dit adres 
bijna geen dier huizen aangetroffen, wier werkzaarnheden met de Reederijen, fa
brieken of andere takken van eigen Nederl. handel in verband staan. 

Na derhalve dit adres zoo wij vermeenen in deszelfs bijzonderheden gevolgd en 
de daarin aangevoerde gronden aan onze vroeger ten dezes geuitte denkbeelden ge-. 
toetst te hebben, houden wij het overtol1ig het tweede der door U HoogEdelGestr. 
ingezondene stukken, met welks belangrijken inhoud wij ons grotendeels kunnen 
vereenigen, insgelijks in deszelfs bijzonderheden na te gaan, daar hetzelve hoofd
zakelijk eene geschiedkundige beschouwing behelst van hetgeen het gevolg van 
vrijstelling van den Theehandel in den jare 1818 geweest is, en het bewijs oplevert, 
hoe dien ten gevolge de Nederlandsche Theehandel geheel te gronde is gegaan. 

Uit het bovenstaande is reeds gebleken, dat wij, wat den slotsom dier Memorie 
betreft, het ontoereikende namelijk van het tegenwoordig stelsel tot bescherming 
van den Nederlandschen Theehandel, daarmede overeenstemmen. 

Ten slotte vermeenen wij alleen nog eene aanmerking van de Amsterdamse 
Memorie , die de Maatschappij meer bijzonder betreft, te moeten opnemen. Er 
wordt daarin namelijk aangevoerd, dat, al gelukte de uitsluiting van de Vreemden 
uit den Theehandel, de Maatschappij daarvan echter geene vruchten zoude pluk
ken, dewijl de andere Nederlandsche Kooplieden in mededinging tegen haar zouden 
optreden. Het doel der oprigting van de Maatschappij, de bevordering namelijk van 
den Nederlandschen Handel en Nijverheid, staat ons te levendig voor den geest om 
niet zulk eene eventuele mededinging eenen grond van vrees te ontleenen, en wij 
kunnen nirnmer wenschen, dat bij de beoordeling van een onderwerp van dat ge
wigt, als het in deze behandelde, eenig ander belang dan alleen dat der Algemeene 
Nederlandsche welvaart in aanmerking kome. 

[was getekendl 
De Nederlandsche Handel Maatschappij 
G. Schimmelpenninck Prest. 
de Clercq Sc. 
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BlJLAGE IV 

Thee-aankopen te Canton door de verschillende naties1) 

(inpicols a 61,25 kilogram) 

Seizoen E.Le. V.O.C Denem. Zweden Frankrijk Ver. St. Diversen 

1775/76 26.918 36.929 21.253 19.220 18.662 
1776/77 41.820 36.427 18.730 22.868 42.893 
1777/78 49.962 35.218 15.737 21.384 27.332 
1778/79 40.245 34.152 10.414 24.437 15.776 
1779/80 23.621 35.159 29.877 19.698 10.320 
1780/81 69.445 37.182 17.560 30.817 2.383 
1781/82 63.489 30.889 24.504 
1782/83 21.176 ? ? ? 
1783/84 92.130 24.030 36.592 31.735 50.688 
1784/85 86.383 40.011 23.690 ? 37.206 6.6171) 

1785/86 103.834 33.441 34.336 46.593 3.500 5.225 2) 5.213 
1786/87 157.116 44.774 15.190 13.110 2.867 8.864 ? 
1787/88 161.304 41.162 19.980 21.682 12.967 5.632 ? 
1788/89 141.218 31.347 18.726 19.407 2.191 8.916 2.388 
1789/90 129.847 38.302 13.297 2.207 23.199 
1790/91 159.595 9.964 3.905 3.316 5.575 
1791/92 94.754 15.385 11.935 5.880 13.974 
1792/93 156.000 17.061 6.395 11.698 11.555 11.5673) 5.871 
1793/94 148.250 17.130 5.671 14.115 2.171 
1794/95 167.672 30.726 185 10.787 131 
1795/96 112.840 20.699 21.147 150 
1796/97 212.422 18.793 25.848 151 
1797/98 184.653 9.848 10.508 23.356 
1798/99 93 .771 21 .832 10.563 42.555 
1799/00 157.526 8.492 3.336 42.488 
1800/01 223.493 7.226 16.818 35.620 6.018 
1801/02 221 .255 1.391 ? 40.879 
1802/03 201.921 2.2903) 6.466 10.703 2.652 38.732 17.595 
1803/04 244.664 7.942 17.788 8.057 
1804/05 213.800 7.246 17.645 54.902 
1805/06 179.040 13.049 ? 87.771 522 
1806/07 183.364 8.209 65.779 
1807/08 138.368 58.770 

1) Bron: H . B. Morse, The East India Company trading to China. Oxford 1926-
1929, Vols. II en III, passim (statistische overzichten aan het eind van elk hoofd
stuk). 

2) Ontbreekt of duidelijk foutief in Morse; berekend op grond van Dulles, The 
old China Trade. Boston-New York 1930. 

3) Voor rekening van de Bataafse overheid; niet in Nederland aangekomen. 
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BIJLAGE V 

De aanvoer van thee in Nederland (in kwart kisten) 

Totale aanvoer Aanvoer voor nederlandse rekening 

Jaar (a) (b) (c) (d) % van totaal 

1814 26.448 0 
1815 27.169 0 
1816 25.174 25.174 100 
1817 21.190 21.190 100 
1818 85.786 90.485 37.331 41 
1819 63.104 59.929 6.958 11 
1820 70.341 73.372 14.029 19 
1821 19.903 17.213 6.279 36,5 
1822 30.074 28.024 8.987 32 
1823 26.750 26.192 0 
1824 16.246 13.023 0 
1825 29.227 38.224 0 
1826 45.147 45.768 37.764 82,5 
1827 28.593 28.040 23.585 84 
1828 49.116 29.517 60 
1829 26.881 ± 18.000 65-70 
1830 20.512 ± 12.000 60 
1831 9.043 0 
1832 21.523 0 
1833 38.803 ± 21.000 55 
1834 26.667 0 
1835 12.725 0 

Bronnen: 
kolom (a): 1814 tim 1829: Algemeen Handelsblad van 6/1/1830; 1830: idem van 

4/1/1831: idem van 9/1/1832; 1832: idem van 4/1/1833; 1833: idem van 
6/1/1834; 1834: idem van 2/1/1835; 1835: idem van 2/1 en 6/1/1836. 

kolom (b) en (d): Bedenkingen over den Theehandel, fo1. 8. 
kolom (c): 1816, 1817, 1829 tim 1835 als kolom (a); 1828 samengeteld uit de 

arrivageberichten in het Algemeen Handelsblad van 7/V, 17/V en 
16/VII/1828 (helaas zijn aileen in dit eerste jaar van uitgave deze be
richten, althans voor de Chinese handel, compleet). 

De absolute nauwkeurigheid van deze cijfers varieert van jaar tot jaar; voor een 
overzicht van de ontwikkeling in de marktvoorziening is deze nauwkeurigheid vol
doende. 
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BIJLAGE VII 

De prijzen van enige soorten thee (van normale kwaliteit) over een lange reeks van 
jaren (in stuivers per pond van 500 gram) 

Boey Congo Souchon Hysan 

mei 1814 50 66 107 
mei 1815 46 46 66 
mei 1817 23 31 78 

1818 17 20 30 
1819 11 17 18 35 
1820 10 17 16 
1821 10 16 16 
1822 11 18 18 
1823 12 19 19 
1824 12 18 18 
1825 14 20 21 48 
1826 10 18 18 32 
1827 9 16 17 37 

juli 1828 10 17 17 35 
aug. 1829 10 17 19 35 
juli 1830 11 17 18 40 
juli 1831 18 23 24 37 
jan. 1832 24 25 27 41 
jan. 1833 19 24 24 41 
jan. 1834 19 23 23 40 
jan. 1835 17 20 22 40 

Bronnen 
1814 t Im 1817 : Memorieboek pg. 75. Hysan 1819: Memorieboek pg. 77. Boey, 

congo en souchon 1818 t Im 1827: Bedenkingen over den Theehandel, fol 11. 
Hysan 1825 t Im 1827: Algemeen Handelsblad van 5/1/1828.1828 tIm 1835: Alge
meen Handelsblad, maandelijkse prijscouranten. 

Wegens de grote verschillen in kwaliteit per aanvoer, en dientengevolge grote 
prijsverschillen binnen een bepaalde soort (zo varieerde b.v. Boey in augustus 1829 
van 48 tot 80 cent per pond), kunnen deze cijfers slechts een aanduiding van het 
prijsverloop zijn. Voor het volgen van de trend zijn deze echter voldoende nauw
keurig. 

BIJLAGE VIII 

Het prijsverloop van enige soorten thee 1825-1830 (in stuivers per pond van 500 gram) 

·5 ~S t: ii <:> '" ~ -:: 8 ~ ~ 
-Sl..:.; 

.§ .~ t- <J bot: 
::; <J 

~ ~ 
t: <:> 

~ 
<:> 

~ (3 ~ ~ ~~ ..:; 

jan. 1825 19 24 28 70 48 42 44 45 50 
juli 1825 18 24 28 70 48 34 36 40 44 
dec. 1825 17 22 26 60 44 24 30 34 48 
juli 1826 10 18 19 40 32 17 19 28 35 
jan. 1827 11 19 21 54 39 19 22 31 46 
juli 1827 10 18 20 64 39 18 21 29 44 
dec. 1827 10 18 18 70 35 17 20 24 42 
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juli 1828 
dec. 1828 
aug. 1829 
jan. 1830 

Bronnen: 

~ 
~ 

10 
10 
10 
11 

c 
~ 
d 
17 
17 
17 
17 

s:: 
" "'" 8 

s:: 

'" <:! 

'" ::s '" ~ ~ ~ 

18 68 35 
17 72 36 
18 60 36 
18 64 40 

1825 t/m 1827: Algemeen Handelsblad van 5/1/1828. 

·5 "<:I", "5 ..9~ '" s:: 
.S .~ l:i ~~ 

~ ~ 
c 

~~ ~ 

15 18 22 44 
16 18 25 44 
16 18 25 46 
17 18 28 50 

1828 t/m 1830: Algemeen Handelsblad, maandelijkse prijscouranten; hiervoor 
geldt eveneens de opmerking onder bijlage VII. 

BIJLAGE IX 

Lijst der in de nota van C. D. Crommelin (1854) vermelde handelshuizen 

Ondertekenaar van 
een rekest in 1828 

Commissionair 
Naam 

Daniel Crommelin & Soonen 
Hope & Co. 
N., J. & R. van Staphorst 
W. & J. Willink 
Wed. P. van Veen & Zoon 
Van Baggen, Parker & Dixon 
Gebhard & Co. 
Karthaus, Hasenclever & Co. 
Joan Hodshon & Zoon 
Ruys & Zimmermann 
Stadnitsky & Van Heukelom 
Severijn & Haesebroek 
Melvil &Co. 
Braunsberg & Co. 
Buys, de Bordes & Jordan 
West-Indische Maatschappij 
Luden & Poel 
Couderc & D. M. P. Brants 
Cremer & Wilkens 
Sturenberg, Cankrien & Co. 
Labouchere & Co. 
Sichel, Bischofsheim, 

Oppenheim 
Trakranen & Co. 
Boelen, Reederij ... op Africa 
Van Eeghen & Co. 
Alstorphius & Van Hemert 
Ketwich & Voombergh 
GoB & Co. 
Luden & Van Geuns 
DuB & Co. 
Bunge & Co. (onder: Katoen) 

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 

neen 
Amsterdam 

reeds v66r 1828 geliq. 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 

opgericht na febr. 1828 
neen 

Amsterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 

neen 
neen 

opgericht na febr. 1828 
Amsterdam 
Amsterdam 

neen 
Amsterdam 

neen 
Amsterdam 
Amsterdam 

van Situatie 
Amerikanen 

ja slecht 
ja slecht 
ja geliquideerd 
ja ge1iquideerd 
ja geliquideerd 
ja slecht 
ja slecht 
ja slecht 
ja geliquideerd 
ja slecht 
ja matig 
ja geliquideerd 

geliquideerd 
geliquideerd 
geliquideerd 

slecht 
geliquideerd 
geliquideerd 

ja slecht 
ja geliquideerd 

geliquideerd 

slecht 
slecht 

geliquideerd 
redelijk 

ja redelijk 
slecht 

ja slecht 
slecht 

geliquideerd 
ja slecht 
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BIJLAGEX 

Analytische figuur en tabel, afgeleid van bijlage IX 

Totaal aantal huizen op de lijst 

31 

Rotterdam 3 28 Amsterdam 

geliq. matig geliq. ~ matig ,/I slecht redelijk slecht 

1\ l\~jk 

!\ getekend 
wei 3 0 niet in 1828 wei 16 

9~ 
wei 3 0 niet 

!\ commissionairs /\ ~ 
wei 2 niet van Amerikanen wei 11 5 niet wei 2 7 niet wei 2 niet 

Totaal aantal tekenaars in 1828 : 22 
Totaal aantal commissionairs 17 
Tekenaars en commissionairs : 15 

Aile kooplieden Commissionairs 
geliq./ matig/ totaal geliq./ matig/ totool 
slecht redelijk slecht redelijk 

Getekend 19 3 22 13 2 15 
Niet get. 6 0 6 1 0 1 
Kon niet 

tekenen1) 3 0 3 0 

Totaal 28 3 31 15 2 17 

1) Ben huis was reeds voor 1828 geliquideerd, twee andere bestonden ten tijde 
van de rekesten nog niet. 

Economisch- en .ociaal-historisch Jaarboek 12 
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RET CENSUSKIESRECHT EN DE WELVAART IN NEDERLAND 
1850-1917 1) 

door 

Dr. JOH. DE VRIES 

I 

Het is geen nieuwe gedachte dat uit de gegevens van het censuskiesrecht 
iets valt te conc1uderen omtrent de welvaart in ons land gedurende de 
periode dat dit censuskiesrecht gold. Al in 1860 heeft J. F. B. Baert, de ver
dienstelijke econoom en statisticus 2), in het Staatkundig en Staathuis
houdkundig Jaarboekje een artikel gepubliceerd, getiteld "Verhouding 
tusschen kiezers en bevolking", waarin hij de volgende opmerkingen plaats
te: "Ben niet onbelangrijke bijdrage tot de kennis van den vooruitgang der 
stoffelijke welvaart in ons Vaderland levert de vergelijking van het getal 
Kiezers over de verschiIIende jaren in verhouding tot de bevolking. Zoo
lang de directe belastingen en de census geen verandering ondergaan, mag 
men uit de betrekkelijke vermeerdering der kiezers tot een vermeerdering 
van den rijkdom des volks besluiten" (bIz. 286). 

Baert schreef zoals gezegd in 1860 en kon derhalve slechts een korte 
periode, n1. vanaf 1850, overzien. Wij zijn wat dat aangaat in een gunstiger 
positie. Het belang van een dergelijk onderzoek als hier bedoeld, behoeft 
nauwelijks enig betoog. Hoewel in de laatste jaren een aantal belangrijke 
publicaties is verschenen - noemen wij slechts Van Stuijvenberg en De 
Jonge S) - weten wij nog niet zoveel over de ontwikkeling van de welvaart 
in ons land tijdens de onderhavige peri ode dat een onderzoek naar Baerts 
stelling overbodig is. Het is vooral de ontwikkeling van de welvaart die ons 
interesseert. Baert spreekt over de vooruitgang der stoffelijke welvaart. 
Daarvoor samenvattende cijfers te vinden is voor de periode 1850-1900 niet 
eenvoudig; vanaf 1900 wordt de zaak eenvoudiger omdat wij dan het reeel 
nationaal inkomen per hoofd der bevolking kennen 4

). Juist in dejaren 1850 

1) Oorspronkelijk zeer verkort als voordracht voor het elfde congres van Neder
landse historici te 's-Gravenhage, 16 mei 1959; samenvatting in Tijdschrift voor 
Geschiedenis, 1960, bIz. 22-25. 

2) Vgl. over hem A. M. de Jong, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, dl. 
III, 1967, bIz. 439 e.v. Het is niet duidelijk of Baert alin 1860 aan de Nederlandsche 
Bank verbonden was. 

3) J. H. van Stuijvenberg, Economische groei in Nederland in de negentiende 
eeuw: een terreinverkenning, in Bedrijf en samenleving, 1967, bIz. 195-222, her
drukt in P. W. Klein, Van stapelmarkt tot welvaartsstaat, 1970, bIz. 52-74. J. A. de 
J onge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, 1968. 

') Vgl. Het nationaal inkomen van Nederland 1921-1939, C.B.S. monografioon 
van de Nederlandse conjunctuur, no. 7, 1948. Het geeft cijfers vanaf 1900. Over het 
roole nationale inkomen als welvaartsindicator: Van Stuijvenberg in Van stapel
markt, bIz. 63 e.v. en enige schattingen van v66r 1900 op bIz. 73. 
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tot 1900 is het welvaartsonderzoek zo belangwekkend omdat ons land dan 
geleideIijk aan in de economische stroomversneIling raakt welke wij gewoon 
zijn aan te duiden als industriele revolutie, ook al bezit zij hier een geheel 
eigen signatuur1). Wat heeft een en ander voor de ontwikkeling van onze 
welvaart betekend, vraagt men zich onmiddeIIijk af? Alvorens de uit
komsten van de op een censuskiesrecht steunende verkiezingen als maatstaf 
voor de welvaartsveranderingen te nemen, moeten wij echter eerst onder
zoeken of deze als zodanig bruikbaar zijn. Dit betekent dat wij een onder
zoek dienen in te stellen naar de grondslagen van ons censuskiesrecht. Van 
dit laatste is zoals bekend sprake wanneer tot de uitoefening van het kies
recht een bepaald vermogen of inkomen of een daaruit voortvloeiende be
lastingaanslag vereist worden 2). 

II 

Ons censuskiesrecht met betrekking tot de Tweede Kamer dateert van 
1848. V66r 1848 zagen de leden der Tweede Kamer zich ingevolge art. 79 
(resp. 81) der Grondwet van 1815 (resp. 1840) benoemd door de staten der 
provincies. Deze werden op hun beurt gekozen door de drie standen: de 
edelen, of ridderschappen, de steden en de landeIijke stand. De grondwets
herziening van 1848 voerde nu voor de Tweede Kamer rechtstreekse ver
kiezingen in: 

"De leden der Tweede Kamer worden in de kiesdistricten, waarin het 
Rijk verdeeld wordt, gekozen door de meerderjarige ingezetenen, 
Nederlanders, in het volle genot der burgerIijke en burgerschapsregh
ten, en betalende in de directe belastingen eene som, die overeenkomstig 
met de plaatselijke gesteldheid, doch niet beneden het bedrag van f 20, 
noch boven dat vanfl60, in de kieschwet zal worden vereischt." (art. 
76 Grondwet 1848) 

Art. 77 bepaalde het aantal leden van de Tweede Kamer in evenredigheid 
met de bevolking, nameIijk voor iedere 45000 zielen een lid. De Grondwet 
van 1887 stelde het aantal leden der Tweede Kamer op 100. 

Voor de Eerste Kamer gold een andere regeling. Op grond van art. 80 der 
Grondwet van 1815 (art. 82 Grondwet 1840) werden de leden der Eerste 
Kamer door de Koning voor hun leven benoemd uit hen die door verdienste 
voor de staat, geboorte of gegoedheid tot de aanzienlijksten van het land 
behoorden. Zij dienden de volle ouderdom van 40 jaar bereikt te hebben. Het 
aantal leden was niet minder dan 40 en niet meer dan 60 in de Grondwet van 

1) Vgl. J. A. de Jonge; voorts Joh. de Vries, Economische groei en industriaIi
satie in Nederland 1850-1914, in Maandschrift Economie, 1968, biz. 126. 

2) Sinds Baert schreef nog over het censuskiesrecht, maar weinig diepgaand: 
J. Potter van Loon, Statistiek, betreffende de zaak der verkiezingen in de gemeen
ten, behoorende onder het Rijkshoofdkiesdistrict Appingedam, yoor hetjaar 1862, 
in Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, 1863, bIz. 338 e.Y. 
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1815 en resp. 20 en 30 in de Grondwet van 1840. Art. 78 van de Grondwet 
van 1848 bepaalde dat het aantal leden 39 zou zijn, die tot de hoogstaange
slagenen in de rijksdirecte belastingen behoorden. Het aantal hoogstaange
slagenen in iedere provincie zou zodanig worden bepaald dat op iedere drie
duizend zielen een verkiesbaar is. De verkiezing der Eerste Kamerleden zou 
nu geschieden door de Provinciale Staten. Het aantalleden dat iedere pro
vincie koos, verschilde naar gelang de dichtheid der bevolking en varieerde 
van Drente een tot Zuid-Holland zeven. 

Het is duidelijk dat de voor ons relevante gegevens die betreffende de 
Tweede Kamer-verkiezingen zijn. 

De organieke wet die het kiesrecht nader regelde, was de Wet van 4 July 
1850, regelende het kiesregt en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste 
en Tweede Kamer der Staten-Generaal, mitsgaders den rooster hunner af
treding (Staatsblad 1850, no. 37)'). Vanaf 1850 tot 1919 heeft zich de ont
wikkeling van ons censuskiesrecht tot algemeen kiesrecht voltrokken. Enige 
belangrijke momenten zijn geweest de herzieningen van 1887 en 1896, welke 
beide tot een aanzienlijke uitbreiding van het kiezerscorps leidden. In 1917 
werd het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd; in 1919 kregen de 
vrouwen ten slotte het kiesrecht. De peri ode die onze aandacht dient te 
hebben, loopt dus van 1850-1917. 

Aan welke vereisten moest men voldoen om kiesgerechtigd te zijn, om -
met andere woorden - te mogen behoren tot het "pays legal" zoals men de 
kleine kring van censuskiezers onder de Grondwet van '48 betitelde 2

). 

Bij de Wet van 4 Juli 1850 moest men om als kiezer van leden der Tweede 
Kamer te worden toegelaten aan de volgende vereisten voldoen : 

1. Nederlander, meerderjarig, mannelijke ingezetene des Rijks en in het 
volle genot der burgerlijke en burgerschapsrechten zijn. Als meerder
jarig werden beschouwd de mannelijke personen die de leeftijd van 23 
jaar hadden. 

2. Een bepaalde som in de directe belastingen betalen 3), namelijk de grond
belasting, personele belasting, patentbelasting. Aan de wet was een tabel 
toegevoegd (vgl. hier bijlage I) waarin voor ieder kiesdistrict de som werd 
vermeld die men in de directe belastingen moest betalen om als kiezer 
te worden toegelaten. 

In 1887 diende men ingevolge de additionele artikelen van de Grondwet 
van dat jaar aan de volgende vereisten te voldoen: 

1. Nederlander, meerderjarig, mannelijke ingezetene des Rijks en in het volle 
genot der burgerlijke rechten zijn. Meerderjarig zijn weer zij die 23 jaar 
zijn. 

1) Het vijfde art. van de Grondwet van 1848 eiste in het eerste jaar na de afkon
diging het voorstellen van een kieswet, een provinciale wet en een gemeentewet 
(Staatsblad 1848, no. 70). De kieswet was Thorbecke's eerste grote organieke wet. 

2) Vgl. J. Saks, Mr. H. P. G. Quack, in De Socialistische Gids, 1917 bIz. 174. 
3) Art. 2 van de Kieswet stelt de aanslag in de kohieren der directe belastingen 

gelijk aan de betaling. 
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2. Of in de personele, Of in de grondbelasting voor een bepaald bedrag zijn 
aangeslagen. Met betrekking tot de personele belasting gold dat men aan
geslagen moest zijn voor een hogere huurwaarde dan die welke aan
spraak gaf op vermindering tot t of t van deze belasting naar de grond
slagen huurwaarde, deuren en vensters en haardsteden (Wet van 24 
April 1843; vgl. hier bijlage II). Vanzelfsprekend gold een regeling voor 
geval van inwoning: het onderverhuurde deel van de woning moest dan 
een jaarlijkse huurwaarde (ongestoffeerd) bezitten die het voor de per
sonele belasting, dat als criterium gold, in aanmerking had doen komen 
wanneer de onderhuurder belastingplichtig ware geweest. In de grond
belasting moest men ten minste voor f 10,- zijn aangeslagen. 

In 1896 kwam een nieuwe kleswet tot stand, die een belangrijke wijziging 
bracht in de criteria. De vereisten waren thans: 

1. Nederlander, mannelijke ingezetene zijn en de leeftijd van 25 jaar hebben 
bereikt. 

2. Aangeslagen zijn in een of meer van's Rijks directe belastingen: 
a) in de grondbelasting ten bedrage van ten minstef 1,-; 
b) in de vermogensbelasting; 
c) in de belasting op bedrijfs- of andere inkomsten ; 
d) of naar een of meer der vijf eerste grondsiagen van de personele be

lasting zoais geregeid bij de wet van 16 April 1896. Deze grondsiagen 
waren: huurwaarde, haardsteden, meubilair, dienstboden, paarden en 
rijwielen. 

3. Indien niet aangeslagen in een der directe belastingen: 
a) als hoofd van gezin of alleenwonende krachtens huur een huis heb

ben bewoond waarvan de werkelijke huurprijs per week ten minste de 
som heeft bedragen die voor iedere gemeente in de bijgevoegde tabel 
is vermeld (vgl. hier bijiage III); 

b) of krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur eenzelfde vaartuig van 
ten minste 24 kubieke meter; 

c) een inkomen genieten van een zodanige grootte als voor iedere ge
meente in de bijgevoegde tabel is vermeld (vgl. hier bijlage III); 

d) of een pensioen; inkomen en pensioen zonodig opgeteid (vgl. hier 
bijlage III) ; 

e) in eigendom bezitten ten minste f 100,- nominaal in het Grootboek 
der Nationale Schuld, of ten minste f 50,- ingelegd in de Rijkspost
spaarbank; 

f) voldoen aan de eisen van bekwaamheid, door of krachtens de wet ge
steld voor de benoembaarheid tot enig ambt, voor de vervulling van 
enige betrekking, of de uitoefening van enig bedrijf of beroep. 

Bij de berekening der werkelijke huurprijs herleidt men maandhuur tot 
weekhuur door deling met 4, jaarhuur door deling met 50. Bij de berekening 
van het inkomen, onder c) bedoeld, rekent men vrije woning of inwoning en 
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vrije kost en inwoning op het bedrag voor de gemeente waar zij genoten 
worden, vermeld in de bij de wet gevoegde tabeP); uitsluitend vrije kost op 
het bedrag, vermeld in de laatste kolom verminderd met het bedrag in de 
voorlaatste kolom. 

In 1901 is aan de mogelijkheid door bekwaamheid als kiezer te worden 
toegelaten een grote uitbreiding gegeven doordat bij Besluit van 4 Februari 
1901 (Staatsblad no. 58) 49 soorten examens aan degenen die een van deze 
had af"!elegd aanspraak op het kiesrecht gaven. Wat een en ander in aan-
taIleD kiezers opleverde, toont ons de onderstaande tabel. 

Aantal kiezers voor de Tweede Karner van 1850-19172) 

1850 geen opg. 1873 106.877 1896 302.021 
1851 geen opg. 1874 108.813 1897 577.059 
1852 geen opg. 1875 110.485 1898 554.526 
1853 83.561 1876 112.895 1899 564.292 
1854 geen opg. 1877 115.560 1900 569.771 
1855 84.501 1878 117.898 1901 609.511 
1856 geen opg. 1879 120.121 1902 624.185 
1857 geen opg. 1880 122.481 1903 644.232 
1858 89.153 1881 124.372 1904 670.251 
1859 geen opg. 1882 126.290 1905 750.550 
1860 geen opg. 1883 127.451 1906 753.130 
1861 geen opg. 1884 128.585 1907 789.290 
1862 geen opg. 1885 130.410 1908 811.635 
1863 96.001 1886 136.237 1909 843.550 
1864 geen opg. 1887 134.987 1910 854.539 
1865 geen opg. 1888 292.613 1911 872.536 
1866 geen opg. 1889 292.680 1912 891.279 
1867 geen opg. 1890 295.570 1913 960.676 
1868 100.110 1891 299.416 1914 971.477 
1869 101.552 1892 298.401 1915 1.016.569 
1870 103.538 1893 299.391 1916 1.054.620 
1871 104.438 1894 298.479 1917 1.079.475 
1872 105.380 1895 300.583 

In de bovenstaande cijfers vinden wij de aanzienlijke verlagingen van de 
census in 1887 en 1896 duidelijk terug. Van 1887 op 1888 is de vergroting 
van het aantal kiezers 116,7% en van 1896 op 189791%. Deze vermeerdering 
van het aantal kiezers zegt uiteraard niets over de toeneming van de wel
vaart; zij is geheel of grotendeels het gevolg van de wijziging in de census 
in de jaren 1887 en 1896. Niettemin blijft het ook dan nog een interessante 
absolute peiliDg! Niet om deze grote vermeerdering maar omdat de wijziging 
in de census in 1887 en 1896 zo fundameDteeI is, dient de peri ode 1850-1917 
in drireD uiteen te vaIlen, nameIijk: 1850-1887, 1888-1896 en 1897-1917. 
Laten wij ieder van deze aan een nader onderzoek onderwerpen. 

1) In het hiernavoIgende wordt op deze tabeI teruggekomen. Vgl. bijlage III. 
2) Bronnen: Maandcijfers en andere periodieke opgaven, no. 7, AanhangseI, 

1896. Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden 1898, 1899; Bijdragen tot de 
Statistiek van Nederland. Kiezersstatistiek 1901-1920. Uitgave C.B.S. 
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III 

De periode 1850-1887 

Voor deze peri ode beschikken wij over: 
a) de cijfers van het aantaJ kiezers voor de Tweede Kamer, 
b) de cijfers van bet aantal kiezers voor de Provinciale Staten, 
c) de cijfers van bet aantal kiezers voor de gemeenteraden 1). 

Het gemis aan gegevens voor een aantal jaren tussen 1850 en 1870 in 
bovenstaande tabel wordt vergoed door de bescbikking over de aantallen 
kiezers der Provinciale Staten 2). Art. 1 lid 4 van de Kieswet van 1850 be
paalde dat de betaling van eenzelfde som in de directe belastingen als vereist 
was om Tweede Kamer-kiezer te zijn, kiesbevoegdbeid voor de Provinciale 
Staten gaf. De aantallen kiezers voor de Provinciale Staten geven bier 
dus een nuttige aanvulIing. In bet navolgende staatje worden ter verge
Iijking ook de cijfers van bet aantal Tweede Kamer-kiezers opgenomen 
voor de jaren, waarin wij deze bezitten. Tussen 1850 en 1870 verscbiIIen 
deze cijfers van kiezers voor Provinciale Staten en Tweede Kamer van 191 
tot 1214. 

1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 

Aantal kiezers voor de Provinciale Staten") 
en de Tweede Kamer 1850-1870 

81.497 1861 92.265 
82.474 1862 93.759 
83.742 1863 95.810 
84.044 83.561 1864 96.494 
85.100 1865 97.627 
85.715 84.501 1866 97.192 
86.613 1867 98.335 
88.630 1868 99.890 
89.376 89.153 1869 101.193 
89.920 1870 103.268 
90.984 
Provo Tweede Provo 
Staten Kamer Staten 

96.001 

100.110 
101.552 
103.538 

Tweede 
Kamer 

De beschikking over de aantallen gemeenteraadskiezers heeft een heel 
aparte betekenis. In de periode 1851-1887 moest men om het kiesrecht van 
gemeenteraadsleden te verwerven de helft in de directe belastingen betalen 
als vereist was voor het kiezen van Kamerleden en leden der Provinciale 

1) Voor de bronnen van deze cijfers zie men de plaatsen waar de cijfers aange
haald worden. 

2) Geheel duidelijk is het ontbreken van decijfers in hetstaatjeop bIz. 182niet. De 
kiezerslijsten waren in 1850 reeds samengesteld en werden ieder jaar herzien. In het 
Algemeen Rijksarchief te Den Haag bevinden zich geen opgaven van het aantal 
Tweede Kamer-kiezers tussen 1850 en 1870; weI bezit het gemeente-archief te Den 
Haag kiezerslijsten voor de Tweede Kamer van 1850-1885 (Mededeling Alg. 
Rijksarchief). 

3) Bron: Maandcijfers en andere periodieke opgaven, no. 7, Aanhangsel, 1896. 
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Staten 1). Dit betekent dat wij daardoor bij benadering het aantal kiezers 
voor de Tweede Kamer kennen, indien de census half zo hoog ware geweestl 
Uit het hier volgende staatje blijkt dat dit zeker geen verdubbeling van het 
aantal kiezers met zich zou hebben gebracht. 

Aantal kiezers voor de gemeenteraden 1851-18872
) 

1850 geen opg. 1869 169.041 (166,4) 
1851 137.709 (g.c.) 1870 171.737 (165,8) 
1852 140.918 (g.c.) 1871 173.613 (166,3) 
1853 141.362 (169,-) 1872 175.463 (166,4) 
1854 143.179 (g.c.) 1873 178.542 (167,-) 
1855 143.944 (170,-) 1874 180.586 (165,9) 
1856 145.538 (g.c.) 1875 183.953 (166,5) 
1857 148.693 (g.c.) 1876 187.418 (166) 
1858 150.264 (168,5) 1877 191.901 (166,2) 
1859 150.264 (g.c.) 1878 195.245 (165,6) 
1860 153.010 (g.c.) 1879 199.864 (166,4) 
1861 153.010 (g.c.) 1880 203.049 (165,7) 
1862 153.010 (g. c.) 1881 206.412 (165,9) 
1863 153.010 (159,3) 1882 208.779 (165,3) 
1864 161.258 (g. c.) 1883 210.150 (164,9) 
1865 163.121 (g.c.) 1884 211.684 (164,6) 
1866 163.486 (g.c.) 1885 214.991 (164,8) 
1867 165.367 (g.c.) 1886 222.135 (163,-) 
1868 166.965 (166,7) 1887 221.682 (164,2) 

Tussen haakjes: verhoudingsgetal Gemeenteraadsledenkiezers-Kamerkiezers 
(Kamerkiezers = 1(0) 
g.C. = geen cijrer door ontbreken aantal Kamerkiezers. 

Dankzij de volkstellingen van resp. 1849, 1859, 1869 en 1879 kunnen wij 
het percentage van de mannelijke bevolking van 23 jaar en ouder en het per
centage van de tot ale bevolking dat kiesrecht bezat, berekenen. Voor de 
ontbrekende cijfers der Tweede Kamer-kiezers voor 1850 en 1860 zijn de 
cijfers voor de kiezers der Provinciale Staten in de plaats genomen. 

1850 
1860 
1870 
1880 
1890 

Percentage kiesgerechtigden 1850-1890 

a. op de mannelijke bevol
king van 23 jaar en ouder 

10,70% 
10,91 
11,33 
12,30 
26,75 

b. op de totale 
bevolking 

2,66%3) 
2,75 
2,89 
3,05 
7,36 

1) De Kieswet van 1850, art. 1, lid 5 bepaalde dat in de Gemeentewet de ver
eisten om als kiezer van gemeenteraadsleden op te treden, zouden worden om
schreven. De Gemeentwet regelde deze zaak in art. 5; hier is van belang dat vereist 
werd dat men de helft in de directe belastingen moest betalen, als gevorderd werd 
om Tweede Kamer-kiezer te zijn. (Gemeentewet Stb!. 1851, no. 85). 

2) Bron: zie noot 3 op biz. 186. 
S) Hier blijkt dat H. H. Zwager een te hoog percentage voor 1850 opgeeft, n.!. 

3t% van de gehele bevolking en 15% van de volwassen mannen. H. H. Zwager, 
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Nu bewijst de toeneming van het aantal kiezers geenszins dat de weIvaart 
is toegenomen. Dat zou pas het geval zijn wanneer gebleken was dat de 
grondslagen van de census ongewijzigd waren gebleven. Hier dient dus nader 
op de grondslagen te worden ingegaan. Er zaI dan tevens gelegenheld be
staan ons rekenschap te geven wat het nu reeeI betekende aan de eis der 
census te voldoen. 

De grondslagen der census worden gevormd door de directe belastingen, 
nameIijk grondbelasting, personele belasting en patentbelasting, op basis 
waarvan men (door het betalen van een bepaald bedrag hierin) kiesrecht 
verkreeg, en de tabel van art. 1 der Kieswet van 1850 (zie bijlage I) welke het 
bedrag aanwijst dat men in de kiesdistricten moest betalen om kiesgerech
tigd te zijn. De behandeling van de grondslagen bIijft het meest overzich
telijk wanneer in de eerste plaats aandacht wordt gegeven aan de tabel. 

Heeft men eenmaal het principe van het censuskiesrecht aanvaard, dan is 
de meest delicate aangelegenheid het vaststellen van de hoogte van de cen
sus. In Belgie bepaalde men een door het gehele land geldend bedrag, in ons 
land daarentegen werd de census, rekening houdend met de plaatselijke om
standigheden, vastgesteld zodat de in de tabeI voorkomende bedragen va
rieren vanl 20,- tot 1112,-. Het is jammer dat wij niet het Belgische sys
teem hebben toegepast, want dan zouden wij, gesteld dat/20,- in dit gevaI 
het juiste criterium was, voor het gehele land de omvang van de burgerIijke 
bovenlaag hebben kunnen meten. De samenstelling van de tabel heeft de 
regering intussen veel hoofdbrekens gekost; in de Tweede Kamer is er uit
voerig over gediscussieerd 1). Farensbach meent dat de regering bij de 
vaststelling van de census nogal willekeurig te werk ging. De verschillende 
commissies die waren ingesteld om de regering in te lichten nopens de plaat
seIijke gesteldheid ontbrak het aan de nodige tijd voor grondig onderzoek 2

). 

Op herziening van de tabel is vaak aangedrongen; de regering heeft daar niet 
altijd afwijzend tegenover gestaan3

). Van een wijziging is echter nooit iets 
gekomen; de tabel is in de onderhavige periode onveranderd gebleven. Wei 
zijn er wijzigingen in de kiesdistricten aangebracht die in verband met de on
veranderlijkheid van de census - het overgaan van een gemeente naar een 

Een nieuw fundament in het Noorden, A1g. Gesch. der Ned., dl. X, biz. 75. Bou
man schat de burgerlijke bovenlaag op grond van deze gegevens op 15% (ongeveer) 
der bevolking. Hij neemt daarbij in aanmerking dat er geen vrouwenkiesrecht be
stond en dat veIe ongehuwde vrouwen tot de gegoede burgerij moeten worden gere
kend. P. J. Bouman, Socialisme in Nederland 1878-1946, in Economisch-Histo
rische Opstellen, geschreven voor Prof. Dr. Z. W. Sneller, 1947, biz. 191. Brug
mans bepaalt op basis van bovenstaande gegevens de aanzienJijken op een 15 It 20%. 
Vgl. I. J. Brugmans, Standen en klassen in Nederland gedurende de negentiende 
eeuw, in Verslag alg. vergadering Historisch Genootschap, 2 november 1959, dl. 
74, biz. 32. De Jonge acht deze schatting van Brugmans te hoog. Vgl. J. A. de 
Jonge, stelling VII bij diens De industrialisatie in Nederland. Vgl. nog bIz. 187 e.v. 

1) Vgl. J. F. Farensbach, Geschiedenis van den census in het Nederlandsche 
Staatsrecht, 1881 (dissertatie A'dam), biz. 138. 

2) Farensbach, biz. ISS. Het is duideJijk dat hier een veld van onderzoek ligt dat 
nu slechts vluchtig wordt aangestipt. 

3) Farensbach, bIz. 157 e.v. 
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ander kiesdistrict bracht geen wijziging in de census - in het hier volgende 
nog ter sprake moeten worden gebracht. 

Bestudeert men de tabel nader, dan blijkt er een duidelijke tendentie in 
aanwezig te zijn die bewijst dat de regering misschien weI onjuist maar zeker 
niet geheel wilIekeurig te werk is gegaan. Er is namelijk een opvallende 
differentiatie tussen stad en platteland aangebracht. Op het platteland be
weegt de census zich tussen f 20,- en f 32,-; in de steden tussen f 26,- en 
f 112,-. In Amsterdam is het bedrag f 112,-, in Rotterdam en Den Haag 
f 100,-, in Haarlem f 50,-, in Utrecht f 60,-, in Arnhem f 40,-, in 
Zwolle f 40,-, in Assen f 30,-, in Groningen f 50,-, in Leeuwarden 
f 50,-, in Den Boschf 40,-, in Maastrichtf 34,- en in Middelburgf 60,-. 
Uit deze voorbeelden blijkt wei dat de toppen van de census in tie steden 
Iagen. Tegen deze ongelijkheid tussen stad en platteland hebben velen pro
test aangetekend '). Amsterdam had aan het einde der jaren '60 de hoogste 
census en naar evenredigheid het geringste aantal kiezers, namelijk 1 op 69 
inwoners 2). 

Het is in ons kader overbodig ons in de ratio van het gevolgde systeem te 
verdiepen. Er dient hier eerder op een technische complicatie te worden ge
wezen die het gedifferentieerde census-systeem met zich brengt. Men kon 
met name door het verhuizen kiesgerechtigd worden of zijn kiesrecht ver
liezen. Wat is de betekenis van deze factor die men het best de migratie
factor kan noemen? Men moet bedenken dat het hier gaat om de migratie 
van personen die voor ten minste f 20,- in de directe belastingen zijn aange
slagen. Nu wordt na 1880 de trek naar de grote steden, verband houdend 
met de Iandbouwcrisis, van niet te miskennen gewicht doch deze heeft be
trekking op weinig of onvermogenden die geen kiesrecht bezitten. In de 
periode daarvoor, tussen 1860 en 1870, is bijvoorbeeld het vestigingsover
schot in Tilburg groot 16%, maar het betreffen hier weer arbeiders3

). Het 
lijkt er veeI op dat de betekenis van de migratiefactor voor onze uiteindelijke 
resultaten zeer gering is geweest. 

Hier dient tevens op een andere complicatie gewezen te worden die ver
band houdt met de herziening van de tabel, bedoeld in art. 99 van de Kies
wet van 1850, welke tabel o.a. de indeling van het land in kiesdistricten be
vat. Deze tabel is in onze periode 1850-1887 vier maal herzien: in 1858 
(Stbl. 122), 1864 (Stbl. 34), 1869 (Stbl. 76) en 1878 (Stbl. 5). Deze herzienin
gen waren Iouter technische aangelegenheden; een aantaI nieuwe districten 
werd gevormd, andere in samensteIling gewijzigd, aI of niet in verband met 

') Vgl. Farensbach, hfdst. VIII, bIz. 157 e.v. en A. S. van Nierop, De census
vraag. Inleiding tot het debat in de Kiesvereeniging Burgerplicht, 1873. 

2) Farensbach, biz. 159. Vgl. Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam. De maat
schappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, van de jaren '50 der vorige eeuw tot 
1876,1965, bIz. 347 e.v. Van Tijn citeert mr. A. S. van Nierop volgens wie Amster
dam in het midden der jaren '60 19 kiezers op elke 1000 inwoners bezat, Diemen 
daarentegen 80 en Sloten zelfs 90. 

3) Over de migratie in Nederland: Leonie van Nierop, De bevolkingsbeweging 
der Nederiandsche stad, 1905. Het gegeven over Tilburg bIz. 147, 148. Vgl. voorts 
bIz. 125, 159, 162, 164, 165 en 173. 
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de vorming van nieuwe districten. Er zat niet de bedoeling voor, wat denk
baar ware geweest, bepaalde gemeenten een andere census te bezorgen; 
art. 3 van ieder van deze wetten bepaalde dat het overgaan van een gemeente 
naar een ander district geen wijziging in de census met zich bracht. Wij mogen 
weI aannemen dat men zich hieraan gehouden heeft en dat het bekende ge
val van Harmelen een uitzondering vormde1). De wijzigingen zijn steeds 
vrij ingrijpend. Zij hebben in het verband van ons onderzoek de betekenis 
dat thans een vergelijking van het aantaI kiesgerechtigden in de kiesdistric
ten niet voor de gehele periode 1850-1887 mogelijk is, althans vrij emstig 
bemoeilijkt wordt. Dit valt ongetwijfeld te betreuren omdat een toeneming 
van de aantallen kiezers voor het gehele land onmiddellijk de vraag doet 
rijzen w<iar deze toeneming gelocaliseerd dient te worden; is zij in ieder 
district of niet in aile districten aanwezig? lets minder gedetailleerd kunnen 
hier ook de uitslagen van de provinciale verkiezingen diensten bewijzen. 

Was de census, die in de tabeI van 1850 was vastgesteld hoog? D'Aulnis 
de BourouiII noemt de census vrij hoog"), Bouman maakt op grond van deze 
opvatting van d'Aulnis een schatting van de omvang van de burgerlijke 
bovenlaag en meent deze op 15% te kunnen bepalen. "Het begrip 'gegoede 
burgerij' behoeft voor het tijdperk 1848-1887 niet in het vage te blijven. Aile 
gegoede burgers waren kiezers. En aIle kiezers waren gegoede burgers," 3) ••• 
Farensbach komt in een geheel andere toonaard. "lmmers, hoevele kiezers 
betalen het minimum of weinig meer')? Nu zaI men toch van iemand, die 

1) Farensbach, biz. 177. Harmelen behoorde tot het kiesdistrict Gouda (census 
128,-); bij de wet van 26 Jan. 1878 ging het over naar het district Utrecht (census 
124,-). In strijd met art. 3 werd toch op de kiezerslijst het cijfer 124,- geplaatst 
en dientengevoIge het kiezerspersoneeI uitgebreid. Farensbach vermeldt niet of 
deze handelwijze nog consequenties heeft gehad, b.v. het ongeldig verklaren der 
verkiezingen. 

2) J. Baron d'Aulnis de Bourouill, De ontwikkeling der volkswe1vaart, in Een 
halve eeuw 1848-1898, dl. I, biz. 362. 

3) P. J. Bouman, Socialisme in Nederland 1878-1946, bIz. 191. Vgl. bIz. 177 noot 3. 
') J. H. G. Boissevain geeft hieromtrent enige belangwekkende cijfers in Staats

regt van Nederland, 1851, bIz. 14, 15: 
Van de 1231 gemeenten van het rijk hadden : 

493 de Iaagste census van 1 20,- , 
80 een census van 1 24,- , 
5 een census van 1 26,- , 

74 een census van 1 28,- , 
80 een census van 1 30,-, 

467 een census van 1 32,-, 
2 een census van 1 34,- , 
6 een census van 1 36,-, 
8 een census van 1 40,-, 
1 een census van 1 44,-, 
1 een census van 1 46,-, 
6 een census van 1 50,-, 
4 een census van 1 60,-, 
1 een census van 1 70,- , 
2 een census van 1100,-, 

__ 1_ een census van 1112,-, 
1231 gemeenten, van welke 8 een hogere census dan 150,-, 24 van 
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bij de thans zoo hoog opgevoerde belastingen f 20 a f 30 betaalt, niet be
weren, dat hij tot de vermogenden en de aanzienlijksten in den lande be
hoort. Men ziet derhalve, de minvermogenden worden zelfs vrij sterk ver
tegenwoordigd" 1). Ret oordeel over de hoogte van de census kan - dat 
maakt Farensbach hier weI duidelijk - niet gegeven worden zonder de 
grondslag der belastingen besproken te hebben. 

Kiesrecht verwierf men in de periode 1850-1887 door het betalen van een 
bepaalde som in de directe belastingen, opcenten zowel als hoofdsom. Wij 
zagen reeds dat deze directe belastingen de grondbelasting, de personele be
lasting en de patentbelasting waren. Ret betrof hier directe rijksbelastingen; 
provinciale en gemeentelijke directe belastingen werden buiten beschou
wing gelaten 2). 

De koppeling van de kiesbevoegdheid aan de belastingplicht had tot con
sequentie dat men zich bij iedere wijziging in het belastingstelsel moest be
raden of niet minder gewenste kiezers werden geschapen of geschikte kiezers 
uitgesloten 3). 

Voordat wij ieder van de belastingen, die de grondslag van de census 
vormden, behandelen, is het noodzakelijk de vraag te bean two orden of men 
kiesbevoegd was op grond van het betalen van het vereiste bedrag in een der 
belastingen grond, personeel of patent, dan weI of ditzelfde ook mogelijk 
was door sommering van de aanslagen in de onderdelen waarin men in 
ieder op zichzelf beneden de census bleef. Art. 1 lid 3 der Kieswet van 1850 
laat hierover geen twijfel bestaan: "Eene bij deze wet gevoegde tabel wijst 
de som aan, die men, om tot het kiezen van Ieden der Tweede Kamer be
voegd te zijn, in de directe belastingen moet betalen." Men kon dus ook 
door sommering van afzonderlijke aanslagen de census halen en bevoegd 
tot kiezen zijn 4). 

In de grondbelasting, de eerste hier te behandelen belasting, zijn in de 
loop van de periode 1850-1887 belangrijke wijzigingen aangebracht. Voor 
de grondbelasting stelde de regering ieder jaar een bedrag aan hoofdsom + 
opcenten vast 5) dat in een bepaalde verhouding over de provincien werd ver-

f 34,- tot/ 50,-, de overige van/20,- tot/ 32,- . In deze 8 gemeenten woonden 
546249 personen; in de 24 (census/ 34,-f 50,-) 356 310. In de overige (met census 
van f 20- /32,-) 2.336.194. Dit zijn cijfers voor 1855. Totaal der bevolking 
3.238.753. (Berekening met behulp van gegevens uit Staatk. en Staath. hk. Jbje voor 
1856, biz. 2-5). 

1) Farensbach, biz. 25, 26. 
2) VgJ. Farensbach, biz. 150. Over de structUUf van het belastingsYsteem: 

Th. A. Stevers, Welke factoren bepalen de veranderingen in het niveau en de 
structuur van de belastingen in de 1ge en 20e eeuw? in Smeetsbundel, 1967, biz. 
327 e.v. 

3) G. C. von Weiler, De voorlopige regeling van het kiesrecht onder de nieuwe 
Grondwet, 1888, bIz. 3 en 4. 

4) Er is ook in de stukken die op de parlementaire behandeling betrekking 
hebben niets te ontdekken wat op het tegendeel van het hier betoogde kan duiden. 

5) Men vindt deze bedragen jaarlijks in de Rijksbegroting. Met ingang van 1866 
hief men ingevolge de Wet van 30 Dec. 1865 Stb!. 188 in plaats van 21 !- opcenten op 



CENSUSKIESRECHT EN WELVAART IN NEDERLAND 189 

deeld. Het aandeel van iedere provincie sloeg men over de gemeenten om in 
evenredigheid van de belastbare opbrengst der eigendommen in deze gele
gen; de belastbare opbrengst gaf het kadaster aan. De voor ons in de eerste 
plaats relevante regeling is die van de Wet van 24 April 1843 (Stbl. 14) Offi

trent de verdeling der grondbelasting tussen de gebouwde en ongebouwde 
eigendommen. Deze regeling hield in dat bij de berekening van de aanslagen 
der provincien moest worden gelet op de belastbaarheid van nieuwe en op 
het teniet gaan van oude percelen, zowel in geval van gebouwde als onge
bouwde eigendommen. De schatting van de nieuwe percelen zou plaats 
hebben volgens dezelfde maatstaf als de vroegere schattingen; de aanslag 
zou bedragen 12 13/100% van de geschatte belastbare opbrengst. Bovendien 
splitste de wet de aanslagen van de verschillende provincies weer in afzon
derlijke hoofdsommen voor de gebouwde en ongebouwde eigendommen. 
Deze wet strekte zich voorlopig niet uit tot Limburg waar de oude regeling 
van kracht bleef. Daar werd de zaak ten slotte geregeld door de Wet van 
30 December 1865 (Stbl. 193). De grondbelasting moest in Limburg ten ge
volge hiervan stijgen van 6 a 7% tot 9 a 10% der belastbare opbrengst; zij 
bleef dan nog bijna 2% lager dan in de andere provincien gemiddeld het ge
val was 1). 

Een geheel nieuwe regeling van de grondbelasting kwam tot stand bij de 
Wet van 28 Mei 1870 (Stbl. 82). Volgens art. 2-4 zou de aanslag in de belas
ting, zoals die voor iedere provincie op 1 Januari 1871 vaststond, in het ver
volg worden verhoogd of verlaagd naar gelang der vermeerdering of ver
mindering van de belastbare opbrengst der eigendommen. De verhoging 
zou plaats vinden in evenredigheid van 12 13/100 cent voor iedere gulden 
waarmede de be last bare opbrengst vermeerderd is. Thans zou men ook de 
wijzigingen in de belastbare opbrengst ten gevolge van verandering van be
stemming in aanmerking nemen. Dit laatste gold echter aIleen met betrek
king tot gebouwde eigendommen, niet voor ongebouwde, zodat bijvoor
beeld een verandering van bouwland in weiland hier buiten viel. Belangrijk 
is art. 59 hetwelk bepaalde dat de belastbare opbrengst van de gebouwde 
eigendommen v66r 1 Januari 1875 zou worden herzien volgens regelen bij 
de wet te stellen. De herziening zou elke twintig jaar herhaald worden. Ook 
hier Iiet men de ongebouwde eigendommen dus buiten beschouwing. Aan 
het eerste deel van art. 59 voldeed de Wet van 22 Juli 1873 tot herziening 
van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen (Stbl. 116). Deze 
wet brak wat de gebouwde eigendommen betreft met het stelsel van afzon
derlijke berekening en omslag der grondbelasting over elke provincie op 
zichzelf op de grondslag der vroeger ten laste van elk van haar gebrachte 
quota's en beval een gelijke percentsgewijze hefting van de belastbare op-

het totaal van de hoofdsom, aileen 21 t opcenten op de ongebouwde eigendommen. 
Het verdient opmerking dat in de periode 1850-1917 de belastingen in verband met 
onroerend goed tezamen met de accijnzen de voornaamste belastingbronnen vor
men. Vgl. Stevers, biz. 344, 345. 

1) M. W. F. Treub, Ontwikkeling en verband van de Rijks-, Provinciale- en Ge· 
meentebelastingen in Nederland, 1885, bIz. 296. 
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brengst van elk perceel over het gehele Rijk1). De wetgever beoogde niet 
verhoging der belasting ten bate van de schatkist; zij beoogde slechts door 
het doen plaats vinden van een nieuwe algemene schatting van de belast
bare opbrengst de belasting van ieder perceel met die opbrengst in overeen
stemming te brengen. Bij de herziening verschilde de werkelijke belastbare 
opbrengst van de gebouwde eigendommen reeds in zodanige mate van de 
opbrengst volgens de oude kadastrale schattingen dat zonder vermindering 
van inkomsten voor de schatkist de belasting voor 1876 en volgende jaren 
van ruim 11% tot ruim 5% der opbrengst kon worden teruggebracht. De 
belangrijke waardevermeerdering strekte zich natuurlijk niet over aile ge
bouwde eigendommen in gelijke mate uit"). Na deze eerste stap kon de 
tweede Diet uitblijven. Bij de Wet van 25 Apri11879 (StbI. 89) tot herziening 
van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen ging men de 
belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen herzien. Deze wet 
berustte op dezelfde grondslagen als die van 1873 en beoogde evenmin ver
hoging doch gelijkmatiger verdeling. Ook hier daalde de belasting. De rege
ling werd pas in 1893 effectief. 

Of schoon de regering geen verhoging voorstond, is het bedrag van hoofd
som + opcenten der grondbelasting niettemin bijna voortdurend gestegen. 
In het volgende staatje blijkt dit; aIleen in 1866 is de grondbelasting inge
volge de vermindering der opcenten gedaald; in het volgende jaar neemt zij 
echter meteen weer toe, in 1877 is het oude niveau bereikt. 

Hoofdsom + opcenten der grondbelasting 1850-18873
) 

(in duizenden guldens) 

1850 9.966 1862 10.387 1874 10.309 
1851 10.109 1863 10.411 1875 10.388 
1852 10.122 1864 10.435 1876 10.441 
1853 10.146 1865 10.482 1877 10.481 
1854 10.158 1866 9.772 1878 10.541 
1855 10.176 1867 9.931 1879 10.614 
1856 10.196 1868 10.031 1880 10.699 
1857 10.210 1869 10.069 1881 10.781 
1858 10.231 1870 10.114 1882 10.879 
1859 10.278 1871 10.166 1883 10.956 
1860 10.302 1872 10.207 1884 11.058 
1861 10.338 1873 10.247 1885 11.159 

1886 11.310 
1887 11.462 

Tussen het bedrag van hoofdsom + opcenten en de feitelijke opbrengst in 

1) Treub, biz. 299. De heffing werd op 5,2039% bepaald. 
2) Treub, bIz. 300, 301. 
3) De gegevens uit de Rijksbegrotingen voor de desbetreffende jaren die men in 

de Staatsbladen van de desbetreffendejaren kan vinden. De vermindering van 1865 
op 1866 is veroorzaakt door de vermindering van de opcenten (vgl. biz. 189, noot 5); 
thans werden zij alleen van de ongebouwde eigendommen geheven. 



CENSUSKIESRECHT EN WELVAART IN NEDERLAND 191 

de onderhavige jaren bestaan steeds verschillen; de opbrengsten zijn voort-
durend hoger, zoals in het navolgende staatje blijkP). 

Opbrengst der grondbelasting voor het rijk 1850-1887 (a) en verschil met 
hoofdsom + opcenten (b) 

(in duizenden guldens) 

1850 9.998 32 1862 10.396 9 1874 10.350 
1851 10.140 31 1863 10.428 17 1875 10.415 
1852 10.155 33 1864 10.461 26 1876 10.452 
1853 10.173 27 1865 10.498 16 1877 10.514 
1854 10.185 27 1866 9.875 103 1878 10.575 
1855 10.210 34 1867 9.966 35 1879 10.646 
1856 10.225 29 1868 10.040 9 1880 10.749 
1857 10.246 36 1869 10.079 10 1881 10.844 
1858 10.270 49 1870 10.139 25 1882 10.929 
1859 10.297 19 1871 2

) 10.185 1883 11.014 
1860 10.320 18 1872 10.240 1884 11.102 
1861 10.368 30 1873 10.294 1885 11.216 

1886 11.357 
a b a b 1887 11.540 

Wat is nu de betekenis van de wijzigingen in de grondbelasting voor de 
census? Men moet hierbij weI onderscheid maken tussen wijziging in het 
tarief en wijzigingen in de opbrengst door andere omstandigheden. Immers, 
wanneer het aantal kiezers toeneemt doordat er nieuwe percelen zijn ont
staan waarvan de eigenaar een bedrag aan grondbelasting betaalt dat hem 
in de census doet vallen, dan gaat het niet aan deze toeneming op een lijn 
te stellen met een toeneming van het aantal kiezers als gevolg van vergroting 
van de belastingdruk. 

De aard van de wijzigingen in de grondbe1asting brengt mee dat hier een 
periodisering wordt aangebracht. Allereerst: 

1850-1870. 

Jaarlijks stelt men een bedrag aan hoofdsom + opcenten vast, te verdelen 
over de provincien; het aandeel van de provincien wordt dan weer over de 
gemeenten omgeslagen in verhouding van de belastbare opbrengst. Ret aan
tal opcenten bedroeg in 185020 en in 1851 21t3). In Limburg veroorzaakt 
de regeling van 1865 een stijging van ongeveer 3% van het tarief, met in
gang van 1866. Ret voordelig verschil tussen het opgelegde bedrag en de 
feitelijke opbrengst spruit voort uit het feit dat er meer percelen zijn bijge
komen dan tenietgegaan. Ret voorgaande geldt zowel voor gebouwde als 
ongebouwde eigendommen. 

Ben complicatie in deze periode is dat wij niet weten hoe de overheid de 

1) Bron: Jaarcijfers over 1889 en vorige jaren, Jaarboekje, uitgegeven door het 
Statistisch Instituut der Vereeniging voor de Statistiek in Nederland, jg. 42, bIz. 230. 

2) In dit verband zijn aileen de verschillen tot 1870 voor ons doel van belang. 
3) Met ingang van 1866 werden bovendien de opcenten aileen van de onge

bouwde eigendommen geheven. 



192 CENSUSKIESRECHT EN WELVAART IN NEDERLAND 

hoofdsom + opcenten vaststelde. Waren de behoeften van de schatkist be
palend of hield de overheid rekening met economische omstandigheden? 
Bijvoorbeeld een waardevermindering of -vermeerdering van de eigendom
men. In dit Iaatste gevaI kan men een toenerning van het aantal kiezers niet 
op rekening van de vergroting van de belastingdruk schrijven. De eventuele 
betekenis van deze factor is echter moeiIijk te schatten. 

Wij zien dat iederjaar de opbrengst (vgl. bIz. 191) hoger is dan het bedrag 
aan hoofdsom + opcenten; dit is het sal do van het ontstaan en verloren
gaan van percelen. In een volgend jaar dragen de eigenaren van deze per
celen mede bij aan het bedrag van hoofdsom + opcenten zodat wanneer dit 
laatste bedrag toeneemt de eigenaren van de oude percelen minder betalen 
dan het geval zou zijn geweest, indien deze (nieuwe) percelen niet waren ont
staan. Nu is de opbrengst van de grondbelasting in de achtereenvolgende 
jaren bepalend geweest voor het aantal kiezers, daar deze aangeven wat in 
feite aan grondbelasting is betaald. Hoofdsom + opcenten (tabel bIz. 190) 
vertegenwoordigen niet zonder meer de belastingdruk, noch geeft de toe
neming van deze bedragen een vergroting van de belastingdruk aan. Wij 
benaderen de werkelijke belastingdruk het best wanneer wij van het verschil 

Toeneming en vermindering van de grondbelastingdruk 1850-1870 

Jaarlijkse Verschil Toeneming In 
toeneming opbrengst of vermindering % 

hoofdsom + en hoofdsom + belastingdruk 
opcenten opcenten x [1000,-

x [1000,- x [1000,-

1851 143 32 111 1,IP) 
1852 13 31 -18 -0,18 
1853 24 33 -9 -0,09 
1854 12 27 -15 -0,15 
1855 18 -27 -9 -0,09 
1856 20 34 -14 -0,14 
1857 14 29 -15 -0,14 
1858 21 36 -15 -0,11 
1859 47 39 8 0,08 
1860 24 19 5 0,05 
1861 36 18 18 0,17 
1862 49 30 19 0,18 
1863 24 9 15 0,14 
1864 24 17 7 0,07 
1865 47 26 21 0,20 
1866 -710 16 -694 -6,62 
1867 159 103 56 0,58 
1868 100 35 65 0,65 
1869 38 9 29 0,29 
1870 45 10 35 0,34 

Waar het -teken is aangebracht, betreft het een vermindering. 

1) Men moet bedenken dat de verhoging van het aantal opcenten met It niet 
automatisch de belastingdruk met It% doet stijgen. De stijging hangt ook samen 
met de bepaling van de hoofdsom. 
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van de bedragen aan hoofdsom + opcenten aftrekken het verschil van op
brengst en hoofdsom + opcenten. Bijvoorbeeld: toeneming hoofdsom + 
opcenten van 1850 op 1851 is/143,-; daarvan aftrekken/32,-, d.i. het 
verschil tussen de opbrengst en de hoofdsom + opcenten in 1850, zoals ge
zegd de saldo toeneming van nieuwe percelen. De zuivere toeneming van de 
belastingdruk is 1111,-, d.i. (waar wij in duizenden guldens werken) 
1111.000, of 1,11% (van 19.966.000,-). Wij hebben hier dan rekening ge
houden met het feit dat ook de nieuwe perce len in de belasting meedragen. 

Op grond van het voorgaande is op vorige pagina het staatje van de toe
neming en vermindering van de belastingdruk samengesteld. 

Vit dit overzicht blijkt om wat voor geringe percentages het hier gaat; 
slechts in drie jaren is er een toeneming van meer dan een -!-%; aIleen voor 
1866 komen wij tot een aanzienlijk cijfer, namelijk een vermindering van 
6,62%1). Wij vinden deze vermindering weerspiegeld in de aantallen kiezers 
(vgl. bIz. 183). Van 1850-1870 is er een voortdurende toeneming van het aantal 
kiezers, slechts van 1865 op 1866 is er een daling, namelijk 1865: 97.627 en 
1866: 97.192, een verschil van 0,58%. Men moet hierbij nog bedenken dat 
juist in Limburg het aantal kiezers waarschijnlijk is toegenomen (op grond 
van de regeling van 1865). Of schoon het niet onmogelijk is dat er nog andere 
factoren een rol hebben gespeeld, is het weI zeer aannemelijk dat de vermin
dering van de belastingdruk althans gedeeltelijk een vermindering van het 
aantal kiezers heeft bewerkstelligd. 

1871-1875. 

Vitgangspunt is het bedrag aan hoofdsom + opcenten van 1 januari 
1871, d.i.f 10.166.000,-; het verschil tussen dit bedrag en de opbrengst in 
ieder jaar vertegenwoordigt de vermeerdering van de belastbare opbrengst 
(a 12 13/100%). De grotere opbrengsten zijn dus niet het gevolg van de ver
zwaring van de belastingdruk; daarvan is aIleen van 1870 op 1871 sprake, zij 
is dan echter minimaal. 

1876-1887. 

De regeling voor de ongebouwde eigendommen bleef dezelfde als hier
boven; men bleef het repartitiestelsel aanhouden. De wet van 1879 legde 
weI de basis voor het quotisatiestelsel doch werd pas effectief in 1892 toen de 
Wet van 31 December 18922

) de hoofdsom voortaan bepaalde op 6% (van 
de belastbare opbrengst), met ingang van 1893. Men ging weI over tot het 
quotisatiestelsel wat betreft de gebouwde eigendommen: met ingang van 
1876 werd het tarief (hoofdsom) gebracht op 5,2039%3) dat voor 1876 en 

1) Het is duidelijk dat deze vermindering moet worden geweten aan het feit dat 
de opcenten alleen over de ongebouwde eigendommen werden geheven en niet 
meer over gebouwde en ongebouwde tezamen. 

2) Stb!. 315. 
3) Ned. Staatscourant 28 December 1875, no. 305. Treub geeft dit cijfer niet, 

zodat de zaak bij hem toch niet helemaal helder wordt. 

Economisch- en sociaal-historisch Jaarboek 13 
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volgende jaren heeft gegolden. Bij het vaststellen van dit percentage werd 
uitgegaan van de hoofdsom bij het afsluiten van het kadaster; door deling 
van dit bedrag op de nieuwe herziene opbrengst kwam men tot bovenge
noemd percentage. Noch in het geval van de gebouwde, noch in dat van de 
ongebouwde eigendommen is in principe sprake van verzwaring van de be
lastingdruk. 

Een andere zaak is de betekenis van de herziening van de belastbare op
brengst van de gebouwde eigendommen voor het aantal kiezers op zichzelf. 
De herziening deed de belastbare opbrengst stijgen van /28.325.000,- in 

Aantai binnensiands woonachtige aangesiagenen in de grondbeiasting in 1880 
(gerangschikt naar de belastbare opbrengst)8) 

Totaal Beneden Van 125 Van 1 100 Van 1400 
belastbare 125 tot/l00 tot/400 tot/l000 
opbrengst 

x 11000,-

Noord-Brabant 5.898 9.418 30.487 11.086 2.091 
Gelderland 7.436 7.011 23.679 11.734 2.833 
Zuid-Holland 23.034 995 12.303 20.317 8.440 
Noord-Holland 19.746 1.461 14.258 18.465 8.696 
Zeeland 2.893 2.625 10.420 6.537 926 
Utrecht 4.584 966 4.633 5.403 2.012 
Friesland 4.575 4.044 13.799 10.756 1.641 
Overijssel 3.369 4.357 14.672 6.644 1.204 
Groningen 3.897 2.776 13.610 8.006 1.630 
Drente 963 1.985 6.596 2.190 277 
Limburg 2.526 13.061 15.406 3.518 808 

78.920 48.699 159.863 104.656 30.558 

Van 1 1000 Boven Totaal Totaal 
tot/5000 15000 boven 

1400 

Noord-Brabant 558 5 53.645 2.654 
Gelderland 1.093 36 46.386 3.972 
Zuid-Holland 4.744 369 47.168 13.553 
Noord-Holland 4.107 212 47.199 13.015 
Zeeland 200 3 20.711 l.129 
Utrecht 863 54 13.931 2.929 
Friesland 348 15 30.603 2.004 
Overijssel 316 16 27.209 1.536 
Groningen 425 5 26.452 2.060 
Drente 48 1 11.097 326 
Limburg 244 11 33.048 1.063 

12.946 727 357.449 44.241 

N.B. Dit betreft dus de eigenaars van gebouwde eigendommen. 
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1866 tot/74.501.528,- in 18761
); de verhouding van hoofdsom tot belast

bare opbrengst daalde van ruim 12% tot ruim 5%. Nu hangt het volledig af 
van de plaatselijke omstandigheden in de waardering 2

) welke invloed deze 
herziening op het aantal kiezers heeft gehad. De invloed is niet exact te 
schatten maar is ongetwijfeld niet groot geweest. 

Voor het jaar 1880 bezitten wij cijfers die het mogelijk maken de roole 
betekenis van het bezit van kiesrecht op grond van de grondbelasting te 
peilen. Het betreft hier de gebouwde eigendommen. Daar het tarief 5,2% be
draagt en de census minimaal/20,- is, moet het belastbare inkomen (hier 
de huurwaarde van het perceel) boven/ 400,-liggen. 

Al naar gelang de census hebben dus een aantal tot de 44.241 aangesla
genen behorende personen4) kiesrecht verworven op grond van betaling van 
dit onderdeel der grondbelasting. Een zaak is hier heel duidelijk: wilde men 
op grond hiervan kiesgerechtigd zijn, dan diende men aan vrij stringente 
vereisten te kunnen voldoen. Men denke slechts aan de grote steden waar de 
census veel hoger dan /20,- lag. Wat betreft dit onderdeel van de grond
belasting lijkt het inderdaad juist om te spreken van "gegoeden", indien 
men op grond hiervan kiesgerechtigd was. 

Ook met betrekking tot de ongebouwde eigendommen bezitten wij vol
doende cijfers om na te gaan wat nu eigenlijk reeel achter het kiesgerechtigd
zijn op grond van deze categorie steekt. Wij kunnen namelijk de gemiddelde 
grondbelasting per ha. voor enige jaren berekenen. 

Gemiddelde grondbelasting per ha in Nederland 
in 1866, 1877 en 1887') 

1 2 3 
Oppervlakte Belastbare Hoofdsom + 

x lO00ha opbrengst opcenten 
x 11000 x 11000 

1866 3.287 144.930,- 16.436,-
1877 3.297 145.642,- 16.610,-
1887 3.301 146.439,- 16.727,-

4 5 6 
Belastbare Percentage Gemiddelde 
opbrengst 3 van 2 grondbelasting 

perha perha 
1866 113,67 14,3% 11,95 
1877 113,84 14,5% 11,96 
1887 fl4,07 14,4% 12,03 

1) Het cijfer van 1866 uit de Jaarcijfers 1887, bIz. 209, het cijfer van 1876 uit 
bovengenoemde Staatscourant. 

2) De waardering van de belastbare opbrengst, eigenlijk de herwaardering. 
S) Jaarcijfers 1889, bIz. 69. Het zijn het aantal binnenslands woonachtige aange

s\agenen in de grondbelasting, inclusief de collectieve aanslagen ten name van 
meerdere personen en aanslagen ten name van de staat of andere lichamen. 

4) Dit is uiteraard niet het zuivere aantal. Vgl. noot 3 op bIz. 194. 
') Jaarcijfers 1889, bIz. 209. . 
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De gemiddelde grondbelasting per ha. is dus ongeveer I 2,-. Op zichzelf 
zegt dit cijfer niet zoveel daar dit voor het hele land geldt, terwijl men toch 
moet aannemen dat de grondbelasting per provincie aanzienlijk zal ver
schillen. Aangezien wij ook hier weer over meer gedetailleerde cijfers voor 
1880 beschikkenl), zijn wij in staat voor dat jaar de grondbelasting per ha. 
voor iedere provincie te berekenen. 

Grondbelasting per ha. in 1880 

Noord-Brabant 11,73 
Gelderland 1,56 
Zuid-Holland 3,35 
Noord-Holland 2,42 
Zeeland 3,06 
Utrecht 2,50 
Friesland 2,29 
Overijssel 1,09 
Groningen 2,72 
Drente 0,46 
Limburg 2,02 

Het Rijk I 2,11 

De grondbelasting per ha. geeft een indruk van de hoeveelheid grond die 
men moest bezitten om op basis van dit onderdeel der grondbelasting kies
gerechtigd te zijn. Per provincie kon dit nogal uiteen lopeno Het varieert van 
10 ha (voor Zuid-Holland, Zeeland en Limburg) tot 45 ha (voor Drente) 
waarbij in het oog moet worden gehouden dat de overige provincies aIle 
beneden 20 ha blijven. 

Men kan ook hier een indruk krijgen van het aantal aangeslagenen op 
grond van dit onderdeel der ongebouwde eigendommen. 

Daar wij het tarief op 14,4% kunnen stellen, is de laagste groep, die ge
deeltelijk nog in aanmerking komt om de census te halen, die van I 100,
tot/4oo,-. Het totaal aantal aangeslagenen bovenl 100,- bedraagt 74.579 
hetgeen ook weer het maximale aantal betekent"). Ook hier valt op dat 
slechts een betrekkelijk gering aantal op grond van betaling van deze cate
gorie van belasting kiesgerechtigd was, uiterlijk 11,04%; in het geval van de 
grondbelasting op gebouwde eigendommen 12,4%. 

Nu wij de grondbelasting in haar geheel voor deze peri ode kunnen over
zien, rijst de vraag ten slotte of de grondbelasting-opbrengsten als indicatie 
van veranderingen in de welvaart (of in het vermogen) enige waarde bezit
ten? Men zou deze vraag op het eerste gezicht willen bevestigen. Men wordt 
immers aangeslagen naar gelang van zijn belastbare opbrengst; in het geval 
van de ongebouwde eigendommen is dit het pachtinkomen en in het geval 
van de gebouwde eigendommen is dit het huurinkomen. Op zichzelf zijn dit 
bruikbare maatstaven, indien zij althans voldoende fiexibel zijn en bij voor
beeld jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. Nu was ons stelsel van grond
belastingheffing in hoge mate fixe. De opbrengsten van de grondbelasting 

1) Jaarcijfers 1889, bIz. 68. 
2) Er valt ook een aantal af dat dichter bij del 100,- danl 4OO,-ligt. 
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Aantal binnenslands woonachtige aangeslagenen in de grondbelasting (ongebouwde 
eigendommen) in 18801

) 

Minder Van/25 Van/l00 Van/400 Van/lOOO 
dan/25 tot fl 00 tot/4oo totflOOO tot/5000 

Noord-Brabant 67.146 20.876 9.895 1.544 498 
Gelderland 52.204 13.999 6.758 1.544 689 
Zuid-Holland 44.189 6.589 6.533 2.885 1.407 
Noord-Holland 46.454 6.551 5.424 2.700 774 
Zeeland 19.387 3.275 2.293 992 534 
Utrecht 12.711 2.206 2.101 1.017 391 
Friesland 32.644 7.818 5.083 1.879 823 
Overijssel 38.001 9.010 3.847 673 159 
Groningen 25.434 4.013 3.160 1.449 1.327 
Drente 20.548 4.621 1.851 196 61 
Limburg 56.548 13.681 3.966 500 219 

415.266 92.639 50.911 15.379 6.882 

Meer Totaal Totaal 
dan boven 

/5000 /lOO 

Noord-Brabant 20 99.979 11.957 
Ge1derland 62 75.256 9.053 
Zuid-Holland 120 61.723 10.945 
Noord-Holland 36 61.939 8.934 
Zeeland 25 26.506 3.844 
Utrecht 50 18.476 3.559 
Friesland 54 48.301 7.839 
Overijssel 15 51.705 4.694 
Groningen 10 35.393 5.946 
Drente 1 27.278 2.109 
Limburg 14 74.928 4.699 

407 581.484 74.579 

registreren nauwelijks de wijzigingen in het inkomen uit de grond. WeI wor
den wij iets gewaar van het ontstaan van nieuwe percelen en sinds 1871 van 
veranderingen in de be1astbare opbrengst door rampen, verandering van be
stemming, splitsing en vereniging (gebouwde eigendommen) en ontginning, 
droogmaking etc. (ongebouwde eigendommen). Vgl. Wet van 1870 art. 7. 
Wij bemerken echter niets van de veranderingen in de belastbare opbrengst 
door economische oorzaken. ZoIang het omsIagsteIsei bestond, kon dat ook 
niet; het Iigt in de aard van dat ste1seI dat de economische werkeIijkheid 
achter de opbrengsten verborgen blijft"). Het is op grond hiervan toch weI 

1) Jaarcijfers 1889, biz. 68. Het betreft hier ook weer het aantal binnenslands 
woonachtige aangeslagenen in de grondbelasting, inclusief de collectief aange
slagenen en aanslagen ten name van de staat of andere lichamen . 

• ) In 1876 werd tot een quotisatiestelsel overgegaan doch aileen voor de ge
bouwde eigendommen. Het voornemen bestond de belastbare opbrengst om de 
20 jaar te herzien; hier zijn de gegevens na enige jaren even min meer in overeen
stemming met de economische werkelijkheid. 
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zeer hachelijk de opbrengsten van de grondbelasting ais weIvaartsindicator 
te bezigen. 

De tweede grondsiag van de census was de personele belasting. Deze 
werd ingevolge de Wet van 1821 geregeld door die van 28 Juni 1822 (Stbl. 
15); wijzigingen vonden plaats bij de Wetten van 29 Maart 1833 (Stbl. 4). 
29 December 1835 (StbI. 43), 24 April 1843 (Stbl. 25) en 9 April 1869 (Stbl. 
59). De personele belasting berustte op de volgende 6 grondsiagen: 

1. de huurwaarde, 
2. de deuren en vensters, 
3. de haardsteden, 
4. het meubilair, 
5. de dienstboden, 
6. de paarden. 

In de eerste plaats voIgt hier een overzicht van het tarief van deze beIas
ting en de wijzigingen daarin tijdens de periode 1850-1887. Principiele wijzi
gingen hebben zich niet voorgedaan. 
1. De huurwaarde 

a) maatstaf: dejaarlijkse onzuivere huurwaarde, 
b) tarief: 5%, 
c) vrijstellingen: de belasting naar huurwaarde, de deuren en vensters en 

haardsteden, zal niet worden geheven van woonhuizen met jaarlijkse 
huurwaarde van /18,- tot 67,-; al naar gelang de grootte der ge
meente is er een zekere differentiatie (Wet van 1843); voorts (sinds 
1869) alle pakhuizen en magazijnen, voorzover geen kantoor of 
winkel, 

d) verminderingen: tot op t voor pakhuizen, zoider en kelders in gebruik 
ais bergplaats van goederen; tot op .p) voor woonhuizen met een 
huurwaarde van / 18,- tot / 80,- (met een zekere differentiatie naar 
grootte der gemeente (Vgl. Wet van 1843, art. la); tot op t') voor 
woonhuizen met een huurwaarde van /21,- tot /100,-, ook hier 
met soortgelijke differentiatie (Vgl. Wet van 1843, art. Ib). 

2. De deuren en vensters 
a) maatstaf: al de onmiddellijk in de buitenlucht uitkomende deuren en 

vensters van gebouwen en aanhorigheden of gedeelten daarvan, 
b) tarief: /0,44 tot/O,77 al naar gelang de grootte van de kom der ge

meente (ook weer naar inwoneraantaI). Vgl. Wet van 1843, art. 3, 
c) vrijstellingen: pakhuizen, schuttingen, broei- en bIoemkassen etc., 
d) verminderingen: zie huurwaarde c) en d). 

3. De haardsteden 
a) maatstaf: aIle haardsteden, stookplaatsen en vuurhaarden, onver

schillig of de rookuitgangen zijn toegemetseld, 

') Ook hier weer de belasting naar de eerste drie grondslagen. 
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b) tarief: voor een haardstede 
2 haardsteden elk 
3 haardsteden elk 
4 haardsteden elk 
5 haardsteden elk 
6-7 haardsteden elk 
8-9 haardsteden elk 
10en meer 

10,35 
0,70 
1,20 
1,80 
2,50 
3,-
4,-

haardsteden elk 5,-
c) vrijstellingen : zie onder huurwaarde c) en d). 

4. Het meubi/air 

199 

a) maatstaf: meubelen of huisraad die de gezamenlijke boedel van de be
lastingschuldige uitmaken en geschikt zijn tot huislijk of persoonlijk 
gebruik, 

b) tarief: 1 % van de waarde van het meubilair, 
c) vrijstellingen: indien de huurwaarde van het huis waarin dit meubilair 

minder dan 124,- tot 1 100,- bedraagt (met een differentiatie naar 
de grootte der gemeentekom). Vgl. Wet van 1843. 

5. De dienstboden 
a) maatstaf: het aantal dienstboden, 
b) tarief: 

1. mannelijke en vrouwelijke dienstboden voor 
1 1 5,-
2 15,-
3 27,-
4 42,-

en zo progessief opklimmend tot voor 12: 1 270,-, 
2. tuinlieden en tuinknechts : voor de eerste 1 15,-, voor de tweede 

15,- per persoon, 
3. werkboden, bedienden, leerlingen : per persoonl 2,-, 
4. stalknechten en tuinknechten, niet onder 1. en 2. vallende: per 

persoon 1 3,-, 
5. huisbewaarders: per persoonl 6,-, 

c) vrijstellingen: gouvemeurs, gouvemantes, dames van gezelschap, 
minnen, naaisters, schoonmaaksters, dienst- en werkboden in aIle ge
stichten van maatschappijen tot algemeen nut, dienstboden in gezin
nen met vier of meer kinderen. (Vgl. Wet van 1833, art. 19). 

6. De paarden 
a) maatstaf: het aantal gebezigde paarden, 
b) tarief: 

1. paarden van gemak of wee Ide (rij- en rijtuigpaarden) 
voor een paard 125,-
voor twee 155,-
voor drie 180,-
voor ieder paard daarna 140,-, 
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2. paarden van artsen, officieren en geestelijken, voor een of twee paar
denf15,-, 

3. paarden van Iandbouwers (andere dan werkpaarden, die vrij zijn), 
a) onder bet zadel of rijtuigen met veren 

Voor een paard f 10,-
voor twee f 25,-, 

b) met andere voorzieningen dan veren 
voor een f 5,-
voor twee f 16,-, 
4. paarden in buur of gebruikgeving aan anderen: (paarden van 

paardenpostmeesters, verbuurders van rijtuigen, stalbouders, voer
lieden etc.), voor elk paardf 8,-, 

5. paarden die in fabrieken, molens etc. en in de scbeepvaart worden 
gebruikt (bedrijfspaarden) f 3,- per stuk, 

6. paarden van paardenkopers: per tien paardenf 25,-, 
c) vrijstellingen: paarden van officieren en ambtenaren, die nooit worden 

gebruikt voor rijtuigen (aantal bepaald bij dienstreglement); een 
paard per geestelijke (aIleen als rijpaard); paarden beneden 42 maan
den; paarden uitsluitend voor Iandbouwwerk. 

Daar de belasting op bet personeel in de onderbavige peri ode nauwelijks 
is gewijzigd 1), mogen wij bij benadering aannemen dat door wijzigingen in 
deze belasting bet aantal kiezers niet is veranderd. WeI moet bier op de 
eigenaardige omstandigheid worden gewezen dat bij gelijkblijvende tarieven 
de toeneming der bevolking een invloed kan bebben uitgeoefend doordat 
voor de eerste vier grondslagen een zekere relatie bestond tussen vrijstellin
gen en vermindering van de beIasting en de grootte van de gemeentekom. 
De invloed is onberekenbaar maar bet is in bet aigemene beeld noodzake
Iijk in bet oog te bouden dat zij een zekere rol heeft gespeeld. Voorts kan 
ook een invloed zijn uitgegaan van wijzigingen in de huurwaarde waarvan 
immers voor de eerste grondslag 5% werd gebeven. 

Ook voor bet personeel kunnen wij een overzicbt geven van de opbrengst 
voor bet Rijk : 

Opbrengst der personele belasting voor het Rijk 1850-18872) 

(in duizenden guldens) 

1850 6.186 1862 7.253 1874 8.602 1886 11.289 
1851 6.273 1863 7.415 1875 8.783 1887 10.921 
1852 6.323 1864 7.469 1876 8.980 
1853 6.427 1865 7.635 1877 9.273 
1854 6.485 1866 7.755 1878 9.453 
1855 6.552 1867 7.802 1879 9.663 

1) Hier dient wei rekening te worden gehouden met de 10 buitengewone op
centen op het personeel in 1885/86 die voor 1886/87 werden teruggebracht tot 5 en 
daama werden afgeschaft. (Wet van 23 Juli 1885, Stb!. 143 en Wet van 31 Decem
ber 1885, Stb!. 265). 

I) Bron: Jaarcijfers over 1889 en vorige jaren, biz. 230. 
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1856 6.628 1868 7.890 1880 9.817 
1857 6.755 1869 7.995 1881 10.064 
1858 6.829 1870 8.030 1882 10.204 
1859 6.970 1871 8.146 1883 10.336 
1860 6.972 1872 8.271 1884 10.431 
1861 7.161 1873 8.458 1885 11.267 

Wij constateren hier een stijging over de gehele linie der personele be1as
ting; aIle zes de grondslagen hebben daartoe bijgedragen zoals uit het on
derstaande overzicht blijkt. 

Bedrag der kohieren in de personele belasting1) 

(in duizenden guldens) 

Huur- Deuren Haard- Meu- Dienst- Paarden Totaal 
waarde en steden bilair en na af-

vensters werk- trek v. 
boden remis-

sien 

1846/47 1.387 1.507 793 841 663 398 5.393 
1856/57 1.509 1.584 856 876 767 451 5.810 
1866/67 1.796 1.776 993 1.036 843 542 6.689 
1876/77 2.253 2.053 1.235 1.358 846 652 8.031 
1886/87 3.047 2.503 1.559 1.604 886 677 9.781 

Uit de beschikbare cijfers krijgt men de indruk dat de personele belasting 
vooral op de gegoeden drukte. De bevolking bedroeg in 18493.056.879; het 
aantal aangeslagenen in de personele belasting was in 1846/47 468.732 
= 15,3% ; in 1882 was de bevolking 4.172.971 en het aantal aangesiagenen 
(1881/82) 610.200 = 14,6%2). Voor de belangrijkste eerste grondsiag (de 
huurwaarde) bestond een systeem van vrijstellingen en verminderingen 
waardoor een groot aantal personen buiten de belasting viel of de belasting 
tot bescheiden prop or ties zag teruggebracht. Sickenga heeft voor 1868/69 
hieromtrent enige belangwekkende cijfers gepubliceerd 3

). In ditjaar bedroeg 
het totaal aantal woonhuizen of woningen (gedeelten van woonhuizen, 
echter geen losse kamers): 730.299. 

Geheel onbe1ast waren 
tot t belast 
tot t belast 

286.753, 
98.643 
61.722 

d.i . ruim 39%, 
d.i. ruim 131-%, 
d.i. bijna 81-%. 

De onbelaste en gedeeltelijk belaste huizen bedragen totaaI447.1l8, d.i. 
ruim61%. 

Gezien de lichte stijging der huren in de onderhavige peri ode - volgens 
De Jonge gemidde1d acht procent 4) - zal het aantal kiezers op grond van 
het personeel zonder twijfel zijn toegenomen. 

1) Jaareijfers 1889, biz. 213. Het totaal te verhogen met 20 ope. 
2) Jaareijfers 1889, biz. 213. 
3) F. N. Siekenga, Geschiedenis der Nederlandsche belastingen sedert het jaar 

1810,1883, biz. 130. 
4) De Jonge, bIz. 203, 416. 
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Naar opzet is het personeel een verteringsbelasting; naast de consumptie 
werd echter de productie belast, bijvoorbeeld kantoren, winkels, de paarden 
van paardenhandelaren en verhuurders van paarden en rijtuigen. Dit was 
niet geheel rationeel omdat men van deze bedrijven al patentbelasting hief. 
Men moet echter weI bedenken dat het leeuwendeel der belasting toch de 
consumptie trof. Inderdaad is in principe het personeel een gelukkige grond
slag voor de census; deze heeft betrekking op zaken die in een zekere relatie 
staan tot de welvaart; in de jaarcijfers (van 1889 bijvoorbeeld) wordt hier 
gesproken over "uiterlijke teekenen van welvaart" waar het om de uitkom
sten van de onderdelen der personele belasting gaat. Een aantal van deze 
onderdelen draagt een vrij objectief karakter : haardsteden, deuren en ven
sters, dienstboden en paarden. De huurwaarde is een moeilijker factor, niet 
zo zeer omdat zij minder goed te bepalen viel maar omdat plaatselijke ver
schillen in huur een rol speelden zodat achter gelijke bedragen aan huur niet 
eenzelfde hoeveelheid nuttigheid aan woning hoefde te steken. Bovendien 
zullen fluctuaties in de huurwaarde een rol hebben gespeeld. 

Een groot voordeel van de personele belasting is ook haar soepelheid 
waardoor zij als registratie-apparaat waarde heeft. Ieder jaar werden be
schrijvingsbiljetten uitgereikt naar welker gegeven de personele belasting 
werd vastgesteld. Zodoende geven de fluctuaties in de opbrengsten van de 
onderdelen van het personeel een getrouwe weergave van de werkelijk opge
treden veranderingen. 

Wat betreft de patentbelasting, de volgende hier te behandelen grondslag, 
is voor ons aIleen de peri ode 1850-1887 van belang daar in 1887 bepaald 
werd dat men voortaan 6f in de personele, 6f in de grondbelasting voor een 
bepaald bedrag moest zijn aangeslagen om kiesrecht te verwerven. Dit hield 
verband met de plannen tot afschaffen van het patent; in 1892 was deze af
schaffing een fei t. 

Het patentrecht in onze periode1) berustte op de Wet van 21 mei 1891 
(Stbl. 34). Een patent werd vereist voor de uitoefening van handel, bedrijf, 
handwerk of nering. De patentplichtige beroepen en bedrijven zijn in 15 
tabellen gerangschikt. Het verschuldigde recht berekende men naar twee 
tarieven A of B welke in klassen zijn verdeeld. Tarief A. is een algemeen 
over het hele land geldend tarief; tarief B. is nader gedifferentieerd naar ge
meenten (vgl. het hiervolgend overzicht). In welke tariefklasse van tarief A 
of B men werd opgenomen, was afhankelijk van de winstgevendheid, de 
grootte van de beloning, of het aantal arbeiders, het aantal en de aard van de 
gebruikte werktuigen of het debiet, ook weI de omvang van de productie, 
de huurwaarde, terwijl het tenslotte voorkwam dat men zonder enige directe 
maatstaf in aanmerking te nemen bepaalde bedrijven en beroepen in een be
paaldeklasse bracht(vgl. tabeI14). Voorts waren er een aantal vrijstellingen. 

1) Hier wordt niet op de voorgeschiedenis ingegaan. Vgl. hiervoor K. M. G. de 
Meijier, De geschiedenis van het Nederlandsche patentrecht, 1870. Vgl. over de af
schaffing: W. D. Voorthuijsen, De afschaffing van het Nederlandse patentrecht, in 
Bedrijf en samenleving, 1967, biz. 263 e. v. 
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Voordat wij een overzicht van de belastingplichtigen geven, volgen eerst 
de belangrijkste wijzigingen van onze periode. Bij de Wet van 6 April 1823 
werd de binnenIandse scheepvaart aan het recht van patent onderworpen. 
De Wetten van 16 Juni 1832 en 24 April 1843 (resp. 8tbl. no. 30 en 16) brach
ten enige verhogingen in de tarieven. Ook hierna hadden geen wijzigingen 
van ingrijpende aard plaats. Pogingen daartoe in 1851 leden schipbreuk 
daar men vreesde dat de algehele vernieuwing van de patentbelasting op de 
lange baan zou worden geschoven1). De Wet van 22 April 1852 (8tbl. 61) 
gaf een nieuwe regeling van het schipperspatent. De Wet van 8 Mei 1869 
(8tbl. no. 77) preciseerde de vrijsteIlingen voor de aan het onderwijs ver
bonden personen. Ten slotte stelde de Wet van 17 April 1887 (8tbl. 64) de 
personen vrij die zonder arbeiders, aileen of met vrouw en kinderen, de be
drijven en handwerken uitoefenen die vermeId staan in de tabellen I en XII 
en die niet reeds uit kracht van vorige bepalingen zijn vrijgesteld. 

Ret voorgaande is voldoende om in te zien dat van de wijzigingen in het 
patentrecht geen of nauweIijks enige invloed kan zijn uitgegaan op de aan
tallen kiezers. De voor ons in het bijzonder belangrijke wetten zijn die van 
1819 (voor de algemene grondslagen), die van 1832 (voor het tarief) en die 
van 1843 (voor de aanvullingen). Aan de hand hiervan is het volgende over
zicht samengesteld dat een indruk geeft van de bedragen en de categorieen 
waar het hier om gaat. Er is niet gestreefd naar een volledige opsomming 
van beroepen en bedrijven; de volgorde der tabellen belastingplichtigen is 
zo genomen dat eerst diegenen zijn genoemd waarvan het tarief duideIijk is 
aan te geven. 

Overzicht van enige categorieen belastingplichtigen in de patentbelasting, het te betalen 
bedrag, alsmede censusgrenzen') 

TARIEF A 

Tabell, aid 1 Tabell, aid. 2 

Aantal arbeiders Aantal arbeiders 
Iste klasse i315,- 300 of meer arb. 500 of meer arb. 
2de klasse 260,- 200--299 400-499 
3de klasse 210,- 140-199 300--399 
4de klasse 165,- 100--139 200--299 
5de klasse 125,- 70-99 140-199 
6de klasse 90,- 50-69 100--139 
7de klasse 62,- 32-49 70-99 
8ste klasse 46,- 21-31 50-69 
9de klasse 33,- 14-20 32-49 
lOde klasse 24,- 9-13 21-31 
llde klasse 17,- 6-8 14-20 

Tabel 1, afd. 1, o.a.: zijde-, wol- en katoenfabrikanten, laken-, stoffen e.a. -ver
vers, laken- en stoffenpersers, katoendrukkers, leeriooiers, leertouwers, letter-

1) Treub, biz. 307 . 
• ) Door horizon tale lijnen zijn hier de grenzen van de census aangegeven. 
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gieters, drukkers, glasblazers en -fabrikanten, fabrikanten van kunstspin- en andere 
werktuigen, maar ook hoeden-, penseel-, schrijfpennen- en maskermakers. 

Tabel 1, afd. 2, o.a.; lakenfabrikanten (geen kunstwerktuigen), wollen deken-, 
Hnnen-, en kantfabrikanten, katoenspinnerijen "(met of zonder kunstwerk, wevers, 
speldemakers, spijkermakers, zeH-, kompasmakers, duigen-, hoepel- en mattenma
kers, huidenzouters, aluinfabrikanten, aardewerkmakers en diamantslijpers. 

Tabel2a Tabel2b 

Aantal vaten brande- Aantal vaten beslag 
wijn ter sterkte van 
10 graden 

Iste klasse /315- 6.000 vaten of meer 14.000 vaten of meer 
2de klasse 260- 4.500-5.999 10.000-13.999 
3de klasse 210- 3.400-4.499 8.000- 9.999 
4de klasse 165- 2.500-3.399 6.200- 7.999 
5de klasse 125- 1.900-2.499 4.800- 6.199 
6de klasse 90- 1.450-1.899 3.500- 4.799 
7de klasse 62- 1.1 00-1.449 2.500- 3.499 
8ste klasse 46- 850-1.099 1.900- 2.499 
9de klasse 33- 650- 849 1.400- 1.899 
IOdeklasse 24- 475- 649 1.000- 1.399 
I1de klasse 17- 350- 474 750- 999 

Tabel2a: branders en stokers van brandewijn en moutwijn e.a. 
Tabel2b: bierbrouwers en bierazijnmakers. 

Tabel6 TabelII 

Omzet Beloning 

lste klasse /315,- /125.000,- en meer /16.000,- en meer 
2de klasse 260,- 100.000,- 124,999,- 12.500,- 15.999,-
3de klasse 210,- 75.000,- 99.999,- 9.500,- 12.499,-
4de klasse 165,- 55.000,- 74.999,- 7.200,- 9.499,-
5de klasse 125,- 40.000,- 54.999,- 5.500,- 7.199,-
6de klasse 90,- 30.000,- 39.999,- 4.200,- 5.499,-
7de klasse 62,- 23.000,- 29.999,- 3.200,- 4.199,-
8ste klasse 46,- 18.000,- 22.999,- 2.500,- 3.199,-
9de klasse 33,- 14.000,- 17.999,- 2.000,- 2.499,-
lOde klasse 24,- 11.000,- 13.999,- 1.600,- 1.999,-
llde klasse 17,- 8.000,- 10,999,- 1.200,- 1.599,-

Tabel 6: winkeliers. De maatstaf van de belasting is hun omzet; daarbij werd 
echter de omzet van tabak, snuif en aIle waren van vreemde oorsprong, als mede 
koloniale waren met de helft verhoogd. 

Tabel 11: beheerders, opzichters, boekhouders, zaakwaarnemers, commiezen en 
klerken. 

TARIEFB 

I ste Rang 2de Rang 3de Rang 4de Rang 5de Rang 6de Rang 
Buiteng. kl.l) /400,- /350,- /255,- /180,- /135,- fl05,
Iste klasse /325,- 280,- 210,- 145,- 110,- 85,-

1) In de buitengewone klasse vie1en sinds 1832 bepaalde categorieen kooplieden, 
commissionnairs en commissiehandelaren. 
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lste Rang 2de Rang 3de Rang 4de Rang 5de Rang 6de Rang 
2de klasse 250,- 210,- 165,- 110,- 85,- 65,-
3de klasse 185,- 160,- 125,- 85,- 65,- 50,-
4de klasse 135,- 120,- 90,- 65,- 50,- 38,-
5de klasse 93,- 80,- 62,- 45,- 35,- 27,-
6de klasse 68,- 59,- 46,- 34,- 26,- 20,-
7de klasse 45,- 40,- 33,- 24,- 17,- 13,-
8ste klasse 30,- 26,- 24,- 17,- 12,- 9,-
9de klasse 20,- 18,- 17,- 12,- 8,- 6,50 
lOde klasse 15,- 13,- 12,- 8,- 5,- 4,50 
11de klasse 11,- 9,- 8,- 5,- 3,50 3,30 

Isterang : Amsterdam, Rotterdam. 
2de rang : Den Haag, Groningen, Utrecht. 
3de rang: Delft, Dordrecht, Haarlem, Den Bosch, Leeuwarden, Leiden, Maas

tricht, Middelburg, Nijmegen, Schiedam, Zwolle. 
4de rang: Alkmaar, Amersfoort, Arnhem, Breda, Gouda, Deventer, Enkhuizen, 

Harlingen, Hoorn, Kampen, Zaandam, Zierikzee, Zutphen. 
5de rang: Bergen op Zoom, Zaltbommel, Brielle, Delftshaven, Edam, Goes, 

Gorkum, Harderwijk, Maassluis, Meppel, Nijkerk, Purmerend, Roermond, Sneek, 
Tiel, Venlo, Vlaardingen, Weesp, Winschoten. 

6de rang: Qverige gemeenten. 

Tabel12, afd. 1 Tabel12, afd. 2 

Aantal arbeiders Aantal arbeiders 

4de klasse 50 of meer arb. 
5de klasse 32-49 70 of meer arb. 
6de klasse 21-31 50-69 
7de klasse 14-20 32-49 
8ste klasse 9-13 21-31 
9de klasse 6-8 14-20 
lOde klasse 3-5 9-13 
1lde klasse 1- 2 6-8 
12de klasse 3- 5 
13de klasse zonder arb. 1-2 
14de klasse zonder arb. 

Tabel 12, afd. I, o.a. : grof- en hoefsmeden, slotenmakers, koperslagers, lood
gieters, wagenmakers, behangers, beeldhouwers, bontwerkers, borstelmakers, 
stucadoors, steenhouwers, tabakspinners, -kervers, -snijders, sigarenmakers en 
andere rook- en snuiftabakfabrikanten. 

Tabel 12, afd. 2, o.a.: timmerlieden, metselaars, huis- en schepenschilders, 
schoorsteenvegers, kleermakers, schoen makers, modegoedmakers, pruiken
makers. 

Tabel 3.' Koren-, grut-, gort-, pel- en boekweitmolens 

Koren-, gort-, 
grut- en pel
molens : 
Boekweiten
en boekwei
tenmeelmole
naars: 

3% van de onzuivere huurwaarde der molens, der bijbehorende ge
bouwen, plus de woning van de molenaar, met een minimum 
vanf5,-. 

6% idem. 
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Tabel4: Overige molens 

Deze worden aangeslagen in tarief A in de 6de tot 14de klasse. Er is een niet ge
heel duidelijke differentiatie naar de aard der voortbeweging (stoom of water, 
wind,ofpaarden). 

Tahel5: Fabrieken waarvoor de belasting niet gegrond is op het aantal werkzame 
arheiders 

Deze worden aangeslagen naar tarief A in de 3de tot 17de klassen. Enige voor
beelden : 

ijzersmelterijen 
ijzergieterijen 
spaansgroenfabrieken 
buskruitfabrieken 
stijfselfabrieken 

7-11 
9-14 
9-12 
6-8 
9-14 

meekrapfabrieken 
suikerraffinaderijen 
stokerijen van fijne likeuren 
zeepzieders van zachte zeep 
zeepziederijen van harde zeep 

Tabel 7: Kramers 

7-10 
8-12 
4--13 
3-11 
5-13 

Deze worden aangeslagen in tarief A. AI naar gelang het aantal kramen, stallen, 
schuiten of paarden dat zij gebruiken, of ook naar gelang der goederen die zij aan
bieden in de 9de tot 17de klasse. Indien zij zakhorloges, gouden en zilveren voor
werpen, juwelen etc. aanbieden in de 7de tot 13de klasse. Ben nieuwe regeling in de 
Wet van 16 Juni 1832, tabel 7. Daar de kramers de census niet baalden, behoeven 
wij hier niet nader op in te gaan. 

Tabel8 

Deze tabel heeft betrekking op vreemde scharenslijpers die hier niet ter zake 
doen daar zij geen kiesrecht bezaten. 

Tabel9: Naamloze vennootschappen 

Hiervoor geldt hetzelfde (het tarief was 2% der uitkeringen (dividend en aflos
singen); uitgezonderd waren de in tabel15 genoemde bedrijven}. 

Tabel 10: Beheerders van kantoren van administratie van inschrijvingen op het 
grootboek der nationale schuld, van genootschappen van gemeenschappelijk bezit van 

fondsen, alsmede van geldleningen 

a) beheerders kantoren grootboek f 5,- voor iedere millioen gulden nominaal 
kapitaal op bet grootboek der 2t% werkelijke schuld enf 10,- per millioen groot
boek der 5% werkelijke schuld: (gedeelten van millioenen voor bele genomen), 

b} de overige: t% van het gezamenlijk bedrag der gedurende het jaar dat de be
schrijving voorafging, gedane uitdelingen, of betaalde renten, dividenden etc. 
(aflossingen en premies bij die afiossingen daaronder niet begrepen). 

Tabel13: Logementshouders, biljarthouders etc. 

Deze worden aangeslagen naar tarief B. Al naar gelang het aantal kamers, of 
biljardtafels etc. vallen zij in de 2de tot 13de klasse. 

Tabel14: Kooplieden, reeders etc. 

Deze worden aangeslagen naar tarief B in de Iste tot 14de klasse. Hiertoe be-
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horen de meest verschillende soorten beroepen en bedrijven; de tabel bevat er 143. 
Hier volgen enige voorbeelden : 

klasse 
bankiers voor vreemde mogend-

heden 1 
wisselhandelaars in het groot 

(bankiers) 
kooplieden (voor nadere differen

tiatie zie Wet 1819) 
notarissen 
artsen 
vee-artsen 
banketbakkers 
slagers 
kaarsenmakers 
zalmrokers 

1-4 

1-6 
2-9 
4--10 
7-13 
6--10 
6--11 
6--10 
9-12 

assuradeurs 
kassiers 
reeders ter koopvaardij 
reeders ter visserij 

klasse 
3-7 
2-7 
1-4 
4--10 

reeders van kleine vissersvaar
tuigen 10--13 

3-12 
9-12 

tijd-
4--12 
6--11 

10--13 

boekverkopers 
boekbinders 
courantiers, uitgevers van 
schriften 
goud- en zilversmeden 
doodgravers in de steden 
haarsnijders 
haarkappers 

13-14 
8-12 

Tabel 15: Ondernemers, directeuren en commissarissen van spelen, vertoningen en 
vermakelijkheden 

Tarief 1% van de mogelijke bruto-opbrengst van iedere vertoning (dat betekent: 
indien aile plaatsen tegen de bekendgemaakte prijzen waren bezet). In geval van 
abonnementsvoorstelling!- aftrek. Het recht in geval van muziek-, dans- en maske
radepartijen berekend naar de helft van het aantal plaatsen in de zaal. De belasting 
kan per dienstjaar niet meer bedragen dan de bruto-opbrengst van een voorstel
ling. Dit gold voor voorstellingen in schouwburgen. 

Indien een voorstelling in een andere lokaliteit dan een schouwburg plaats yond 
gold een recht per plaats, terwijl er een differentiatie naar gemeenten werd toege
past. 

Vrijstellingen: Een vrij groot aantal personen werd vrijgesteld van het be-
talen van patentbelasting, o.a. : 

geestelijke personen, godsdienstonderwijzers, kosters en andere kerk
bedienden, 
open bare ambtenaren en bedienden, waar onder ook de hoogleraren, 
onderwijzers en leraren, 
advocaten, 
schilders, tekenaars, graveurs, beeldhouwers, voorzover als kunstenaar 
beschouwd, 
landbouwers (waaronder warmoezeniers), 
loodsen en vissers, 
een aantal alleen met hulp van hun huisgenoten arbeidenden, o.a. be
zem-, klompen-, en hoepelmakers, stoelenmatters, vlasbreiders, laken
noppers etc., 
schoenlappers, 
doodgravers ten platte lande, 
dagloners, sjouwers, kruiers edg. 

Van belang is nog dat volgens art. 6 van de Wet van 1819 in de tabellen, 
waarin meerdere klassen werden aangewezen welke voor een bepaald be
roep of bedrijf gelden, deze beroepen en bedrijven zouden worden gerang-
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schikt naar de mate van uitgebreidheid en winstgevendheid; dit zou nader 
door controleurs geschieden. 

Ret voorgaande overzicht gaf ons een globaal beeld van de tarieven die 
voor verschillende categorieen van beroep en bedrijf golden. Ret eerste wat 
opvalt, is de grote verscheidenheid. De waarde voor ons onderwerp in het 
bijzonder, maar ook in het algemeen, van de gegevens van de patentbelas
ting zou veel groter zijn wanneer deze belasting naar een maatstaf zou zijn 
geheven, bijvoorbeeld de winst. Bovendien is het aantal vrijstellingen niet 
onbetekenend en nogal willekeurig. In ons verband kan dit vreemde conse
quenties hebben, bijvoorbeeld dat een hoogleraar en advocaat die beiden 
vrijgesteld waren, geen kiesrecht verwierven tenzij op grond van een van 
beide andere belastingen. Er is veel critiek geweest op de weP). Gogel die 
dit middel in ons land geintroduceerd heeft, verklaarde later: " De Wet op 
de Patenten is ook een waar monster, niet aIleen van bezwaar, maar vooral 
van willekeur en onzekerheid" 2). Tot grondslag van de belasting diende 
weliswaar de meerdere of mindere winstgevendheid maar om deze te bere
kenen werden veelal onjuiste maatstaven gebezigd 3). Indien niet uitdrukke
lijk vrijgesteld was iedereen die enig beroep of bedrijf uitoefende patent
pIichtig, zowel mannen als vrouwen. Gehuwde vrouwen die gemeenschap
pelijk met haar man een beroep of bedrijf uitoefenden, behoefden geen 
apart patent te nemen. Werd een beroep of bedrijf niet in de wet genoemd, 
dan moest de aanslag geschieden in overeenstemming met een soortgelijk 
beroep of bedrijf. Een voorbeeld geeft het Arrest van de Roge Raad van 3 
October 1860 waarbij de Roge Raad aannam dat een chef van het materieel 
van een spoorweg in tabel no. II der wet viel, als gelijkstaande met een op
ziener van werken '). 

Voor het patent is de opbrengst voor het Rijk bekend. 

Opbrengst van het patent voor het Rijk 1850-18876
) 

(in duizenden guldens) 

1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 

2780 
2731 
2542 
2515 
2552 
2578 
2638 
2731 
2781 
2802 
2859 
2930 
2967 

1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 

3086 
3165 
3257 
3268 
3253 
3238 
3259 
3307 
3339 
3451 
3671 
3770 
3789 

1) De Meijrer, bIz. 63, 64; Voorthuijsen, biz. 263, 264. 

1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 

3846 
3937 
4026 
4030 
4095 
4230 
4318 
4378 
4410 
4360 
4360 
4359 

2) Citaat bij de Meijrer, biz. 63. V gl. details bij De Jonge, bIz. 317 e. v. 
8) De Meijier, biz. 118, 119. 
') De Meijier, bIz. 69. 
6) Jaarcijfers over 1889 en vorige jaren, bIz. 230. 
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Ook hier vertonen de bedragen over de gehele peri ode gezien een duide
lijke toeneming. Evenwijdig hieraan neemt ook het aantal aangeslagenen toe: 

1850/51 377.8971) 

1860/61 435.779 
1878/79 513.723 
1890/91 521.533 

De patentbelasting is typisch een belasting die de productie treft. Zij 
geeft - en dat is zeer belangrijk - een indica tie van de bedrijvigheid in 
onze periode; soms is dat op zeer directe wijze, bijvoorbeeld wanneer de 
hoeveelheid voortgebracht product (tabel 2) of de ornzet (tabel 6) maatstaf 
van de belasting vormt. Maar ook wanneer het aantal arbeiders (tabell en 
tabel 12) de maatstaf geeft, is er een, zij het minder direct, verband met de 
bedrijvigheid. Aangezien de tarieven gedurende de onderhavige peri ode niet 
zijn gewijzigd, betekende toeneming van de opbrengst - de vermeerdering 
van het aantal aangeslagenen wijst er ook reeds op - een vergroting van de 
bedrijvigheid. Het verband met de welvaart is uiteraard niet afwezig; toch 
was het incidenteel zeker mogelijk hoog te zijn aangeslagen in de patent be
lasting - bijvoorbeeld omdat het bedrijf een groot aantal arbeiders aan 
het werk had - en weinig winst gemaakt te hebben. Dat men de belasting 
niet naar de winst hief, is fiscaal-technisch begrijpelijk daar de winst niet ge
makkelijk was te bepalen. Een voordeel van de patentbelasting was ook 
weer haar soepelheid; zij werd ieder jaar opnieuw vastgesteld. 

Wat ten aanzien van de grondbelasting en de personele belasting reeds een 
weinig eenvoudige zaak is - de vraag te beantwoorden of de vereisten om 
kiesrecht te verwerven op grond van een van deze categorieen hoog waren -
kan men in het geval van de patentbelasting welhaast onmogelijk noemen. 
Het overzicht van biz. 203-207 geeft niet meer dan een globale indruk, en wei 
deze, dat men toch over een bedrijf van enige omvang diende te beschikken 
indien men op grond van patentbelasting kiesgerechtigd wilde zijn 2). 

Voorzover bekend heeft zich aileen met betrekking tot de patentbelasting 
kiezersfabricage voorgedaan. Buys vermeldt een geval uit Eist waar 30 per
sonen, onder wie dagloners en bedeeiden, zich in de patentbelasting hadden 

1) Jaarcijfers Binnenland 1892 en vorige jaren, uitgeg. door de Centrale Com
missie voor de Statistiek, 1893, biz. 116. Biz. 114-116 geeft ons voor dejaren 1850-
51,1860-61,1878-79 en 1890-91 een overzicht van aantal en bedragen der aansiagen 
in het patent; daar hier een vrij vergaande onderverdeling is aangebracht gunt dit 
ons een merkwaardige biik op Nederlands economische ontwikkeling in die jaren. 

2) De zaak kwam er enigszins anders voor te staan met betrekking tot de ge
meenteraadskiezers die de helft van de Kamercensus dienden te betalen. Dit is 
economisch interessant omdat het enig licht verschaft in de verdeling maar het is 
eveneens politiek van belang; heeft in 1850 2,66% van de bevolking kamerkies
recht, 4,5% heeft kiesrecht voor de gemeenteraad (resp. lO.7% en 18,8% van de 
mannelijke bevolking boven 22 jaar). Het geeft een vertekend beeld wanneer men 
alleen het eerste noemt zoals aitijd gebeurt. 

Economisch- en sociaal-historisch Jaarboek 14 
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doen aanslaan voor een bedrijf dat zij niet uitoefenden 1
). Het doel was uiter

aard als kiezers op te treden en zo bepaalde personen de meerderheid in 
handen te spelen 2

). Formeel kon hier niet tegen worden opgetreden. Dit 
bevredigt Buys niet; hij stelt dan ook voor tot een regeling te komen die der
gelijke excessen onmogelijk maakt. 

Dat bij de fabricage van kiezers werd gebruikt gemaakt van de patentbe
lasting, maakt ons niet wijzer omtrent de hoogte van de belasting in ver
houding tot de census. Het is eenvoudig zo dat aIleen de patentbelasting 
zich technisch leende tot kunstmatige vergroting van het kiezerscorps. On
getwijfeld behoeft men in het grote geheel geen rekening te houden met de 
kiezersfabricage. Deze leende zich eerder voor de plaatselijke strijd om de 
meerderheid in een gemeente dan voor een kiesdistrict. 

Vit het voorafgaande valt te concluderen dat de invloed van de wijzigin
gen in de grondslagen van de census op het aantal kiezers, wat het tarief van 
de categorieen belasting betreft, niet groot is geweest; de tarieven van per
sonele en patentbelasting bleven ongewijzigd; wat de grondbelasting aan
gaat, is er aIleen in 1866 een aanzienlijke vermindering geweest die het aantal 
kiesgerechtigden heeft bemvloed. Voor het overige weerspiegelen de aan
tallen kiesgerechtigden niet uitsluitend wijzigingen in de onderliggende reele 
factoren. Wij zagen namelijk dat de grondbelasting een zeer hachelijke indi
cator van economische veranderingen is. Met betrekking tot het personeel 
kan zeker van een relatie tot de welvaart gesproken worden, zij het groten
deels in het consumptieve aspect. Het patent weerspiegelt, of schoon onvol
komen, de economische bedrijvigheid en deelt dus iets mee omtrent het 
productieve aspect. Het is noodzakelijk er op te wijzen dat de census in 
ieder geval geen inkomensveranderingen registreert; dat is van belang om
dat in het reele nationale inkomen per hoofd der bevolking een der maat
staven gegeven is voor de welvaart 3

). 

Dit geheel geeft toch weI een enigszins gemengde indruk: de census is een 
indirect instrument van registratie met drie zeer verschillende armen waar
van er - zo zou men kunnen zeggen - een lam is. Het bezwaar dat de 
massa niet homogeen is, moet men uiteraard niet overdrijven; patent en 
personeel mogen verschillende zaken vertegenwoordigen, beide staan ze in 
relatie tot de welvaart. Men zou niettemin weI hebben willen beschikken over 
de aantallen kiesgerechtigden op grond van ieder der soorten belastingen. 
Het systeem van census bracht echter met zich dat men ook op grond van 
combinaties van betaling der belastingen kiesgerechtigd kon zijn. Een ander 

1) J. T. Buys, Overzigt van het merkwaardigste uit de handelingen der Staten
Generaal, Provinciale Staten en Gemeenteraden. Staten-Generaal. Artikel 76 van 
de Grondwet, in: Bijdragen tot de kennis van het staats-, provinciaal en gemeente
bestuur in Nederland, dee120, 1876, bIz. 433-439. 

2) Deze personen betaalden de aanslag in de patentbelasting voor de 30 personen. 
3) Men onderscheidt sociale en economische welvaart; de eerste is elk positief 

element in de bevrediging van menselijke behoeften, de mens gezien als lid van de 
samenleving. De economische welvaart is dat deel van de sociale welvaart, dat 
direct of indirect in verband met geld als waardemeter kan worden gebracht. Het 
gaat ons hier uiteraard om de economische welvaart. 
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bezwaar is dat, zelfs al was de census als instrument volmaakt wat de eisen 
van registratie aangaat, zij toch nog slechts een deel van de werkelijkheid 
weergafl). De oorzaak daarvan is de verschillende hoogte van de census in 
de kiesdistricten. Vandaar dat het economisch niet zoveel zegt wanneer men 
meedeelt dat in 18602,75% van de bevolking kamerkiesrecht bezat. Een deel 
is eenvoudig niet aan kiesrecht toegekomen doordat het in gemeenten met 
hoge census woonde; helaas valt dit niet te berekenen. Het aantal personen 
dat dit betreft, is ongetwijfeld aanzienlijker dan dat van personen die ver
mogend waren en toch buiten het kiesrecht vieIen, bijvoorbeeld doordat het 
vermogen in waardepapieren was belegd en de vermogende in een klein huis 
woonde. 

Is nu de census als indicator van welvaart waardeloos? Zeer zeker niet. 
Men moet aIleen de beperkingen goed in het oog houden. Wanneer wij iets 
over de welvaart in zijn geheel willen weten, kunnen wij niet volstaan met de 
cijfers van de aantallen kiesgerechtigden te geven maar weI kunnen deze ons 
in een meer algemeen welvaartsonderzoek diensten bewijzen. De cijfers 
(percentages kiesgerechtigden) die hieronder volgen later de voorzi<;htige 
conclusie toe dat de weIvaart van de gegoeden in de onderhavige periode 
vermeerderd is. 

Percentages kiesgerechtigden 1850-1887 

Kamerkiezers Gemeenteraadskiezers') 

1850 
1860 
1870 
1880 

Mann. bevolk. 
23 j. en ouder 

10,70% 
10,91% 
11,33% 
12,30% 

Gehele 
bevolking 

2,66% 
2,75% 
2,89% 
3,05% 

Mann. bevolk. 
23 j. en ouder 

18,08% 
18,35% 
18,80% 
20,40% 

Gehele 
bevolking 

4,50% 
4,62% 
4,80% 
5,05% 

Zoals bekend gold voor de gemeenteraadskiezers dat men aan de helft van 
de census die de kiesgerechtigheid voor de Kamer bepaalde, moest voldoen. 

Opvallend is de paralleliteit in de toeneming van de percentages. Men kan 
de toeneming niet wijten aan de stijging van de grondbelasting aIleen; tussen 
1850 en 1887 nemen aIle drie de bedoelde belastingen toe. Procentueel ver
mindert het aandeel (in het totaaI der belastingen) van de grondbelasting 
zelfs S

) : 

Percentage grondbelas
ting in het totaal van de 3 
belastingen 

1850 
1860 
1870 
1880 

52,7% 
51,2% 
47,2% 
43,5% 

1) Zelfs als men afziet van het feit dat de census aileen iets ten aanzien van de 
meergegoeden registreerde. 

") Voor 1850 en 1860 zijn de cijfers voor de Provo Staten aangehouden (daar 
Kamercijfers ontbreken en de normen dezelfde waren); het cijfer voor 1850 voor 
gemeenteraadskiezers ontbreekt; daarvoor is het cijfer van 1851 genomen. 

S) Totale opbrengsten in Jaarcijfers 1889, biz. 230. 
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Wat onze conc1usie ondersteunt, is het feit dat in onze periode de beIas
tingopbrengst voor het Rijk in personele belasting en patentbeIasting - per 
hoofd van de bevolking - stijgt terwijl de grondbelastingopbrengst daaIt. 

1852 
1860 
1870 
1880 
1887 

Opbrengst der belastingen voor het Rijk1
) 

per hoofd der bevolking 

(in guldens) 

Grondbelasting 
3,21 
3,09 
2,80 
2,65 
2,61 

Personeel 
2,00 
2,09 
2,22 
2,42 
2,47 

Patentbel. Totaal 
0,80 6,01 
0,86 6,04 
0,91 5,93 
1,01 6,08 
0,99 6,07 

Om de reele betekenis van onze conc1usie te schragen is het noodzakelijk 
ten slotte stil te blijven staan bij de ontwikkeling van het prijsverloop. WeIis
waar lopen de indexcijfers die Posthumus heeft samengesteld voor de goe
derenprijzen op de beurs van Amsterdam niet verder dan tot 1864 2

), maar 
wij bezitten thans de gewogen prijsindices van een aantal belangrijke voe
dings- en genotmiddelen welke door De Jonge zijn berekend. 

Gewogen prijsindices 1852-18863
) 

(1872-1876 = 100) 

1852-1856 92 
1857-1861 87 
1862-1866 81 
1867-1871 94 
1872-1876 100 
1877-1881 99 
1882-1886 77 

De daling is vooral na 1881 evident; het beeld wordt trouwens voor de 
voorafgaande peri ode nog iets gunstiger wanneer men bedenkt dat in de 
prijsindices niet is gerekend met de accijnzen die tussen 1852 en 1866 sterk 
zijn verminderd. 

Voor de peri ode 1850-1890 bezitten wij hiemaast nog de prijzen, waarvoor 
levensmiddelen etc. bij openbare aanbestedingen zijn geleverd voor het 
onderhoud van gevangenen, n.l. voor roggebrood, tarwebrood, aardappelen, 
rundvlees, gort, zout, groene zeep en meIk. Of schoon er enig verschil be
staat tussen het pakket van de gegoeden en van de gevangenbewoners, is 
ieder verband toch niet afwezig, zodat het zin heeft de kosten der voeding 
hieronder te Iaten volgen. 

1) Jaarcijfers 1889, bIz. 232. Hetjaar 1852 is het eerste van de reeks. Een statistiek 
van de totale belastingopbrengst sinds 1848 bij Stevers, bIz. 357. 

2) N. W. Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis, 1943. 
8) De Jonge, bIz. 435. 



CENCUSKIESRECHT EN WELVAART IN NEDERLAND 213 

Kosten der voeding per gevangene per dag 1870-18901) 

's Hertogenbosch Leeuwarden Leiden Hoorn 
1870 10,1489 10,1898 10,1620 10,l7l9 
1875 0,1692 0,1968 0,1609 0,1957 
1880 0,1583 0,2447 0,1551 0,1974 
1885 0,1239 0,1494 0,1485 0,1631 
1890 0,1166 0,1423 0,1278 0,1578 

De daIing sinds 1880 is ook hier evident. Men moet uiteraard voorzichtig 
zijn met het trekken van conclusies uit de voorgaande vrij beperkte gege
vens; het lijkt er nochtans op dat zij een reele welvaartsstijging niet uitsluiten. 

IV 

De periode 1888-1896 

In 1887 kwam eindelijk een nieuwe regeling van het kiesrecht tot stand. 
De wijzigingen zijn ongetwijfeld ingrijpend te noemen. De patentbelasting 
verdween als grondslag van de census. Men moest nu ten minste f 10,- be
talen in de grondbelasting of in de personele belasting aangeslagen zijn voor 
een hogere huurwaarde dan die welke aanspraak gaf op vermindering van 
belasting (Zie bijlage II voor details). Dit laatste kwam er op neer dat men 
om kiesrecht te verwerven op grond van personele belasting een huis moest 
bewonen met een huurwaarde van: 

in gemeenten met een kom van beneden 3.000 zielen 1 24- en meer 
in gemeenten met een kom van 3.000-- 5.000 zielen 28- en meer 
in gemeenten met een kom van 5.000-- 8.000 zielen 33- en meer 
in gemeenten met een kom van 8.000--12.000 zielen 38- en meer 
in gemeenten met een kom van 12.000--17.000 zielen 44- en meer 
in gemeenten met een kom van 17.000-24.000 zielen 49- en meer 
in gemeenten met een kom van 24.000--36.000 zielen 55- en meer 
in gemeenten met een kom van 36.000-48.000 zielen 70- en meer 
in gemeenten met een kom van 48.000 en meer zielen 100- en meer 

De verschillen met de oude regeling zijn zeer opvallend 2). In de eerste 
plaats geldt de nieuwe regeIing uniform voor het hele land; de verschillen in 
de hoogte van de census zijn nu verdwenen, al moet opgemerkt worden dat 
deze in de differentiatie van de huurwaarde in andere vorm, doch minder 
stringent, zijn teruggekeerd. Naast de afschaffing van de patentbe1asting als 
grondslag is opvallend dat men nu of op grond van betaling van grondbelas
ting of op grond van huurwaarde kiesgerechtigd wordt. 

Het valt niet te verwonderen dat door deze veriaging van de kiesvereisten 
het aantal kiesgerechtigden aanzienlijk toenam : 

1) Jaarcijfers 1889, biz. 50, 51. 
2) Sinds 1887 verkreeg men volgens dezelfde regels het kiesrecht voor Tweede 

Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. De aantallen kiezers van de gemeen
teraden hebben thans dus niet meer het belang dat ze in de vorige periode bezaten. 
Grondwet 1887, add. art VII, 1 lid c 7 • 
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Aantal Knmerkiezers 1887-1896 

Absoluut Toeneming 
1887 134.987 
1888 292.613 116,7% 
1889 292.680 nihil 
1890 295.570 0,99% 
1891 299.416 1,30% 
1892 298.401 ---{),30% 
1893 299.391 0,33% 
1894 298.479 ---{),30% 
1895 300.583 0,70% 
1896 302.021 0,48% 

Van 1888-1896 was de toeneming 3,21%. 

Percentage Kamerkiezers van de bevolking 
1887 3,08% 
1888 6,58% 
1889 6,49% 
1890 6,49% 
1891 6,56% 
1892 6,46% 
1893 6,41% 
1894 6,10% 
1895 6,32% 
1896 6,22% 

Doordat wij voor 1890 het aantal mannen van 23 jaar en ouder kennen, 
kunnen wij het percentage van dezen die Kamerkiesrecht bezaten, bereke
nen, d.i. voor ditjaar 26,76%. In 1880was het 12,3%. 

Welke wijzigingen zijn er in de census in deze peri ode voorgevallen? Met 
betrekking tot de grondbelasting is de Wet van 31 December 1892 (stbl. 315) 
belangrijk. Deze voerde voor de ongebouwde eigendommen het quotisatie
steIseI in en bepaalde de hoofdsom voortaan op 6% van de belastbare op
brengst, met ingang van 1893. Door de herziening van de belastbare op
brengst bracht dit een daling van 11,9% tot 6% met zich. Ook hier, als in het 
geval van de herziening van de gebouwde eigendommen, valt niet te bepaien 
wat de invloed van de herziening op het aantal kiezers is geweest. Met ingang 
van 1893 zijn tevens de opcenten op de ongebouwde eigendommen afge
schaft; dit waren 21t opcenten. De opbrengst van de grondbelasting is in 
overeenstemming hiermede verminderd. 

Opbrengst van de grondbelasting1 ) 1888-1896 (x /1000---) 
1888 /11.699 
1889 11.946 
1890 12.156 
1891 12.330 
1892 12.522 
1893 11.664 
1894 11.793 
1895 11.912 
1896 12.040 

1) Jaarcijfers 1897, bIz. 238. 
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Dit moet het aantal kiezers uiteraard belnvloed hebben. Tegen de grond
belasting gelden ook hier weer de bezwaren die reeds eerder werden ont
wikkeld. Ben voordeel is dat nu beide onderdelen (gebouwd en ongebouwd) 
quotisatiebelastingen zijn geworden zodat thans de economische verande
ringen voor beide categorieen kunnen worden geregistreerd. Dan dienen ech
ter ook de veranderingen in de belastbare opbrengst regelmatig te worden 
herzien. Dat is in deze - overigens weI heel korte peri ode - niet gebeurd. 

Wat het personeel aangaat, is bij deze nieuwe regeling aIleen van belang 
of er in deze peri ode een verandering kwam in het systeem van vrijstellin
gen van de Wet van 24 April 1843 (Stbl. 15). Dit is niet het gevaI; de nieuwe 
wet op het personeel (Wet van 16 April 1896 Stbl. 72), werd per 1 Januari 
1897 ingevoerd en bestrijkt deze periode dus niet meer. Men mag aannemen 
dat de toeneming van de huurwaarde der woningen tot een groter aantal 
kiezers heeft geleid, aangenomen daarbij dat de verdeling over de huizen 
een niet al te onregelmatige is geweest 1). 

Huurwaarde van woonhuizen2) 1887/88-1895/96 ( x /1000,-) 

1887/8 /63.640 
1888/9 65.352 
1889/90 66.527 
1890/1 67.617 
1891/2 68.712 
1892/3 69.335 
1893/4 70.412 
1894/5 71.151 
1895/6 72.778 

De periode waarvoor het kiesstelsel van 1887 heeft gegolden, is uitermate 
kort, eigenlijk te kort om een steekhoudende concIusie aan te kunnen ver
binden. Houdt men rekening met de afschaffing van de 21 t opcenten op de 
grondbelasting (ongebouwd), dan mag men weI aannemen dat het aantal 
kamerkiezers relatief (in een percentage van de bevolking) niet is gewijzigd. 
Moet men hier nu iets uit concIuderen omtrent de weIvaart? Wij hebben ge
zien dat de grondbelasting ook nu slechts gedeeltelijk als indicator valt te 
aanvaarden, terwijl wij van de betekenis van de huurwaarde als grondslag 
slechts weinig weten 3

). Vergeleken bij de census van de vorige periode is 
deze zeer beperkt. Vit de cijfers te concIuderen dat de welvaart niet is ver
minderd, gaat zonder het aanvoeren van nadere bewijzen ietwat ver. 

De verlaging van de census in 1887 is inderdaad aanzienlijk te noemen; 
tevoren een census van f 20,- tot f 112,-, thans een van f 10,- (grondbe
lasting) of/24,- tot/ 100,- (al naar de huurwaarde) wat betreft het perso
nee!. Men kan dit moeilijk een hoge census noemen. Een andere zaak is uit 

1) Een onberekenbare factor is ook thans de toeneming of afneming van gemeen
tekommen, waardoor de gemeente t.a. v. vrijstellingen in een andere klasse overging. 

2) Jaarcijfers 1897, biz. 50. 
3) Een brochure van W. Th. C. van Doorn, De huurwaarde als maatstaf der 

kiesbevoegdheid, 1885, licht ons hierover ook niet in. 
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welke groepen die nieuwe kiezers gerecruteerd werden. Het valt te betreuren 
dat men hier niet anders dan vermoedens kan te berde brengen. In de eerste 
plaats - dat is iets meer dan een vermoeden - zijn nu de gegoeden aan bod 
gekomen, die door de min of meer toevallige omstandigheid van de hoge 
census in hun plaats van vestiging tevoren uitgesloten werden. Voorts is een 
aantal rninder gegoeden in het bezit van kiesrecht gekomen, alsmede een 
aantal kleinere boeren. Het lijkt onwaarschijnlijk dat werklieden, zelfs al 
kan men ze gezeten werklieden noemen, kiesrecht verkregen. 

v 

De periode 1897-1917 

In het voorgaande is reeds aangegeven aan welke vereisten men moest 
voldoen om sinds 1896 kiesrecht te verwerven; de census is ongetwijfeld 
sterk verlaagd; toch blijkbaar niet zo sterk als in 1887: de vermeerdering 
van 1896 op 1897 bedraagt 91,06%, terwijl die van 1887 op 1888 116,7% 
was, zoals wij zagen. Een opvallend feit is dat men thans de eis stelde dat de 
mannelijke aspirant-kiezers de leeftijd van 25 jaar zouden hebben bereikP). 

Voor deze periode bezitten wij een gespecificeerde opgave van het aantal 
kiezers (zie hieronder) hetgeen gezien het gedifferentieerde karakter van de 
census een onmisbaarheid is om tot enigerlei conclusie te komen. Er worden 
hier vijf soorten kiezers onderscheiden: 
1. belastingkiezers, dat zijn zij die zijn aangeslagen in een of meer der directe 

belastingen van het Rijk, namelijk: grondbelasting (ten minste/l,-); 
vermogensbelasting; belasting op bedrijfs- of andere inkomsten; perso
nele belasting; 

2. huurkiezers, dat zijn zij die een huis of schip bewonen tegen een zekere 
huurprijs, die varieerde van 10,80 tot 12,50 per week. (Zie de tabel bij 
bijlage III) ; 

3. loon- en pensioenkiezers, dat zijn zij die een zeker inkomen of pensioen 
genieten, namelijk van 1275,- tot 1550,- per jaar (zie de tabel bij 
bijlage III); inkomen en pensioen eventueel opgeteld; 

4. spaarkiezers, dat zijn zij die ten minste 1 100,- nominaal in het Groot
boek der Nationale Schuld, of 150,- in de Rijkspostspaarbank bezitten; 

5. examenkiezers, dat zijn zij die voldoen aan de eisen van bekwaamheid, 
door of krachtens de wet gesteld voor de benoembaarheid tot enig ambt, 
voor de vervulling van enige betrekking of de uitoefening van enig be
drijf of beroep. In 1901 werd hieraan een grote uitbreiding gegeven (K.B. 
van 4 Februari 1901, Stbl. 58). De toeneming van het aantal kiezers op 
grond hiervan blijft echter bescheiden. 

In het kiesrecht is, tot wij het algemeen mannenkiesrecht krijgen, niets 
meer veranderd. Wat de onderliggende factoren betreft, moet men weI be-

l) De Kieswet van 1896 bepaalde in art. 6 en 7 dat dezelfde regelen golden voor 
het kiezen van leden der Provo Staten en gemeenteraden. 



CENSUSKIESRECHT EN WELVAART IN NEDERLAND 217 

denken dat ten aanzien van de belastingen bepaalde wijzigingen van belang 
kunnen zijn, namelijk zodanige, die het belastingbetalerscorps uitbreiden. 

De regelmatige toeneming van het aantal belastingkiezers van jaar op 
jaar is niet het gevoig geweest van de uitbreiding van het beiastingbetalers
corps door belastingwijzigingen. 

In bovenstaand overzicht is een indruk gegeven van de betekenis en de 
toeneming van de verschillende categorieen kiezers. De belastingkiezers ver
tegenwoordigen het leeuwendeel der kiezers; opvallend is echter dat van 
1905-1909 het aantalloon- en pensioenkiezers zozeer is toegenomen. Van 
1904 op 1905 is niet aileen de toeneming van het aantalloon- en pensioen
kiezers opmerkelijk, ook het aantal huurkiezers, spaarkiezers en examen
kiezers is frappant toegenomen; aIleen met betrekking tot de loon- en 
pensioenkiezers zien wij van 1912 op 1913 een toeneming die hiermede te 
vergeIijken vaIt. De relatieve toeneming van 1904 op 1905 is nooit overtrof
fen in deze peri ode, namelijk 1,26%. Een dusdanige toeneming over de ge
hele linie van categorieen, die niet in een rechtlijnig verband tot elkander 
staan, kan niet het gevolg van toeval zijn. Men moet nu bedenken dat het 
aantal kiezers niet is het aantal dat in een bepaald jaar gestemd heeft doch 
het aantal kiesgerechtigden dat ieder jaar werd vastgesteld. Het systeem van 
de kiezerslijst (Wet van 1896 par. 2) was echter niet zodanig dat aile cate
gorieen kiezers er automatisch op gebracht werden 1). De belastingkiezers 
kwamen er weI automatisch op; dat blijkt uit art. 10 van de Wet van 1896. 
Volgens art. 13 van dezelfde wet nodigt de burgemeester degenen, die op 
grond van de overige vereisten kiesgerechtigd menen te zijn, uit daarvan aan
gifte te doen. Door onwetendheid of onverschilligheid kunnen dus een aan
tal personen tevoren niet op de kieslijst terecht zijn gekomen. In 1905 be
stond er blijkbaar een behoefte bij een groot aantal personen kiesrecht te 
verwerven; de vraag rijst allicht wat daarvan de reden was? Wij moeten 
deze in de politieke geschiedenis zoeken. In 1905 zijn namelijk verkiezingen 
gehouden die de politieke hartstochten hoog hebben doen oplaaien. Het 
ging hier om een beoordeling van het bewind van Kuyper die vanaf 1901 een 
rechts ministerie leidde; misschien zelfs voor of tegen Kuyper zelf. Verbeme 
spreekt over "het karakter der verkiezingen van 1905, die uitsluitend gingen 
v66r of tegen den minister-president, meer nog dan v66r of tegen de coalitie 
... " En iets verder : 

"Het in arbeiderskringen gelanceerd parool "Kuyper moet weg", door 
"Het Volk" vertaald in: "Om Dr. Kuyper te weren, moet desnoods op 
den duivel worden gestemd", sloeg in. Voor de socialisten was hij de 
man der dwangwetten, voor de democraten de man van het behoud, 
voor de kasteleins de auteur der drankwet, voor anderen de belager van 
het monopolie der overheidsschooI, in handelskringen duchtte men het 

1) D'Aulnis de Bourouill wijst er op dat in 1897 ook vele hadden nagelaten de 
plaatsing op de kiezerslijst te verzoeken. D'Aulnis, Ontwikkeling volkswelvaart, 
biz. 363. 
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1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 

CENSUSKIESRECHT EN WELVAART IN NEDERLAND 

Kiezers voor de Tweede Kamer onderverdeeld naar categorieen1) 

1897-1917 

Belasting- In Huur- In Loon- In Spaar- In 
kiezers % kiezers % en pen- % kiezers % 

v.h. v.h. sioen- v.h. v.h. 
totaal totaal kiezers totaal totaal 

513.833 89,04 
511.075 92,17 
528.022 93,57 
539.500 94,69 8.937 1,57 17.230 3,02 2.338 0,41 
564.263 92,58 13.643 2,24 26.032 4,27 3.106 0,51 
582.390 93,30 13.421 2,15 22.823 3,66 3.109 0,50 
600.372 93,19 13.934 2,16 23.952 3,72 3.350 0,52 
619.794 92,47 15.101 2,25 28.511 4,26 3.837 0,57 
649.709 86,56 27.218 3,63 60.860 8,11 7.231 0,96 
671.586 89,17 23.648 3,14 45.892 6,09 7.016 0,94 
700.986 88,81 24.646 3,12 50.450 6,39 7.717 0,98 
724.644 89,28 24.495 3,02 49.178 6,06 7.787 0,96 
750.449 88,96 25.711 3,05 53.415 6,33 8.575 1,02 
772.127 90,36 24.198 2,83 45.501 5,32 8.097 0,95 
797.097 91,35 22.254 2,55 41.328 4,74 7.684 0,88 
821.824 92,21 20.727 2,32 37.211 4,18 7.408 0,83 
854.864 88,99 28.017 2,91 62.353 6,49 9.580 1,00 
880.864 90,67 25.548 2,63 51.009 5,25 9.140 0,94 
925.486 91 ,04 25.171 2,48 52.171 5,13 9.057 0,89 
956.777 90,72 26.148 2,48 57.196 5,42 9.353 0,89 
987.048 91,44 24.521 2,27 54.576 5,06 8.767 0,81 

protectionisme. Ook de vrees, dat een bestendiging van zijn bewind ge
vaarlijk kon wezen voor 's lands neutraliteitspolitiek, werd in den ver
kiezingsstrijd uitgemeten"2). 

Ret is merkwaardig dat in de cijfers de politieke bewustwording, of zo 
men wi!, agitatie is terug te vinden, want het lijdt geen twijfel dat het de anti
Kuyper-agitatie is geweest die een groot aantal onverschiIIigen heeft doen 
gebruik maken van het hun toekomende kiesrecht. Ret gaat hier om een 
totaal van 50.384 kiezers (n.1. 12.117 huurkiezers, 32.349 loon- en pensioen
kiezers, 3.394 spaarkiezers en 2.524 examenkiezers). Ret aantal belasting
kiezers nam met 29.915 personen toe. Wat de invloed is geweest op het ver
kiezingsresultaat van deze marginale kiezers valt niet te bepalen, in ieder ge
val behaalde links in 1905 een overwinning. 

Ret voorafgaande doet inzien dat de kiezers die op andere gronden dan 
het aangeslagen-zijn in de belastingen kiesrecht verwerven rest-kiezers zijn; 
men moet aan hun aantaIlen niet al te veel concIusies verbinden daar zij 

1) Bronnen: Bijdragen voor de Statistiek van Nederland 1908, bIz. VIII en 1917, 
bIz. IX. Voorts Jaarcijfers 1899, bIz. 228. De gevonden opgaven geven vanaf 1900 
een nadere onderverdeling naar categorieen kiezers. 

2) L. G. J. Verberne. Nieuwste geschiedenis, in: Geschiedenis van Nederland 
oJ.v. H. Brugmans, deel vrn, bIz. 317. Vgl. tevens W. H. Vermeulen, Parlemen
taire geschiedenis van Nederland 1901-1914, 1950, bIz. 90,91. 
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Kiezers voor de Tweede Kamer onderverdeeld naar categorieenl
) 

1897-1917 (vervolg) 

Examen- In Totaal In Totaal Kiezers Kiezers 
kiezers % behalve % Generaal in % v.d. in % 

v.h. belasting- v.h. totale v.d. 
totaal kiezers totaal bevol- mann. 

king bevol-
king 

van 25j. 
en 

ouder 

36.270 10,96 577.059 100 11,71 1897 
43.451 7,83 554.526 100 11,08 1898 
63.226 10,43 564.292 100 11,12 1899 

1.766 0,31 30.271 5,31 569.771 100 11,19 1900 
2.467 0,40 45.248 7,42 609.511 100 11,77 51,8 1901 
2.442 0,39 41.795 6,70 624.185 100 11,68 1902 
2.624 0,41 43.860 6,81 644.232 100 11,86 1903 
3.008 0,45 50.457 7,53 670.251 100 12,16 1904 
5.532 0,74 100.841 13,44 750,550 100 13,42 1905 
4.988 0,66 81.544 10,83 753.130 100 13,28 1906 
5.491 0,70 88.304 11,19 789.290 100 13,73 1907 
5.521 0,68 86.981 10,72 811.625 100 13,93 1908 
5.400 0,64 93.101 11,04 843.550 100 14,30 1909 
4.616 0,54 82.412 9,64 854.539 100 14,37 1910 
4.173 0,48 75.439 8,65 872.536 100 14,48 63,39 1911 
4.109 0,46 69.455 7,79 891.279 100 14,58 64,02 1912 
5.862 0,61 105.812 11,01 960.676 100 15,46 67,99 1913 
4.916 0,51 90.613 9,33 971.477 100 15,31 67,64 1914 
4.695 0,46 91.094 8,96 1016.580 100 15,76 69,34 1915 
5.146 0,49 97.843 9,28 1054.620 100 16,02 70,67 1916 
4.563 0,42 92.427 8,56 1079.475 100 16,06 70,84 1917 

onderhevig blijken aan de politieke conjunctuur. Hetjaar 1913 vertoont hier, 
minder extreem, dezelfde trek als 1905. Vergelijkt men echter de cijfers van 
de niet-belastingkiezers over een langere peri ode, dan geven zij toch weI een 
indruk van de toenemende welvaart en ontwikkeling (het laatste waar het 
de examenkiezers betreft). Hetzelfde geldt, meer exact nog, voor de bel as-
tingkiezers. Zowel relatief als absoluut is hun aantal zeer toegenomen. 

Wie waren het die in deze peri ode kiesrecht verwierven? Er bestaat hier-
omtrent een onderzoek uit 1896, namelijk "De uitkomsten van een onder-
zoek naar de vermoedelijke gevolgen van het kiesrecht-ontwerp" 2) dat belang-
wekkende gegevens biedt. Het onderzoek beoogde na te gaan tot welke 

I) De kiezers in % van de totale bevolking hier apart berekend aan de hand van 
de bevolkingscijfers uit de J aarcijfers voor 1917, bIz. 3. Men moet bedenken dat dit 
de opgaven zijn uit de bevolkingsregisters, die verschillen vertonen met de opgaven 
van de volkstelJingen; de laatste zijn steeds iets lager. Om een doorlopende reeks 
te kunnen samenstellen werd van de cijfers uit de registers gebruik gemaakt. 

2) Oit werd ingesteld door een Comite uit het Alg. Ned. Werkliedenverbond, het 
Comite voor Kiesrechtuitbreiding, de Liberale Unie, de Nederlandsche Voikspartij, 
de Radicale Bond en de Sociaal-democratische Arbeiderspartij, 1896). 
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"maatschappelijk kringen het kiesrecht door dit ontwerp (van kiesrecht) 
zal worden uitgebreid en in welke mate." Het belangrijke feit van dit onder
zoek is dat het bewijst dat thans groepen arbeiders (werklieden) en ambachts
lieden kiesrecht hebben verworven. Een enkel voorbeeld. De gemeente 
Amsterdam. De aanslag in de personele belasting in deze gemeente begint 
boven een huurbedrag van 12,50 per week; wie juist 12,50 verwoont, kan 
wegens huur kiesrecht krijgen. Het minimum loonbedrag dat aanspraak op 
kiesrecht geeft is I 11,- per week of 1550,- per jaar. Opgave A bevat 52 
personen, leden van de vereniging "Amstels Werkman"; zij behoren tot 
de welgestelden onder de werklieden. De vereniging heeft ten doe I : voor
namelijk onderlinge steunverlening en gezellig verkeer. Van deze 52 per
sonen zouden 40 kiesrecht krijgen: 15 wegens aanslag in de personele be
lasting, 4 wegens huur en 21 wegens loon. Er zouden daarvan 2 afvallen die 
jonger dan 25 j. waren. Opgave B. 8 letterzetters, werkzaam aan het AIge
meen Handelsblad; aIle verwerven kiesrecht op grond van het loon. (Er 
wordt aan toegevoegd dat de lonen van letterzetters over het algemeen lager 
liggen dan die van de zetters werkzaam bij het A.H.). Opgave C. 27 leden 
van de kurkensnijders-vakvereniging "Recht en plicht" ; van deze verwerven 
kiesrecht: 6 wegens aanslag in de personele belasting, 8 wegens huur1

). 

Een ander voorbeeld: Maastricht. Aanslag in de personele belasting be
gint in deze gemeente boven een huurbedrag vanl 1,25. Wie juistl 1,25 per 
week verwoont, kan kiezer worden wegens huur terwijl het minimumloon 
bepaald is op 17,-. Opgave A. Glasblazersvereniging: van de 121 personen 
39 kiezers op grond van aanslag P.B., 11 wegens huur, 41 wegens loon, totaal 
91. Aardewerkersvereniging "Loon naar werk". De welvaart van de betref
fende personen ligt boven het gewone niveau in de stad. Van de 287 per
sonen krijgen 268 kiesrecht: 1 wegens grondbezit, 80 wegens aanslag in het 
personeel, 49 wegens huur, 138 wegens loon. 

Een voorbeeld betreffende het platteland, n.l. Surhuisterveensche-heide, 
gemeente Achtkarspelen (Friesland). Aanslag in de P.B. begint bij deze 
boven/0,50 per week. De huureis isl 1,- per week; er werd een minimum 
loon vereist van 15,50 (in de wet werd dit/6,-); 28 personen, meest ar
beiders, 21 verwerven kiesrecht: 16 wegens grondbelasting, 5 wegens aan
slag in de P.B. 

Wij vinden hier bevestigd wat reeds in de rede lag; wanneer in 1897 onge
veer 50% van de mannelijke bevolking boven 25 jaar kiesrecht heeft en dit 
cijfer in 1917 ruim 70% is, dan mag men al vermoeden dat het niet meer 
aIleen de meer-gegoeden zijn, die kiesrecht bezitten. Deze verbreding van de 
census-basis heeft in ons verband het belang dat thans een toeneming van 
het aantal kiesgerechtigden op een meer algemene welvaartsvergroting duidt. 

Ten slotte dient hier nog enige aandacht te worden besteed aan de ont
wikkeling der prijzen in deze peri ode. Wij kunnen hier niet voor de hele 
periode gebruik maken van de indexcijfers van groot- en kleinhandels-

1) Voorzover niet anders vermeld zijn de normen in de Wet van 1896 onveran
derd uit het voorontwerp overgekomen. 
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prijzen daar hiervan pas sinds 1900 gegevens bestaan 1
). In de Jaarcijfers 

1918 zijn echter opgaven gepubliceerd die hier zeer goed dienst kunnen doen. 
In de eerste plaats bezitten wij voor de periode 1881-1918 de indexcijfers van 
prijzen van negen artikelen die bij aanbesteding zijn geleverd aan het ge
sticht Meerenberg, de gasthuizen te Amsterdam en voor het onderhoud van 
gevangenen en verpleegden te 's Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden en 
Hoom"). Deze artikelen zijn tarwe- en wittebrood, roggebrood, boter, rund
vIces, rijst, aardappeIen, groene erwten, melk en gort. 

Ongewogen indexcijfers van de prijzen van negen artikelen 
1881-1918 

1881 100 1891 81,42 1901 76,18 1911 88,84 
1882 96,10 1892 92,43 1902 74,38 1912 93,04 
1883 92,44 1893 77,53 1903 73,79 1913 92,03 
1884 90,94 1894 72,93 1904 80,02 1914 87,95 
1885 82,39 1895 72,14 1905 79,41 1915 112,00 
1886 77,14 1896 67,95 1906 80,36 1916 127,67 
1887 76,34 1897 68,22 1907 76,81 1917 151,66 
1888 72,21 1898 70,45 1908 85,13 1918 174,03 
1889 80,49 1899 74,21 1909 82,57 
1890 77,72 1900 72,44 1910 87,18 

Ben nog uitvoeriger opgave - wat het aantal artikelen betreft - is die 
van de kleinhandelsprijzen van enige verbruiksartikeIen, in de handel ge
bracht door de cooperatieve winkelvereniging van "Eigen Hulp" te Amster
dam en Arnhem en de cooperatieve winkelvereniging vroeger van "Eigen 
Hulp" te 's Gravenhage in de jaren 1898-1918. Het gaat hier om een groot 
aantal artikelen (29)3) 

Ongewogen indexcijfers van kleinhandelsprijzen 1893-19164 ) 

1893 100 1908 107 1913 114 
1904 101 1909 108 1914 (lste helft) 113 
1905 99 1910 113 1914 (2de helft) 121 
1906 100 1911 115 1915 142 
1907 103 1912 119 1916 167 

Deze cijfers vindt men in het Statistisch Zakboek 1899-1924 terug 5); daar 
worden ook groothandelsprijzcn gegeven met als basis 1913 = 100. Voor de 
jaren die hier van belang zijn krijgt men dan de volgende reeks: 

1) Vgl. C.B.S., Zeventig jaren statistiek in tijdreeksen 1899-1969, 1970, bIz. 147 
c.v. Vgl. de gegevens van De Jonge, bIz. 435. 

") Jaarcijfers voor 1918, bIz. 124. 
3) N.l. bonen (bruine en witte), erwten (capucijners, grauwe en groene), gort 

(boekweit en haver-), kaas (Leidse en zoetem.), koffie, margarine, meel (roggebl., 
tarwebl. en boekweit), olie (boter, patent, raap), rijst, soda, stijfsel, stroop, suiker 
(basterd en witte), vermicellie, zeep (w. Bristol, zachte gr.), zout - Jaarcijfers voor 
1918, bIz. 128. 

4) Voor 1917, 1918 en 1919 kon geen verhoudingscijfer worden berekend, daar 
sommige artikelen door de tijdsomstandigheden niet verkocht konden worden. 

5) BIz. 33. 
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1913 100 
1914 109 
1915 146 
1916 226 
1917 276 

Het valt niet te ontkennen dat er in de periode 1896-1917 een stijging der 
prijzen heeft plaats gevonden. Deze stijging wordt nog iets duidelijker wan
neer in de reeks indexcijfers van de prijzen van 9 artikelen (biz. 221) 1896 op 
100 wordt gesteld; men krijgt dan de volgende reeks: 

1896 100 1902 109,4 1908 125,3 1914 129,4 
1897 100,4 1903 108,6 1909 121,5 1915 164,9 
1898 103,7 1904 117,7 1910 128,3 1916 188,0 
1899 109,2 1905 116,8 1911 130,7 1917 223,1 
1900 106,6 1906 118,2 1912 l36,9 1918 256,0 
1901 110,6 1907 113,0 1913 l35,4 

Deze reeks geeft een enigszins gefiatteerd beeld; wanneer men de basis 
verlegt naar 1893 ter vergelijking met het ongewogen indexcijfer van klein
handelsprijzen van 29 artikelen (bIz. 221) dan blijkt de stijging aanzienlijker 
te zijn dan die van de indexcijfers van 29 artikelen. Niettemin, de juiste mate 
van stijging mag moeilijk te bepalen zijn, er is een prijsstijging opgetreden 
die vooral na 1910 zeer manifest iS1). 

Bij de beoordeling van de toeneming van het aantal kiezers tussen 1896 
en 1917 dient met de stijging der prijzen rekening te worden gehouden. Het 
is waarschijnlijk dat een deel der kiezers, dankzij de stijging der prijzen kies
gerechtigd is geworden, bijvoorbeeld doordat hierdoor ook de lonen op be
paalde plaatsen stegen, of hetzelfde met betrekking tot de huren geschiedde 2). 

Het merendeel der kiezers wordt echter gevormd door belasting-kiezers. 
Voor deze heeft de prijsstijging de betekenis dat - wanneer men mag aan
nemen dat de toeneming van belasting-kiezers op een welvaartsvergroting 
wijst - men om de reele betekenis van deze weIvaartsvergroting te Ieren 
kennen rekening moet houden met de prijsstijging. 

De gegevens laten toe een belangrijke conc1usie te trekken, namelijk dat 
de welvaart van een grotere groep dan in de vorige peri ode kiesrecht ver
wierf (thans ook arbeiders) is toegenomen. De mate waarin dit is geschied, 
is Diet zo groot geweest als de cijfers van biz. 217, 218 weI suggereren. Een 
correctie, of schoon niet exact, kan hier gegeven worden door de cijfers van 
het reele nationale inkomen per hoofd der bevolking die wij voor de jaren 
1900-1950 bezitten. Het is van belang op te merken dat deze cijfers een be
vestiging vormen van de voor deze peri ode gevonden uitkomsten. 

1) De gegevens in Zeventigjaren statistiek in tijdreeksen, bIz. 147 e.v. bevestigen 
een en ander, evenals De Jonge, bIz. 435 . 

• ) Over de loon- en huurstijging vgl. De Jonge, bIz. 203, 286 e.v. 
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Vergelijking van aantallen kiezers en nationaai inkomenl ) 

1900-1917 

Aantal kiezers Nationaal in- Reeel nationaal 
komen in min. inkomenper 

gld. hoofd der be-
volking 

(1925/34 = 1(0) 

1900 569771 1699 
1901 609511 1761 69 
1902 624185 1797 73 
1903 644 232 1845 74 
1904 670251 1884 72 
1905 750550 1948 73 
1906 753130 2041 75 
1907 789290 2080 75 
1908 811 625 2140 74 
1909 843550 2202 76 
1910 854539 2283 76 
1911 872 536 2384 77 
1912 891279 2556 81 
1913 960 676 2670 81 
1914 971477 2595 78 
1915 1016580 3093 79 
1916 1054620 3550 80 
1917 1079475 3593 73 

Wat wij tot dusverre zagen, waren de aantallen kiezers voor het gehele 
land. Er is hier niet ingegaan op de gegevens per kiesdistrict, per provincie, 
of gemeente. Dit was ook niet goed mogelijk, in de eerste plaats door gebrek 
aan gegevens. De resultaten die men in de Staatkundig en Staathuishoud
kundige Jaarboekjes vindt, zijn te weinig volledig om reeksen aaneengesloten 
cijfers samen te stellen; voor de aparte gemeenten ontbreken de gegevens 
trouwens geheel en aI 2). Met betrekking tot de kiesdistricten, waarvoor de 
resultaten ook slechts voor een beperkt aantal jaren wordt gegeven, geldt 
nog de extra-moeilijkheid dat de grenzen ervan een aantal malen vrij in
grijpend zijn gewijzigd zodat de vergelijking over een reeks van jaren niet 
mogelijk is. 

AIleen voor de laatste periode bezitten wij gegevens, onderverdeeld naar 
provincien, die het mogelijk maken de volgende tabel samen te stellen. 

Deze cijfers geven een belangwekkende verdeling. Zowel in 1901 als in 
1917 blijkt Zuid-Holland de meeste kiezers te bezitten; Noord-Holland voIgt 
op de tweede plaats. Dat Drente de rij sluit is geheel in overeenstemming 
met wat men verwachten kon. Merkwaardig is overigens dat de toeneming 
der kiezers in deze provincie van 1901 op 1917 bijna 100% is; wat betreft de 
andere provincies kan men dit alleen van Noord-Holland zeggen. Aan de 
spits gaat Zuid-Holland weer waar het aantal kiezers ruim verdubbeld is. 

I) Jaarcijfers voor Nederland 1947-1950, C.B.S., 1951, biz. 215. 
2) Het valt te betreuren dat het werk van Baert, die voor 1851-1858 enige resul

taten voor de grote gemeenten heeft gepubliceerd, niet is voortgezet. 
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Tweede Kamer-kiezers onderverdeeld naar categorieen en provincien1
) 

in 1901 en 1917 

Noord-Brabant 
Gelderland 
Zuid-Holland 
N oord-Holland 
Zeeland 
Utrecht 
Friesland 
Overijssel 
Groningen 
Drente 
Limburg 

1901 1917 
Belastingkiezers 

65.863 95.921 
69.041 102.264 

105.981 237.918 
104.311 207.157 
27.615 39.858 
26.729 45.381 
40.323 60.875 
39.773 62.862 
35.067 53.719 
15.886 26.930 
33.574 54.163 

564.263 987.048 

VI 

1901 1917 
Huurkiezers 

318 363 
1.124 2.454 
3.357 6.031 
2.218 3.656 

221 441 
1.267 2.578 
2.050 2.975 
1.415 2.640 

978 2.308 
518 1.045 
177 210 

13.643 24.521 

1901 1917 
Loon- en pensioen 

kiezers 

747 1.263 
2.844 7.426 
6.381 11.690 
3.671 6.656 

642 3.030 
2.115 3.570 
2.585 4.604 
4.535 9.549 
1.554 3.135 

339 1.831 
619 1.730 

26.032 54.576 

Vatten wij ten slotte de resultaten van dit onderzoek samen, dan kan het 
volgende gesteld worden. 

De toeneming van het aantal kiezers die op grond van het zuivere census
kiesrecht in 1850-1896 en op grond van het semi-censuskiesrecht van 1897-
1917 kiesrecht verwierven, is een indicatie van de toeneming van de welvaart 
in deze periode (1850-1917). Deze weIvaartstoeneming is voor de periode 
1897-1917 meer uitgesproken dan voor de peri ode daarvoor. Op zichzeIf
zonder nader onderzoek - mag uit dit beperkte onderzoek niet gecondu
deerd worden, dat de welvaart van de gehele bevolking is toegenomen; voor 
de periode 1897-1917 is dit overigens meer waarschijnIijk dan voor de tijd 
tussen 1850-1896 .De kiescijfers vormen geen nauwkeurig apparaat van re
gistratie in die zin dat zij jaar voor jaar de veranderingen in de weIvaart 
registreren 2); een vergelijking van de cijfers over een Iangere peri ode is meer 
vruchtbaar. Het resultaat van dit onderzoek is weI in overeenstemming met 
de verwachting. Het zou verbazingwekkend zijn geweest indien men in deze 
peri ode een vermindering van het aantal kiezers had moeten constateren. 
Uiteraard valt het te betreuren dat de censusgegevens geen eensluidende 
welvaartsindicator vormen; zij zijn het in nog mindere mate dan de cijfers 
van het reele nationale inkomen. Om tot een volledig beeld te geraken zal 
men de hier besproken gegevens dienen te integreren in die van Brugmans 3), 

1) Bron: Bijdragen tot de statistiek van Nederland 1901 en 1917. 
2) Een conjunctuurbeweging kan men b.v. niet uit de gegevens samenstellen. Het 

is denkbaar dat de cijfers voor aparte gemeenten hier betere diensten kunnen be
wijzen en b. v. de agrarische crisis laten onderkennen. 

8) I. J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 1961, biz. 427 e. v. 
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Tweede Kamer-kiezers onderverdeeld naar categorieen en provincien 
in 1901 en 1917 (vervolg) 

1901 1917 1901 1917 1901 1917 1901 1917 
Spaarkiezers Examenkiezers Totaal behalve Totaal generaal 

belastingkiezers 

93 217 262 400 1.420 2.243 67.283 98.164 
771 1.771 284 420 5.023 12.071 74.064 114.335 
619 1.800 496 1.156 10.853 20.677 116.834 258.595 
316 1.087 492 634 6.697 12.125 111.008 219.282 
184 565 83 217 1.130 4.253 28.745 44.111 
247 593 141 484 3.770 7.225 30.499 52.606 
157 762 149 264 4.941 8.605 45.264 69.480 
335 868 181 325 6.466 13.202 46.239 76.064 
202 832 161 256 2.895 6.531 37.962 60.250 
49 159 59 110 965 3.145 16.851 30.075 

133 113 159 297 1.088 2.350 34.762 56.513 

3.106 8.767 2.467 4.563 45.248 92.427 609.511 1.079.475 

De Jonge i
) en Van Stuijvenberg2). In dat geval komt ook hun politieke be

tekenis beter tot haar recht. 
De vraag of het bezit van kiesrecht iemand stempelde als behorende tot 

de gegoede burgerij3), vaH aIleen voor de periode 1850-1887 positief te be
antwoorden. Na 1887 was de verruiming van het kiesrecht zo aanzienlijk dat 
de gegoedheid in ieder geval niet meer sloeg op een min of meer homogene 
burgerlijke bovenlaag. Voor 1887 was dit zeker weI het geval. Wij zagen dat 
de censusvereisten in die peri ode vrij hoog waren, in het bijzonder voor de 
grond- en personele belasting'). Niettemin Iijkt het een vage aangelegenheid 
op basis van de percentages kiesgerechtigden tot een kwantificering van de 
burgerlijke bovenlaag te komen. Deze percentages geven niet meer dan een 
indicatie van een burgerIijke bovenlaag. Zoals ten aanzien van de welvaart 
een integratie noodzakelijk is in het economisch-historisch onderzoek, zo 
geldt hier dat deze gewenst is in een breder sociaal-historisch onderzoek. 

i) De Jonge, in het bijzonder hoofdstuk 14, biz. 275 e.v. 
2) Van Stuijvenberg, Economische groei in Nederland. 
3) Vgl. hier, bIz. 187 e.v. 
') Vgl. hier, bIz. 195 e.v. 

Economisch- en sociaal·historisch laarboek 15 
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BIJLAGE I 

Wet van den 4 Julij 1850, regelende het kiesregt en de benoeming van afgevaardigden 
ter Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, mitsgaders den rooster hunner 

aftreding. Staatsblad 1850, no. 37. 
Art. 1 lid 1. Om kiezer van leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal te 

zijn, moet men Nederlander, meerderjarig, ingezetene des Rijks en in 
het volle genot der burgerlijke en burgerschapsregten wezen. 

lid 3. Bene bij deze wet gevoegde tabel wijst de som aan, die men, om tot 
het kiezen van leden der Tweede Kamer bevoegd te zijn, in de directe 
belastingen moet betalen. 

lid 4. Tot de bevoegdheid van kiezer van leden der Provinciale Staten wordt 
betaling derzelfde som gevorderd. 

lid 5. Tot de bevoegdheid van kiezer van leden van den gemeenteraad, 
wordt de betaling gevorderd eener som, bij de gemeentewet vast te 
stellen. 

Art. 2 lid 2. Deze wet houdt voor meerderjarig, hem, die den ouderdom van drie-en 
twintig jaren heeft, of v60r den ter sluiting der kiezerslijsten bestemden 
dag zal hebben vervuld; 

lid 5. Deze wet houdt voor directe belastingen, aile directe lasten, zoo op
centen als hoofdsom, verschuldigd aan 's Lands kas. 

lid 6. Id. voor betalen, het aangeslagen zijn in de kohieren, die op het oogen
blik van het sluiten der kiezerslijsten tot de loopende dienst behooren. 

Art. 3 De man wordt geacht te betalen den aanslag zijner vrouw in de directe 
belastingen, de vader dien zijner minderjarige kinderen, wegens de 
goederen, waarvan hij het vruchtgenot heeft. 
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Tabel vermeld in art. 1 der Kieswet (1850) 

Hoofdkiesdistricten Som door Uitzonderingen 
en de kiezers 

Hoofdplaatsen van het 
hoofdkies-
district te 
te betalen 

Groningen f 32,- Uitgezonderd in Groningen f 50,-
Zuidhorn 32,-
Appingedam 32,-
Assen 20,- Uitgezonderd in Assen 30,-

Uitgezonderd in Meppe1 36,-
Uitgezonderd in Hoogeveen 24,-

Leeuwarden 30,- Uitgezonderd in Leeuwarden 50,-
Uitgezonderd in Harlingen 36,-
Uitgezonderd in Bolsward 36,-

Sneek 30,- Uitgezonderd in Sneek 46,-
Dokkum 30,- Uitgezonderd in Dokkum 36,-

Uitgezonderd in Ameland 20,-
Uitgezonderd in Schiermonnikoog 20,-

Steenwijk 20,-
Zwolle 20,- Uitgezonderd in Zwolle 40,-

Kampen 30,-
Almelo 20,-
Deventer 20,- Uitgezonderd in Deventer 30,-
Zutphen 20,- Uitgezonderd in Zutphen 30,-

Doesborgh 26,-
Arnhem 20,- Arnhem 40,-

Wageningen 26,-
Nijmegen 20,- Nijmegen 36,-
Tiel 20,- Tiel 30,-

Zaltbommel 30,-
Amersfoort 24,- Amersfoort 30,-

Rhenen 26,-
Zoelen 
Dodewaard 
Kesteren 
Uzendoorn 
Lienden 
Echteld 
Buurmalsen 20,-
Culemborg 
Beusichem 
Buren 
Maurik 
Scherpenzeel 
Hoevelaken 

Utrecht f 24,- Uitgezonderd in Utrecht f 60,-
Hoorn 32,- Uitgezonderd in Purmerend 40,-

Uitgezonderd in Urk 20,-
Uitgezonderd in Marken 20,-

Alkmaar 32,- Uitgezonderd in Alkmaar 40,-
Uitgezonderd in Zaandam 50,-
Uitgezonderd in Vlieland 20,-
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Uitgezonderd in Terschelling 20,-
Uitgezonderd in Egmond a.Z. 20,-
Uitgezonderd in Wijk aan Z. 

en Duin 20,-
Haarlem 32,- Uitgezonderd in Haarlem 50,-

Uitgezonderd in Zandvoort 20,-
Amsterdam 32,- Uitgezonderd in Amsterdam 112,-
Leyden 32,- Uitgezonderd in Leyden 50,-
Gouda 28,- Uitgezonderd in Gouda 44,-
Delft 32,- Uitgezonderd in Delft 60,-

Uitgezonderd in Schiedam 60,-
Uitgezonderd in Vlaardingen 36,-
Uitgezonderd in Brielle 34,-

Rotterdam 
(d.L de stad) 100,-

's-Gra venhage 32,- Uitgezonderd in 's-Gravenhage 100,-
Dordrecht 32,- Uitgezonderd in Dordrecht 70,-
Gorinchem 32,- Uitgezonderd in Gorinchem 50,-

Uitgezonderd in Dussen, Munster 
en Muilkerk 

Uitgezonderd in Meeuwen, Hill 
en Bab. broek 

Uitgezonderd in Drongelen, 
Haagoort, 
Gansoijen en 
Doeveren 

Uitgezonderd in Heesbeen, 
Eethen en 
Genderen 

Uitgezonderd in Almkerk en 20,-
Uitwijk 

Uitgezonderd in Emmikhoven en 
Waardhuizen 

Uitgezonderd in Werkendam 
Woudrichem 

Uitgezonderd in de Werken en 
Sleewijk 

Uitgezonderd in Giessen 
Uitgezonderd in Rijswijk 
Uitgezonderd in Op -en Neer-

Andel 
Uitgezonderd in Veen 
Uitgezonderd in Wijk en Aalburg 

Middelburg 32,- Uitgezonderd in Middelburg 60,-
Vlissingen 40,-

Goes 32,- Goes 40,-
Zierikzee 32,- Zierikzee 40,-
Breda 20,- Breda 30,-

Bergen op Z. 26,-
Tilburg f 20,-
Eindhoven 20,- Uitgezonderd in Eindhoven f 24,-
Maastricht 20,- Uitgezonderd in Maastricht 34,-
Roermond 20,- Uitgezonderd in Roermond 28,-

Uitgezonderd in VenIo 26,-
Boxmeer 20,-
's-Bosch 20,- Uitgezonderd in 's-Bosch 40,-
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BIJLAGE II 

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 1887 (Staatsblad 1887, no. 212) 

Art. 80. De leden der Tweede Kamer worden regtstreeks gekozen door de manne
lijke ingezetenen, tevens Nederianders, die de door de kieswet te bepalen ken tee
kenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand bezitten en den door die wet 
te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie- en twintigjaren mag zijn, hebben bereikt. 

Additionele artikelen: 

Art. VIII. Met afwijking van bovenstaand art. II') worden in de wet van 4 Julij 
1850 (Staatsblad no. 37), tot de wet daaromtrent nader zal hebben beschikt, de 
volgende veranderingen gebragt: 

Art. 1 van de kieswet van 1850 wordt nu als voigt: 
De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gekozen door de 

mannelijke meerderjarige ingezetenen des Rijk tevens Nederlanders die : 
a) Hetzij over het laatstverloopen dienstjaar ter zake van het door hen ter bewonng 

gebruikte huis of afgezonderd gedeelte van een woonhuis in de personele be
lasting zijn aangeslagen naar eene hoogere huurwaarde dan die, welke volgens 
art. 1, litt. a en b van de Wet van 24 April 1843 (Stbl. no. 15) aanspraak geeft op 
vermindering tot een derde of tweederde gedeelten der belasting naar de eerste 
drie grondslagen en dien aanslag ten volle hebben betaald. 

b) Hetzij over het laatstverlopen dienstjaar in de grondbelasting zijn aangeslagen 
tot een bedrag van ten minste tien gulden en dien aanslag ten volle hebben be
taald. 

c) Hetzij, hoofden van gezinnen of aileen wonende personen zijnde, van den in
wonenden eigenaar of eersten huurder van een woonhuis of afgezonderd gedeelte 
van een woonhuis, waarvan de huurwaarde voor de personele belasting ten 
minste op het dubbele gesteld is van het laagste in de gemeente voor den vollen 
aanslag vereiste bedrag, gedurende negen maanden, voorafgaande aan den 15den 
February, een gedeelte in huur hebben gehad en bewoond, waarvoor geen 
afzonderlijke aanslag in de personele belasting geschiedt, maar waarvan de jaar
lijksche huurwaarde, ongestoffeerd, in verhouding tot de belastbare huurwaarde 
van het woonhuis of afgezonderd gedeeJte van het woonhuis geschat, het sub a) 
bedoe1de bed rag van den vollen aanslag bereikt. 

Door den aanslag in de grondbelasting en dien in de personele belasting in art. 1 
verme1d, worden de hoofdsom en de Rijksopcenten verstaan. 

Aanslagen in de grondbelasting, wegens onverdeelde onroerende goederen 
gelden ook voor de mede-eigenaar, wiens naam niet bij den aanslag in het kohier is 
vermeld, mits zijn aandeel in dien aanslag ten minste tien gulden bedraagt. 

Wet van den 24 April 1843, houdende wijzigingen in de Welten op de Personele Be
lasting van den 29 Maart 1833 (Staatsblad no 4), en van den 29 December 1835 

(Staatsblad no. 43) 

Art. 1. De belasting naar de drie eerste grondslagen (huurwaarde, deuren en 
vensters en haardsteden), ter zake van woningen en woonhuizen in gebruik als 
voren, zal bedragen als voigt: 
a) Een derde gedeelte van het bij de wet bepaalde bedrag, wanneer de jaarlijksche 

huurwaarde dier woningen en woonhuizen beloopt als voigt: 
van /18,- tot beneden /21,-, in de gemeenten, welker kom eene bevolking 

22,-
25,-

25,-, 
30,-

heeft van beneden 3.000 zielen 
van 3.000 tot beneden 5.000 

5.000 8.000 

1) Dit artikel is hier niet relevant. 
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30,-
35,-
40,-
45,-
50,-
67,-
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35,-
40,-
45,-
50,-
60,-
80,-

8.000 
12.000 
17.000 
24.000 
36.000 
48.000 

12.000 
17.000 
24.000 
36.000 
48.000 

en daarboven. 

b) Tweederde gedeelten van dat bedrag, wanneer de jaarlijksche huurwaarde dier 
woningen en woonhuizen is, als voIgt: 

van 121,- tot beneden 124,-, 

25,-
30,-
35,-
40,-
45,-
50,-
60,-
80,-

28,-
33,-
38,-
44,-
49,-
55,-
70,-

100,-

in de gemeenten, welker kom eene bevolking 
heeft van beneden 3.000 zielen 

3.000 tot beneden 5.000 
5.000 8 .000 
8.000 12.000 

12.000 1 7.000 
17.000 24.000 
24.000 36.000 
36.000 48.000 
48.000 en daarboven. 

Indien eenig dorp met eene stad tot eene gemeente is verenigd, zal dat dorp als 
eene gemeente op zich zelve worden beschouwd. 

BIJLAGE III 

Wet van 7 September 1896, tot regeling van het kiesrecht en de benoeming van alge
vaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Staatsblad no. 154 

Art. 1. De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gekozen door 
de mannelijke ingezetenen des Rijks, tevens Nederlanders, die den leeftijd van vijf 
en twintigjaren, hebben bereikt, voor zoover zij over het laatstverloopen dienstjaar 
in eene of meer der Rijks directe belastingen zijn aangeslagen, het te dier zake ver
schuldigde voor of op den Isten Maart voldaan hebben, en 
a) over het volle laatstverloopen dienstjaar zijn aangeslagen in de grondbelasting 

voor een bedrag van ten minste een gulden, in de vermogensbelasting, in de be
lasting op bedrijfs- of andere inkomsten of naar een of meer der vijf eerste 
grondslagen van de personeele belasting, zooals die is geregeld bij de wet van 
16 April 1896 (staatsblad no. 72); of 

b) indien zij niet overeenkomstig het bepaalde sub a zijn aangeslagen, voldoen aan 
eene der volgende voorwaarden: 
Ie. dat zij als hoofden van gezinnen of als aIleen wonende personen op den 

31sten Januari sedert den lsten Augustus van het vorige jaar hebben be
woond, krachtens huur, achtereenvolgens in dezelfde gemeente niet meer 
dan twee huizen, of gedeelte van huizen, voor elk waarvan, met of zonder 
bijbehoorende grond of lokalen en bijgebouwen, niet ter bewoning bestemd, 
de werkelijke huurprijs, per week berekend tenminste heeft bedragen de 
som, voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar het huis gelegen 
is, vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel; 
of, krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur, eenzelfde vaartuig van ten 
minste 24 kubieke Meter. 

2e. dat zij op den 3lsten Januari sedert den lsten Januari van het laatstver
loopen jaar bij dezelfde persoon, onderneming, openbare of bijzondere in
stelling in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bedrijf of beroep 
der ouders werkzaam zijn en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben 
genoten als voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar zij wonen, 
is vermeld, in de bij deze wet gevoegde tabel; 
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3. of dat zij op den lsten Februari in het genot zijn van een door eene open
bare instelling verleend pensioen van gelijk bedrag; met dien verstande dat 
voor hen, die in beide gevallen verkeeren, zoo nodig ter bereiking van het 
vereischte bedrag, het inkomen en het pensioen worden samengeteld; 

3e. dat zij op den lsten Februari sedert een jaar den eigendom met recht van 
vrije beschikking hebben van ten minste II 00 (nominaai), ingeschreven in de 
Grootboeken der Nationale Schuld of van ten minste 150, ingelegd in de 
Rijkspostspaarbank. 

4e. dat zij hebben voldaan aan de eischen van bekwaamheid, door of krachtens 
de wet gesteld voor de benoembaarheid tot eenig ambt, voor de vervulling 
van eenige betrekking of voor de uitoefening van eenig bedrijf of beroep. 

Art. 2, lid 6. Bij de berekening van den werkelijken huurprijs wordt maandhuur 
tot weekhuur herleid door deeling met 4, jaarhuur door deeling met 50. 

Wet van 16 April 1896, tot regeling der Persaneele belasting Staatsblad no. 72 

Art. 1. Onder den naam van "personeele belasting" wordt eene directe belasting 
geheven naar de volgende grondslagen : 

1. huurwaarde, 
2. haardsteden, 
3. mobilair, De in art 1a der kieswet genoemde grondslagen. 
4. dienstboden, 
5. paarden, 
6. rijwielen. 

Aan de Wet van 7 September 1896 tot regeling van het kiesrecht en de benoeming 
van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal is een tabel, 
overeenkomstig het in art. lb. Ie en 2e bepaalde. De tabel geeft per gemeente de 
huurprijs, het minimum inkomen (beide zijn vereisten tot verkrijging van kiesrecht); 
daarnaast wordt nog opgegeven: vrije woning of inwoning en vrije kost en i n
woning, welke gegevens soms nodig zijn om het inkomen te berekenen. 

Het gaat wat ver hier de tabel geheel te reproduceren. Voor de eerste twee cate
gorieen (huur en inkomen) geef ik hier per provincie de vereisten weer. 

Noord-Brabant 
Gelderland 
Zuid-Holland 
Noord-Holland 
Zeeland 
Utrecht 
Friesland 
Overijssel 
Groningen 
Drente 
Limburg 

Huur 

10,80 -1,75 p.w. 
0,80-2,-
1,--2,50 
0,80- 2,50 
0,80-1,75 
0,80-2,-
0,80-1,50 
0,80-1,75 
1,--2,-
0,80-1,-
0,80-1,25 

Minimum-inkomen 

1275,- - 1 450,- p.j. 
275,- - 500,-
300,- - 550,-
275,- - 550,-
275,- - 450,-
275,- - 500,-
275,- - 400,-
275,- - 450,-
300,- - 500,-
275,- - 325,-
275,- - 350,-
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ROOFDSTUK I 

ORlENTERlNG EN DOELSTELLING 

I. 1. Ter inleiding 

De ekonomische geschiedenis houdt zich bezig met de veranderingen, 
welke zich gedurende het tijdsverloop in de ekonomische aktiviteiten van de 
mens voltrekken. Daarbij kan de aandacht worden gericht zowel op de 
struktuur als op het proces. Ret ekonomisch proces voltrekt zich binnen een 
kader, de ekonomische struktuur. De belangsteIling van de beoefenaren van 
de ekonomische geschiedenis richtte zich lange tijd in een belangrijke mate 
op de veranderingen in de ekonomische struktuur, hetgeen een voomame
lijk kwalitatieve benadering impliceerde. Beginnend in de jaren dertig en 
vooral na 1945 manifesteerde zich een verandering, een verplaatsing van het 
belangstellingscentrum van de ekonomische struktuur naar het ekonomisch 
proces; inhaerent aan deze accentverplaatsing was de overgang van een 
kwalitatieve naar een kwantitatieve benaderingswijze. De kalamiteiten welke 
zich in het ekonomisch proces in de gehele wereld voltrokken, ten dele reeds 
in dejaren twintig, doch vooral tijdens de diepe depressie van dejaren dertig 
en de daaropvolgende oorlogsjaren gingen samen met ingrijpende verande
ringen in het theoretisch ekonomisch denken, die ook weerklank von den in 
de benaderingswijze van degenen, die zich met de ekonomisch-historische 
problematiek bezighielden. Zowel een verhelderd inzicht in de interdepen
dente relaties van de macro-ekonomische variabelen, als de erkenning van 
het falen van de zelfregulerende krachten en het inzien van de noodzaak in 
te grijpen in het verloop van het ekonomisch gebeuren, richtten de aandacht 
van de wetenschapsbeoefenaren op een kwantitatieve benadering van het 
ekonomisch proces. Ret kwantificeren van ekonomische variabelen en hun 
interdependente relaties heeft als logisch uitvloeisel, dat ook het resultaat 
van het totale ekonomisch proces, de waarde van de totale voortbrenging 
van goederen en diensten, het nationaal produkt of het nationaal inkomen, 
kan worden berekend. 

De uit de kwantitatieve benaderingswijze van het ekonomisch proces 
voortvloeiende mogelijkheid tot berekening van het nationaal inkomen past 
geheel in het kader van het doelgerichte karakter van de ekonomische aktivi
teit: het voortbrengen van de goederen en diensten, die een belangrijke rol 
spelen in de bevrediging van menselijke behoeften. Immers aan de hand van 
het kriterium van de voortgebrachte hoeveelheid goederen en diensten kan 
worden gemeten in hoeverre het economische handelen tot het gestelde 
doel heeft geleid. Ret is derhalve verklaarbaar, dat het resultaat van het 
economische handelen van aIle economische subjekten binnen een volks
huishouding, aangeduid met het begrip nationaal produkt of nationaal in
komen, ging fungeren als de centrale indikator van falen en slagen van de 
economische aktiviteit. Ret begrip economische groei, gedefinieerd als het 
stijgen van het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, kreeg een 
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bijna magisehe betekenis. Behalve het stijgende nationaal inkomen per hoofd 
geldt als voorwaarde voor economisehe groei, dat tevens het bevolkingseijfer 
groei vertoont, een voorwaarde, welke niet altijd wordt geexplieiteerd. 

Na de Tweede Wereldoorlog werden dan ook in vele Westerse landen tijd
reeksen vertegenwoordigend het nationaal inkomen berekend. Uiteraard 
werden deze berekeningen in eerste instantie uitgevoerd over recente jaren, 
doch spoedig ook voor perioden in een verder verwijderd verleden. Voor 
enkele landen slaagde men er in tijdreeksen te konstrueren, welke tot in de 
1ge eeuw, soms zelfs tot in de 18e eeuw, teruggaan. Het besehikbare statis
tisehe materiaal speelt voor het welslagen van deze berekeningen uiteraard 
een belangrijke,ja zelfs beslissende, rol. 

Voor de Nederlandse volkshuishouding werden door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek berekeningen van het nationaal inkomen opgesteld, be
ginnend met hetjaar 19001). Voor de 1ge eeuw zag het C.B.S. afvan pogin
gen een berekening uit te voeren. WeI werd een globale sehatting gemaakt be
trekking hebbend op het tweede deel van de 1ge eeuw door J. B. D. Derksen; 
deze sehatting draagt eehter geen offieieel, doeh een strikt partikulier karak
ter. Slechts de uitkomsten van deze sehatting zijn ons bekend, niet de bere
keningsmethode2). Ook H. C. Bos waagde zieh aan een ruwe sehatting van 
het totale nationaal inkomen in zijn berekening van het agrariseh inkomen 
van Nederland in het tweede deel van de 1ge eeuw3). Beide opstellers om
ringen hun eijfers met zeer veel voorbehoud. 

Deze situatie is weinig bevredigend en reehtvaardigt een onderzoek naar 
de mogelijkheden om tot een nauwkeuriger kwantificering van het nationaal 
inkomen van Nederland in het tweede deel van de 1ge eeuw te komen. De 
kwantifieering van de resultaten van het ekonomiseh proees in de Neder
landse volkshuishouding in deze peri ode zou mogelijk een bijdrage kunnen 
leveren tot een vergroting van het inzieht in de veranderingen, welke zieh in 
deze periode begonnen te voltrekken. Deze bijdrage brengt verslag uit van 
een tweetal pogingen, welke door ons in deze riehting werden ondemomen. 

I.2. Doelstelling en samenvatting 

Gezien de belangstelling, welke het nationaal inkomen als centrale indi
kator van de ekonomisehe groei geniet en de frekwentie, waarmede in de 

1) Centraal Bureau voor de Statistiek, Berekeningen over het nationale inkomen 
van Nederland voor de periode 1900-1920, 's-Gravenhage 1941. De Nederlandsche 
Conjunctuur, Speciale onderzoekingen No.4. Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Het nationale inkomen van Nederland 1921-1939, Utrecht 1948. No.7 der Mono
grafieen van de Nederlandse Conjunctuur. 

2) De cijfers van Dr. J. B. D. Derksen zijn door Prof. Dr. J. H. van Stuijvenberg 
gepubliceerd in diens bijdrage - getiteld: Economische groei in Nederland in de 
1ge eeuw: een terreinverkenning - aan de opstellenbundel: Bedrijf en Samenleving, 
Alphen aan de Rijn - Brussel1967. 

3) De berekening van het agrarisch inkomen van Nederland voor de peri ode 
1860-1900. Nederlandsch Economisch Instituut, Rotterdam, augustus 1956. Ge
stencild, niet in de handel verkrijgbaar. De daarin opgenomen cijfers betreffende het 
nationaal inkomen van Nederland zijn eveneens gepubliceerd in de bijdrage van 
Prof. Dr. J. H. van Stuijvenberg (zie noot 2). 
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literatuur aan het onderwerp van de ekonomische groei aandacht wordt be
steed, lijkt het weinig waarschijnlijk, dat het onderwerp: de berekening van 
het nationaal inkomen van Nederland in het tweede deel van de 1ge eeuw, 
onopgemerkt zou zijn gebleven door het zoekend oog van de wetenschaps
beoefenaren. Wij zijn dan ook geneigd de oorzaak van dit zwijgen meer te 
zoeken in het feit, dat de realisering van deze doelstelling ons voor moeilijk 
oplosbare problemen zal plaatsen. Welke problemen zich daarbij zullen 
kunnen voordoen, zal een nadere analyse ons moeten leren. 

Wij beginnen derhalve in hoofdstuk II met een orientering met betrekking 
tot de theoretische en statistische mogelijkheden tot een berekening van het 
nationaal inkomen van Nederland in het tweede deel van de 1ge eeuw. Aller
eerst de theoretische aspekten: de berekening kan volgens een drietal metho
den worden uitgevoerd. Dit hangt samen met het feit, dat in het ekonomisch 
proces drie fasen kunnen worden onderscheiden nl. voortbrenging, verdeling 
en verbruik van goederen en diensten resp. vorming, verdeling en besteding 
van het nationaal inkomen. De berekening van het resultaat van het eko
nomisch proces kan in beginsel in elk van deze drie fasen geschieden; dien
tengevolge kunnen ook drie berekeningsmethoden worden toegepast. De be
rekeningen zijn gebaseerd op statistisch materiaal. Voorwaarde voor toe
passing van elk van de drie berekeningsmethoden is derhalve de aanwezig
heid van voldoende cijfermateriaal betrekking hebbend op de fase van het 
ekonomisch proces, waarop men de berekening wi! baseren. De aard van de 
beschikbare statistieken legt derhalve aan de keuze van de berekenings
methode duidelijke beperkingen op. Het onderzoek naar het beschikbare en 
toegankeIijke statistisch materiaalleidde tot de konklusie, dat dit geen vol
doende basis kon opleveren voor het bereiken van het gestelde doel langs de 
weg van een van de drie bedoelde berekeningsmethoden. Derhalve moest 
naar andere mogelijkheden worden gezocht. Wij menen een bruikbaar al
ternatief gevonden te hebben in benaderingswijzen, die wij met de term 
"indirekte" berekeningsmethoden karakteriseren, in tegenstelling tot 
de drie "direkte" berekeningsmethoden, elk gebaseerd op meting in een 
van de drie fasen van het ekonomisch proces. Met de term "indirekt" be
ogen wij tot uitdrukking te brengen, dat de berekening van het nationaal in
komen langs indirekte weg geschiedt namelijk op basis van het gekwantifi
ceerde verband tussen het nationaal inkomen enerzijds en enkele statistische 
reeksen anderzijds. Dit impliceert, dat dit verband eerst zal moeten worden 
gemeten in een peri ode, waarin een tijdreeks van het nationaal inkomenreeds 
beschikbaar is. AIleen in de gevallen, waarin aan deze voorwaarde is vol
daan, kunnen de "indirekte" berekeningsmethoden worden toegepast. Ben 
volledige uiteenzetting van de methodiek van deze "indirekte" berekenings
methoden is in de eerste paragraaf van het derde hoofdstuk opgenomen. Na 
deze methodische toelichtingen volgen in de tweede resp. de derde paragraaf 
van hoofdstuk III de beschrijvingen van twee toepassingen van deze "in
direkte" methoden namelijk de belastingquotemethode en de produktie
funktiemethode. Eerstgenoemde gaat uit van een in de tijd konstant pro
centueel verband tussen het nationaal inkomen en de totale opbrengst 
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van de belastingen. De produktiefunktiemethode is gebaseerd op een makro
ekonomische produktiefunktie, op een gekwantificeerd verband tussen de 
waarde van het binnenlands produkt enerzijds en tijdreeksen, welke de pro
duktiefaktoren arbeid en kapitaal representeren, anderzijds. De reden waar
om deze berekening gericht is op het binnenlands produkt en niet op het 
nationaal produkt is, dat de tijdreeksen van de onafhankelijk variabelen 
arbeid en kapitaal, zoals deze vastgesteld werden, in beginsel uitsluitend op 
het binnenlands produktieproces betrekking hebben en derhalve alleen ge
relateerd kunnen worden aan het binnenlands produkt. 

1.3. Tot besluit 

De schrijver is zich er van bewust, dat de resuItaten van de beide indirekte 
berekeningsmethoden - zeker in de gegeven gIobale vorm - een beperkte 
draagkracht hebben. Het ontbreken van de diversiteit van de komponenten, 
waarvan het totaal beeld de resultante vormt, is het offer, dat wij, althans in 
deze fase van ons onderzoek, meenden te kunnen brengen teneinde het re
sultaat van het ekonomisch proces in de Nederlandse volkshuishouding aIs 
een geheel te kunnen presenteren. Deze vereenvoudigde benadering van een 
veelomvattende probleemstelling heeft een orienterend karakter, welke nog 
veel onzekerheden bevat. De lezer zal dan ook bij herhaling worden gewezen 
op veronderstellingen, die aan de berekeningen ten grondslag liggen. Met 
deze nadrukkelijke explicitering beogen wij een tegenwicht te geven voor de 
suggestie van zekerheid en exactheid, welke mogelijkerwijs van de cijfers 
zou kunnen uitgaan. 

Wat betreft de uitkomsten van beide berekeningen moge nog worden op
gemerkt, dat deze in een bevredigende onderlinge verhouding staan. Hieraan 
kunnen wij in dit stadium van ons onderzoek nog geen grote betekenis 
hechten; daarvoor bevatten beide benaderingswijzen nog te veel onzeker
heden. De overeenkomst toeschrijven aan louter toeval zou echter het door
slaan naar een ander uiterste betekenen. Voorlopig beperken wij ons dan 
ook tot de konklusie, dat wij de uitkomsten van deze fase van ons onderzoek 
voldoende achten om de intensiteit van de vrees, ons op een doodlopend 
spoor te bevinden, vooralsnog te laten overtreffen door de kracht van de 
hoop, aan een bruikbare benaderingswijze te werken. 

HOOFDSTUK II. DIREKTE BEREKENING VAN HET NATIONAAL INKOMEN 

II.I. Ekonomisch proces en nationaal inkomen 

Menselijke ekonomische aktiviteit, de produktiefaktor arbeid, transfor
meert de natuurlijke hulpbronnen zodanig, dat deze menselijke behoeften 
kunnen bevredigen. In dit produktieproces maakt de mens gebruik van door 
hem vervaardigde hulpmiddelen, de produktiefaktor kapitaal. Door hun 
participatie in het produktieproces verlenen de produktiefaktoren arbeid en 
kapitaal produktieve diensten aan de produktiehuishouding. Toenemende 
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gekompliceerdheid van het produktieproces maakt organisatie noodzake
lijk. In de organisatievorm van de westerse marktekonomie kan nog een 
derde kategorie produktieve diensten worden onderscheiden nJ. de onder
nemersfunktie. Deze bestaat uit het richting geven aan het produktieproces 
in de produktiehuishouding en weI zodanig, dat dit op de voor deze produk
tiehuishouding zo voordelig mogelijke wijze zal worden ingepast in het 
maatschappelijke produktieproces. Deze aktiviteit kan als een afzonderlijke 
funktie worden beschouwd, doch ook als een vorm van arbeid worden ge
karakteriseerd. 

Degenen, die de in een produktieproces participerende produktiefaktoren 
ter beschikking hebben gesteld en de ondernemersfunktie hebben uitge
oefend, zullen gezamenlijk de beschikking krijgen over de resultaten van het 
produktieproces, de voortgebrachte goederen en diensten. In een volks
huishouding, gebaseerd op arbeidsdeling en met ruilmiddeIcirculatie, zullen 
de goederen en diensten op een markt worden verkocht tegen ontvangst van 
geld. Het beschikkingsrecht over de produkten neemt dan de vorm aan van 
een inkomen, dat de participanten verwerven als beloning voor het verlenen 
van produktieve diensten in de vorm van het ter beschikking stellen van hun 
produktiefaktoren arbeid en kapitaal resp. hun ondernemerschap. Het re
sultaat van het produktieproces in een volkshuishouding kan blijkens het 
voorgaande op tweeerlei wijze worden weergegeven: 

1. als de waarde van de voortgebrachte goederen en diensten onder de be
naming nationaal produkt; 

2. als het totaal van de inkomens verworven door het verlenen van produk
tieve diensten, d.i. uit de funktie vervuld in het produktieproces, de in
komens uit arbeid, uit kapitaal en uit de ondernemersfunktie, welke te
zamen het nationaal inkomen vormen. 

De begrippen, nationaal produkt en nationaal inkomen, geven het 
reele en het monetaire aspekt weer van het ekonomisch proces. Dit pro
ces bestaat in feite uit twee kringlopen, een reele en een monetaire, welke 
zich in tegengestelde richting bewegen. Dit vloeit voort uit het feit, dat 
elk ekonomisch handelen, elke transaktie, uit twee komponenten be
staat: een reele presta tie en een monetaire tegenprestatie. Zo geeft het ter 
beschikking stellen van een produktiefaktor b.v. arbeid aan een produktie
huishouding, d.L het verlenen van een produktieve dienst, aanleiding tot een 
daaraan tegengesteld gerichte geldstroom, het inkomen verworven met deze 
participatie in een produktieproces. De bezitters van de produktiefaktoren 
zullen het ontvangen inkomen besteden voor de verwerving van de goederen 
en diensten, die resuIteren uit het produktieproces in de produktiehuis
houdingen. Nu zal voor elk van de participanten in het proces van voort
brenging en verbruik weI de waarde, doch niet de samenstelling van het 
voortgebrachte en het verbruikte pakket van goederen en diensten aan elkaar 
gelijk zijn. Dientengevolge zullen de beide komponenten van het ekonomisch 
proces, n1. voortbrenging en verbruik nog moeten worden verbonden door 
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een proces van verdeling, waarin de goederen en diensten, voortgebracht in 
de produktiehuishoudingen, worden verdeeld over de konsumptiehuishou
dingen. In het ekonomisch proces kunnen derhalve drie komponenten wor
den onderscheiden: voortbrenging, verdeling en verbruik, resp. drie fasen: 
inkomensvorming, inkomensverdeling en inkomensbesteding. Dit maakt 
het, zoals reeds gezegd, mogelijk het meten van de resultaten van het ekono
misch proces, d.i. de berekening van het nationaal inkomen, in elk van deze 
drie fasen uit te voeren. 

11.2 Drie berekeningsmethoden 

Bij het bepalen van de keuze van de berekeningsmethode zullen zowel 
wenselijkheden als mogelijkheden een rol spelen. Met betrekking tot de 
wenselijkheden luidt de vraag: welk doel beoogt de onderzoeker met de 
berekening, welke van de drie fasen van het ekonomisch proces wi! hij analy
seren? Wi! hij de aandacht vestigen op de voortbrenging, op de inkomens
vorming, dan zal de berekening van de netto produktie in elk van de sek
toren van het ekonomisch proces wenselijk zijn. Wi! hij echter de fase van de 
verdeling accentueren, het proces van inkomensverdeling, dan ligt het meer 
voor de hand de funktionele inkomens - dat zijn de inkomens uit arbeid, 
uit kapitaal en uit de ondememersfunktie - te berekenen. Beoogt hij het 
verbruik te analyseren, de inkomensbesteding, dan ligt een berekening van 
het nationaal inkomen via de verschillende kategorieen van finale goederen 
voor de hand. 

Met betrekking tot de mogelijkheden luidt de vraag: op welke van de 
drie fasen van het proces van inkomensvorming, -verdeling en -besteding 
hebben de statistische reeksen, welke voor de onderzoekperiode beschik
baar zijn, betrekking? Voor een berekening in de fase van de inkomensvor
ming zullen reeksen, betrekking hebbend op produktieomvang en kosten
struktuur, noodzakelijk zijn. Berekeningen op basis van de inkomensver
deling zullen cijfermateriaal over uitbetaalde en ontvangen inkomens ver
eisen. 

Wordt als uitgangspunt de inkomensbesteding gekozen, dan zullen b.v. 
verkoopstatistieken van konsumptie- en investeringsgoederen tot de nood
zakelijke gegevens behoren. Dientengevolge worden de keuzemogelijk
heden met betrekking tot de berekeningsmethode in hoge mate bepaald en 
beperkt door de aard van het beschikbare statistische materiaal. 

In beginsel zal elk van de drie benaderingswijzen tot een geIijk resultaat, 
tot een nationaal inkomen, moeten leiden. In feite zal dit echter zelden 
het geval zijn. Bike methode is gebaseerd op voor die methode specifieke 
statistische reeksen; onvolledigheden en onjuistheden in deze reeksen be'in
vloeden het resultaat van de berekening. OnderIinge vergelijking van de 
resultaten van elk van de drie berekeningsmethoden heeft derhalve voor
namelijk betekenis als vergelijkende test voor de kwaliteit van de gebruikte 
statistische reeksen. 

In de volgende paragrafen zullen theoretische en statistische aspekten van 
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elk van de drie berekeningsmethoden nader worden bezien. Tevens zal wor
den beoordeeld welke mogelijkheden het Neder~andse statistische materiaal 
uit het tweede deel van de 1ge eeuw biedt voor de toepassing van elk van de 
drie methoden ter berekening van het nationaal inkomen. 

11.3. lnkomensvorming-methode 

11.3.1. Theoretische aspekten 

Bij deze methode vindt het meten van het nationaal inkomen plaats in het 
stadium van de voortbrenging resp. in de fase van de inkomensvorming. 
Gemeten wordt in dit geval de netto produktie van elk van de sektoren van 
een volkshuishouding; netto produktie wordt ook weI met het begrip toege
voegde waarde aangeduid. Uitgangspunt vormt de waarde van de bruto pro
duktie of de ontvangsten uit de verkopen; berekening uit de produktieom
yang en de verkoopprijzen is eveneens mogelijk. De netto produktie of de 
toegevoegde waarde wordt berekend door de waarde van de bruto produktie 
te verminderen met de waarde van de intermediaire goederen en diensten en 
met de afschrijvingen op de duurzame produktiemiddelen. 

Produktie is het voortbrengen van goederen en diensten. Ret produktie
proces wordt verricht in een reeks produktiehuishoudingen, die elk een of 
meer van de opeenvolgende fasen van het gehele produktieproces uitvoeren. 
Dientengevolge vormt het "eindprodukt" van de produktiehuishouding in 
de ene fase weer "grondstof" voor de produktiehuishouding in de volgende 
fase. De intermediaire goederen en diensten verschijnen derhalve als ver
koopwaarde in de ene fase en als inkoopwaarde in de volgende fase van het 
produktieproces. Bij het meten van de resultaten van het totale produktie
proces mogen deze goederen uiteraard slechts eenmaal worden opgenomen; 
dit geschiedt door de verkoopwaarde van het produkt van de produktie
huishouding in de eerste fase aan de totale nationale produktiewaarde toe te 
voegen en de verkoopwaarde van het produkt van de produktiehuishouding 
in de volgende fase met dezelfde waarde te verminderen. Aldus worden dub
beltellingen in het berekenen van het resultaat van het produktieproces ver
meden. Evenzo moet het produktieresultaat worden verminderd met de af
schrijving, de waardevermindering, welke de kapitaalgoederen ondergaan 
tijdens het produktieproces. Samenvoeging van de toegevoegde waarde van 
aIle bedrijfsklassen levert het netto binnenlands produkt. Uit dit netto bin
nenlands produkt kan het nationaal produkt resp. het nationaal inkomen 
worden bepaald door: 

a. toevoeging van de inkomens, verworven door de produktiefaktoren ar
beid en kapitaal, toebehorend aan ingezetenen, doch ingeschakeld in het 
ekonomisch proces van het buitenland; 

b. vermindering met de inkomens, verworven door de produktiefaktoren 
arbeid en kapitaal, toebehorend aan niet-ingezetenen en ingeschakeld in 
het ekonomisch proces van het binnenland. 
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11.3.2. Statistische aspekten 

Vit het bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat gegevens omtrent jaarom
zetten, produktieomvang, prijzen en kostenstruktuur van de verschiIIende 
bedrijfstakken tot de gegevens behoren, welke noodzakelijk zijn om deze 
berekeningsmethode te kunnen gebruiken. Ingeval een belasting op de toege
voegde waarde wordt geheven, vormen deze fiskale gegevens een zowel be
trouwbare als voIledige bron. 

Gegevens met betrekking tot de produktieomvang en kostenstruktuur 
alsmede prijsreeksen zijn in het tweede deel van de 1ge eeuw voomamelijk 
beschikbaar voor de agrarische sektor. H. C. Bos voerde op basis van deze 
gegevens berekeningen uit ter bepaling van de netto produktie-waarde in de 
agrarische sektor in de vijf peiljaren 1860/70/80/90/1900'). 

Voor de nijverheidssektor is weI enig fragmentarisch cijfermateriaal be
schikbaar, doch de direkt relevante statistische reeksen ontbreken. De pro
duktieomvang van een aantal accijnsplichtige goederen is weI bekend, maar 
het ontbreken van enig materiaal met betrekking tot de kostenstruktuur doet 
ook voor deze bedrijven de kans van slagen gering Iijken. Ook voor handel 
en vervoer ontbreken de essentiele gegevens, nodig om aan de berekening 
van de toegevoegde waarde een meer dan hypothetisch karakter te geven. 

11.4. Inkomensverdeling-methode 

11.4.1. Theoretische aspekten 

Bij deze methode vindt het meten van het nationaal inkomen plaats in de 
fase van de inkomensverdeling. Deze meting kan zowel geschieden bij 
degenen, die de inkomens uitbetalen als bij degenen, die de inkomens ont
vangen. Derhalve kan deze methode in twee varianten worden uitgevoerd: 

1. De variant van de uitbetaalde inkomens, waarbij de inkomens worden 
gemeten, welke worden uitbetaald door de bedrijven aan de produktiefak
toren ter beloning van de in het produktieproces verleende produktieve 
diensten, d.i. van hun funktie in het produktieproces. Deze variant is dus 
gebaseerd op de funktionele inkomensverdeling, waarin als regel drie groe
pen inkomens onderscheiden worden : uit arbeid, uit kapitaal en uit de 
ondememersfunktie. 

De som van deze funktionele inkomens is gelijk aan de waarde van de 
netto produktie van aIle produktiehuishoudingen tezamen, d.i . het netto 
binnenlands produkt. Evenals bij de berekening van het netto binnenlands 
produkt uit de toegevoegde waarde, moet bij toepassing van de variant van 
de funktionele inkomens ter bepaling van het nationaal produkt nog reke
ning worden gehouden met de inkomens, toevloeiend uit en afvloeiend naar 
het buitenland. 

') De berekening van het agrarisch inkomen van Nederland voor de periode 
1860-1900. Nederlandsch Economisch Instituut, Rotterdam, Augustus 1956. Ge
stenci1d, niet in de handel verkrijgbaar. 
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2. De variant van de ontvangen inkomens, gebaseerd op de inkomens, 
welke ontvangen worden door personen als tegenprestatie voor de partici
patie van de hun toebehorende produktiefaktoren in het produktieproces. 
Deze variant is gebaseerd op de personele inkomensverdeling, waarin 
geen onderscheid wordt gemaakt naar de aard van de produktieve funkties. 

11.4.2. Statistische aspekten 

Gegevens, betrekking hebbend op de uitbetaalde inkomens kunnen wat 
betreft de faktor arbeid exact worden waargenomen in statistieken, welke 
voortkomen uit de uitvoering van sociale wetten. Ook fiskale cijfers vor
men - ingeval belastingen worden geheven bij de uitbetaling van lonen, 
renten en dividenden - zeer bruikbaar materiaaI. Evenzo financiele ver
slagen van ondernemingen en overheidsdiensten, welke o.a. ook bruikbaar 
kunnen zijn als indikator bij de bepaling van de inkomens uit de onder
nemersfunktie. 

Voor de Nederlandse ekonomie in het tweede deel van de 1ge eeuw is weI 
enig materiaal beschikbaar voor de berekening van de funktionele in
komens. Zo kan een globale berekening Van het arbeidsinkomen worden 
gemaakt uit de aantaIIen beroepsbeoefenaren in de verschiIIende beroeps
groepen en hun gemiddelde lonen. De gegevens omtrent de hoogte Van de 
arbeidslonen zijn echter vaak weinig exact, daar in vele gevallen minima en 
maxima worden vermeld, die soms in een onderlinge verhouding Van 1:2 
staan. De inkomens uit de faktor kapitaal kunnen Iangs indirekte weg wor
den bepaald, namelijk uit een aantal vermogenskategorieen en daarop toe
pasbare rendementsgegevens. Orienterend onderzoek, door de schrijver 
verricht, rechtvaardigt de verwachting, dat een berekening van de vermogens
komponenten op basis van de successiestatistiek geen onoplosbare proble
men zal opleveren. Een nauwkeurige bepaling van gemiddelde rendements
percentages stuit nog wei op moeilijkheden. Het knelpunt bij deze bereke
ningsmethode vormen de inkomens uit de ondernemersfunktie waarover 
in feite niet meer dan vage indikaties verkregen kunnen worden. De zwak 
gefundeerde cijfers voor laatstgenoemde inkomensgroep zuBen in een 
aanzienlijke mate bijdragen tot de onzekerheid m.b.t. de aanvaardbaar
heid van de uitkomsten Van een berekening, gebaseerd op de funktionele 
inkomens. De uitkomsten van een proefberekening voor het peiljaar 
1860 deden wei enige verwachtingen ontstaan; of de resultaten de omvang 
Van het werk echter zuBen rechtvaardigen blijft vooraIsnog een open vraag. 

De variant gebaseerd op de ontvangen inkomens en op de personele in
komensverdeling, vereist gegevens, welke voornameIijk aan de statistiek van 
de inkomstenbelasting kunnen worden ontleend. Uiteraard moeten de fis
kale gegevens, gebaseerd op het begrip belastbaar inkomen, nog worden 
aangepast aan de kriteria van het nationaal inkomen b.v. door bijtelling van 
de persoonlijke inkomens beneden de belastinggrens, door het neutraliseren 
van de effekten voortvloeiend uit aftrekregelingen, etc. 

De Nederlandse belastingwetgeving in het tweede deel Van de 1ge eeuw 

Economisch- en sociaal-historisch Jaarboek 16 
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kende echter nog geen belasting geheven over het inkomen. Ret recht van 
patent en de personele belasting zijn te sterk gebonden aan uiterlijke kriteria. 
Verwacht moet namelijk worden, dat deze kriteria een zo los en variabel 
verband vertoonden met de persoonlijke inkomens, dat deze fiskale gege
yens op geen enkele wijze als indikator van het verloop van de persoonIijke 
inkomens kunnen dienen. Eerst vanaf 1894 staan fiskale gegevens omtrent 
de persoonlijke inkomens ter beschikking. Op 1 mei 1893 werd de wet van 
27 september 1892 op de vermogensbelasting van kracht en op 1 mei 1894 
de wet van 2 oktober 1893 tot heffing van een belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten l )'). Door middel van deze beide belastingen wilde de 
wetgever aIle inkomen treffen: het inkomen uit vermogen door eerstge
noemde, aIle andere inkomsten door de tweede wet. 

II.5. Inkomensbesteding-methode 

II.5.1. Theoretische aspekten 

Bij deze methode geschiedt het meten van het nationaal inkomen in de 
fase van het verbruik resp. van de inkomensbesteding. 

Ook voor deze berekeningswijze zijn twee varianten mogelijk: 
1. Ben reele variant, waarin het nationaaI produkt wordt berekend als de 

som van de finale produkten, te weten: a. Konsumptiegoederen en -diensten 
door particulieren en overheid verbruikt, b. Investeringsgoederen door parti
kulieren en overheid aangeschaft en c. Netto kapitaalinvesteringen in het 
buitenland gedaan. 

2. Ben monetaire variant, waarin het nationaal inkomen wordt berekend 
uit de bestedingskategorieen van de konsumptiehuishoudingen, te weten de 
partikuliere bestedingen aan konsumptie, besparingen en direkte belastin
gen. 

II.5.2. Statistische aspekten 

Met betrekking tot de belastingopbrengsten en de overheidsuitgaven voor 
konsumptieve en investeringsdoeleinden, levert het statistisch materiaal 
weinig problemen op. In de beide vorige delen van dit jaarboek werd over 
dit onderwerp een artikeI opgenomen. 

Ret vaststellen van de omvang van de partikuliere konsumptieve beste
dingen aan goederen en diensten daarentegen stuit op ernstige lacunes in de 
daarvoor benodigde tijdreeksen. Ter bepaling van het bedrag van de klein
handelsverkopen, hetzij direkt ontleend aan een kleinhandelsornzetstatistiek, 
hetzij berekend uit het kleinhandeIsvolume in kombinatie met kleinhandels
prijzen, ontbreken de gegevens, behoudens voor een beperkt aantal verac-

I) Mr. J. P. Sprenger van Eyk, De wet op de vermogensbelasting, 's-Gravenhage 
1893. 

") Mr. J. P. Sprenger van Eyk, De wet ter belasting van bedrijfs- en andere in
komsten, 's-Gravenhage 1894. 

I 
,1 
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cijnsde artikelen 1). Voor granen, aardappelen en vlees kunnen uit de cijfers 
van de binnenlandse produktie 2

) en de binnenlandse handeP) verbruiks
cijfers worden berekend. KIeinhandelsprijzen, voornamelijk in de vorm van 
aanbestedingsprijzen betaald door gestichten en weeshuizen voor een aan
tal voedingsmiddelen zijn wei beschikbaar<). De vraag in hoeverre deze 
prijzen als maatgevend kunnen worden beschouwd, laten wij hier onbeant
woord. 

Het totaal van de gezinsuitgaven zou ook via gezinsbudgetstatistieken 
kunnen worden bepaald, doch ook deze laten verstek gaan. Het fragmenta
rische materiaal, dat daarover beschikbaar is, moet als totaal onvoldoende 
worden beoordeeld voor het gestelde doe!. 

Berekeningen omtrent de bedragen, besteed voor partikuliere investerin
gen, stuiten op zeer grote moeilijkheden en onzekerheden, hetgeen ook voor 
de omvang van de besparingen geldt. Het behalen van partiele resuItaten 
achten wij echter niet uitgesloten. 

De bepaling van de netto investeringen in het buitenland zou met behulp 
van de gegevens van de successie statistiek6) wei mogelijk zijn, zij het via een 
lange omweg. 

II.6. Direkt falen of indirekt slagen 

De uitkomsten van ons orienterend onderzoek naar de mogelijkheden, 
welke het Nederlandse statistische materiaal uit het tweede deel van de 1ge 
eeuw biedt voor de berekening van het nationaal inkomen, zijn weinig hoop
vol. Elk van de drie besproken berekeningsmethoden biedt wei enige kansen 
op partiele resultaten, doch geringe mogelijkheden om meer dan een aantal 
fragmenten op te bouwen. 

Deze uitkomst behoeft geen verwondering te wekken, hoe teleurstellend 
zij overigens ook moge zijn. Immers het komplex van ekonomische statis
tieken, zoals dit tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog in Nederland 
werd verzameld, ontstond voornamelijk uit individuele behoeften aan cijfer
materiaal resp. als bijprodukt van de overheidsadministratie. Dat de statis
tische reeksen als onderdeel van een geheel zouden moeten kunnen fungeren, 
elementen vormend van een kwantitatief overzicht van het gehele ekono
misch proces, aan dit aspekt van het statistisch bedrijf werd nauwelijks aan
dacht geschonken. Mogelijk was het vertrouwen in de zelfregulerende krach
ten in het ekonomisch proces nog zo vast, dat de behoefte aan een overzicht 
van het funktioneren en van de resultaten van het ekonomisch proces in het 

1) Bescheiden betreffende de Geldmiddelen, eerste en volgende stukken, 's-Gra
venhage 1861 en volgendejaren. 

2) Verslag over den Landbouw in Nederland, opgemaakt op last van den Minis
ter, 's-Gravenhage, diverse jaren. 

3) Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Koninkrijk der Neder
landen, 's-Gravenhage, diverse jaren. 

<) Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden, 's-Gravenhage, diverse 
jaren. N. W. Posthumus, Nederlandse Prijsgeschiedenis. Deel II, Leiden 1964. 

6) Zie noot 1, p. 243. 
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algemeen nog nauwelijks gevoeld werd. Uiteraard zullen ook de kosten, ver
bonden aan het verzamelen en bewerken der gegevens, een rem hebben ge
vormd. De problemen, welke in de diepe en langdurige depressie van de 
jaren dertig en in de daaropvolgende oorlogsjaren om een oplossing vroegen, 
droegen veel bij zowel tot het inzicht in de lacunes, welke de beschikbare 
ekonomische reeksen vertoonden, als tot het nemen van initiatieven tot doel 
hebbend de statistische gegevens zodanig aan te vullen en te systematiseren, 
dat daaruit een overzicht van aile transakties tussen aile sektoren van de na
tionale ekonomie kon worden opgesteld. Een belangrijke stimulans in deze 
richting vormde de publikatie in 1947 door de Verenigde Naties van een 
rapport, waarin richtlijnen zijn opgesteld voor de weergave van de bereke
ning van het nationaal inkomen in de vorm van nationale rekeningen 1). 

Het stelsel van nationale rekeningen is geen methode ter berekening van 
het nationaal inkomen, doch een vorm van presentatie van de resultaten van 
deze berekeningen; een vorm, welke het kringloopkarakter van het ekono
misch proces sterk accentueert. 

De berekening van het nationaal inkomen over een langere peri ode stuit 
vaak op het probleem, dat de voor deze berekening direkt relevante tijdreek
sen in het recente deel van de onderzoekperiode nog weI in voldoende mate 
aanwezig zijn, doch dat voor de verder in het verleden liggende perioden het 
statistische materiaal steeds grotere lacunes gaat vertonen. Dit bleek ook 
voor Nederland het geval te zijn t.a.v. de peri ode v66r 1900. Derhalve zullen 
wij naar andere dan de in het voorgaande uiteengezette berekeningsmetho
den moeten zoeken. Een mogelijkheid menen wij gevonden te hebben in be
naderingswijzen, die wij met het begrip indirekte berekeningsmethoden 
zullen aanduiden. Deze indirekte berekeningsmethoden openen mogelijk
heden ter bepaling van het nationaal inkomen in een aantal gevallen, waarin 
de drie direkte berekeningsmethoden, waarvan de beginselen in de voorgaan
de paragrafen uiteengezet werden, niet uitvoerbaar blijken ten gevolge van 
het ontbreken van direkt relevante statistische reeksen. 

HOOFDSTUK III. INDIREKTE BEREKENJNG VAN HET NA TIONAAL INKOMEN 

111.1. Grondslagen van de indirekte methoden 

111.1.1. Plausibiliteit en meetbaarheid 

De indirekte benaderingswijze berust op het gebruik maken van het ver
band, dat verondersteld wordt te bestaan tussen enerzijds het nationaal in
komen en anderzijds een of meer variabelen, vertegenwoordigd door beschik
bare statistische reeksen. Het gestelde verband moet om bruikbaar te zijn aan 
twee voorwaarden voldoen: plausibiliteit en meetbaarheid. 

Wat betreft de plausibiliteit: bedoeld verband wordt in eerste instantie 

1) Measurement of Income and the Construction of Social Accounts. Report of 
the Sub-Committee on National Income Statistics of the League of Nations Com
mittee of Statistical Experts, United Nations, Geneva, 1947. 
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slechts verondersteld, het is niet bewezen. Derhalve dienen argumenten ter 
ondersteuning van de aanwezigheid van dit verband te worden aangevoerd, 
argumenten, welke zo mogelijk aan theoretisch-ekonomische overwegingen 
ontleend kunnen worden. De voorkeur verdienen derhalve verbanden, welke 
uit de werking van het ekonomisch proces zelfvoortvloeien. 

Wat betreft de meetbaarheid: tussen een bepaald verschijnsel enerzijds en 
aIle faktoren, die dit verschijnsel bei'nvloeden anderzijds bestaat een funk
tioneel verband. De totaliteit van deze faktoren kan in een drietal groepen 
worden onderscheiden: 

Ie. faktoren, die zowel bekend als meetbaar zijn, 
2e. faktoren, die hetzij onbekend hetzij onmeetbaar zijn, 
3e. faktoren van toevallige aard, welke slechts incidenteel optreden. 

Doordat slechts een deel van aIle faktoren, die het verschijnsel bein
vloeden, bekend en meetbaar zijn, kan het funktionele verband in zijn tota
liteit niet worden berekend. Kwantificering is slechts mogelijk van het ver
band tussen het verschijnsel en de faktoren, behorend tot de eerste groep, de 
faktoren, die zowel bekend als meetbaar zijn. In het laatste geval spreken we 
van een stochastisch verband. Het wordt als regel weergegeven in de vorm 
van een mathematische vergelijking, waarin bekende grootheden - de onaf
hankelijk variabelen - een onbekende grootheid - de afhankelijk variabele 
- bepalen. 

III. 1.2. Kwantificeren, toetsen en extrapoleren 

Het berekenen van de kwantitatieve relaties in een wiskundige vergelijking 
houdt in het bepalen van de kwantitatieve effekten, welke bewegingen in de 
tijdreeksen van de onafhankelijk variabelen uitoefenen op de beweging van 
de tijdreeks van de afhankelijk variabele. De desbetreffende berekeningen 
zijn aIleen realiseerbaar als - behalve de tijdreeksen van de onafhankelijk 
variabelen - tevens de tijdreeks van de afhankelijk variabele, in dit geval 
het nationaal inkomen, over een bepaald tijdvak reeds bekend is. Dit tijdvak 
gebruiken we als basisperiode of toetsingsperiode. In dit tijdvak moeten de 
tijdreeksen van aIle variabelen uit de vergelijking - zowel de onafhanke
lijke als de afhankelijke - uit waarneming reeds bekend zijn. De berekening 
wordt uitgevoerd met behulp van de wiskundig statistische methode van de 
korrelatierekening. Nadat het verband kwantitatief is bepaald kan het wor
den getoetst door het toe te passen op het verloop van de tijdreeksen van de 
onafhankelijk variabelen in de toetsingsperiode, aldus wordt de theoretische 
reeks van de afhankelijk variabele berekend. 

De mate, waarin de berekende reeks aansluit bij de in de werkelijkheid 
waargenomen reeks van de afhankelijk variabele, weergegeven door de 
waarde van de korrelatiekoefficient, vormt een belangrijke aanwijzing met 
betrekking tot de plausibiliteit van het gestelde verband. In geval van een 
aanzienlijke afwijking, dus een lage korrelatiekoefficient, zal de plausibili-
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teit van het verband tussen afhankelijk en onafhankelijk variabelen ernstig 
moeten worden betwijfeld. In geval van een redelijk goede aansluiting van 
de berekende en de waargenomen reeks, dus een korrelatiekoefficient met 
een hoge waarde, kunnen we konkluderen, dat het gestelde verband door de 
resultaten van de berekening niet wordt tegengesproken. De verschillen 
tussen waargenomen en berekende reeks, aangeduid met het begrip residuen, 
representeren de resultante van de invloeden van aIle niet in de vergelijking 
d.i. in het stochastisch verband opgenomen faktoren. Vertonen de verschil
len, de residuen, een systematisch verloop, dan vormt dit als regel een aan
wijzing voor de onvolledigheid van het gestelde verband: een of meer fak
toren, waarvan systematische invloeden uitgaan, werden niet opgenomen. 
Dit is in beginsel korrigeerbaar door het opnemen van deze faktoren, dus 
van nieuwe onafhankelijk varia belen in het reeds gestelde verband. Indien de 
residuen een onregelmatig verioop vertonen, dan mag worden aangenomen, 
dat het verband de realiteit benadert, d.w.z. dat alle systematische invloeden 
werden opgenomen in de vergelijking. De residuen representeren dan voor
namelijk de incidentele invloeden uitgaande van faktoren van toevaIlige 
aard. Dit zijn faktoren, die in beginseI niet kunnen worden opgenomen, daar 
zij buiten het theoretisch kader van het verband vallen. Zij zijn noch bereken
baar noch elimineerbaar, mogelijk wei relateerbaar aan specifieke histo
rische gebeurtenissen of omstandigheden, waarmede in het stochastisch 
verband geen rekening werd gehouden. 

Indien de korrelatiekoefficient een hoge waarde heeft, het verloop van de 
residuen geen systematisch, doch een onregelmatig fluktuerend beeld ver
toont en de regressiekoefficienten voldoen aan de betrouwbaarheidstest, 
dan kan het verantwoord worden geacht gebruik te maken van de berekende 
relatie in een periode buiten de toetsingsperiode, dat is in een extrapolatie
peri ode. Korrelatiekoefficient en betrouwbaarheidstests bewijzen niet meer 
dan de praktische bruikbaarheid van het verband, zij vormen geen maatstaf 
voor theoretische juistheid. 

Uit het verloop van de onafhankelijk variabelen in de extrapolatieperiode 
en het kwantitatieve verband kan nu voor de extrapolatieperiode de reeks 
van de afhankelijk variabele worden bepaaid. Aan de extrapolatie ligt de 
veronderstelling ten grondsIag, dat de kwantitatieve relatie tussen afhan
kelijk en onafhankelijk variabelen, zoals deze in de toetsingsperiode werd 
vastgesteld, ook in de extrapolatieperiode geldigheid zal behouden, een 
veronderstelling, welke slechts plausibel blijft zoIang het ekonomisch proces 
geen strukturele veranderingen zal ondergaan. Veranderingen resp. in
vloeden, welke zich namelijk in de toetsingsperiode nog niet manifesteren 
en daarmede ook niet in het kwantitatieve verband werden opgenomen, 
zullen zich ook niet in de berekening over de extrapolatieperiode kunnen 
manifesteren. 

m.1.3. Niet pretenderen, wei proberen 

Wij pretenderen niet, dat met behuip van deze indirekte berekenings-
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methode de resultaten van het ekonomisch proces exact kunnen worden be
paald, hetzij voor het verleden, hetzij voor de toekomst. Toepassing van de 
methode op het verleden heeft in elk geval deze voorsprong op de toepas
singen betrekking hebbend op de toekomst, dat de rekonstruktie van het 
ekonomisch proces in het verleden, ondanks de lacunes in het historisch 
materiaal, als regel op een hechter feitelijke basis kan steunen dan bij de 
prognoses van het ekonomisch proces het geval zal zijn. In de beide volgende 
paragrafen IIL2 en IIL3 zullen twee indirekte berekeningsmethoden worden 
besproken. Hierbij kan een meer konkrete inhoud worden gegeven aan de 
in het voorgaande gegeven methodische uiteenzetting. 

111.2. Belastingquote methode 

III.2.1. Plausibiliteit en meetbaarheid 

De belastingquote methode is gebaseerd op een verband tussen de waarde 
van het nationaal inkomen enerzijds en het bedrag van de tot ale belasting
opbrengsten anderzijds. Uitgangspunt van deze methode is de veronder
stelling, dat de omvang van de fiskale lasten een konstant percentage van het 
nationaal inkomen vormde d.w.z. dat de gemiddelde belastingquote in de 
tijd gelijk bleef. Deze veronderstelling impliceert een tweede nI., dat ver
anderingen in de fiskale struktuur, resulterend in veranderingen in de onder
linge verhouding van de bedragen van de verschillende komponenten geen 
invloed zullen hebben op de omvang van het bedrag van de totale belasting
opbrengst. Het gestelde verband moet aan twee voorwaarden voldoen: 
plausibiliteit en meetbaarheid. 

De plausibiliteit van dit verband kan weliswaar niet door theoretisch 
ekonomische overwegingen worden gesteund, doch weI door een argument 
van historische aard. De betrekkelijk statische ekonomie van Nederland in 
de 1ge eeuw en de relatief geringe veranderingen in de overheidstaak vormen 
een argument, dat aan de veronderstelling van een gelijkblijvende belasting
quote zeker een redelijke steun kan bieden. Een kontra argument, dat ern
stige twijfel doet rijzen aan de plausibiliteit van de konstante belastingquote, 
vormt het feit, dat in de periode 1830-1878 het jaarlijks overschot van de 
koloniale financien, het zgn. batig slot, aan de moederlandse schatkist ten 
goede kwam. Dit betekende een belangrijke aanvulling van de moederlandse 
belastingopbrengsten, waarvan een verstorend effekt op de onderlinge ver
houding van belastingopbrengsten en nationaal inkomen kan zijn uitgegaan. 
Dit verstorend effekt beperkt zich uiteraard tot de periode 1840-1878 en 
heeft geen konsekwenties voor de jaren 1878-1900, wanneer de koloniale 
batige sloten niet meer bestaan. In paragraafIlI. 2.3 komen wij nog terug op 
deze kwestie. 

De meetbaarheid van het verband levert geen problemen op. De tijdreeks 
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van de afhankelijk variabele, het nationaal inkomen, is beschikbaar over een 
veertigjarige periode1) 2). 

De tijdreeks van de onafhankelijk variabele, weergevend het totale bedrag 
van de jaarlijkse belastingopbrengsten kan eveneens worden ontleend aan 
C.B.S. berekeningen3

). Deze omvatten de honderdjarige periode 1840-1940. 
Rekening moet worden gehouden met het feit, dat de reeks van batige 

sloten vanaf 1840 en tot 1878 de homogeniteit van de tijdreeks van de be
lastingopbrengsten bedreigt. 

III.2.2. Kwantijiceren, toetsen en extrapo[eren 

Het kwantificeren van het verband vindt plaats op basis van een simpele 
procentuele relatie. De duur van de basisperiode is vrij kort nl. 1900/1915. 
Deze keuze werd gemaakt op grond van de overweging, dat de versnelde 
groei van de overheidstaak, welke zich tijdens de Eerste Wereldoorlog begint 
te manifesteren, een strukturele verandering vormt, die een ingrijpende in
vloed gaat uitoefenen op het aandeel van de overheid in de nationale beste
dingen. Daarmede vervalt de plausibiliteit van de konstant veronderstelde 
belastingquote; dientengevolge zijn meetresultaten uit dejaren na 1915 niet 
bruikbaar voor extrapolatie in de 1ge eeuw. Het ontbreken van de cijfers 
van het nationaal inkomen v66r 1900 begrenst de basisperiode aan het 
andere einde. Meting brengt aan het licht, dat de belastingopbrengsten in de 
basisperiode 1900/1915 gerniddeld 8,53% van het nationaal inkomen vor
men, met als uiterste waarnerningen 8,23% en 8,74%. De afwijkingen tussen 
de waargenomen percentages en dit gemiddelde Jiggen onregelmatig ver
spreid over de gehele periode; systematiek in hun verloop kon niet worden 
vastgesteld. Bezien vanuit het stand punt van de resultaten, welke de meting 
van het verband in de basisperiode oplevert, bestaan er geen bezwaren tegen 
de extrapolatie, zeker niet tussen 1893/1894 en 1900. Het Nederlandse be
lastingstelseI onderging namelijk in de jaren 1893/1894, tengevolge van de 
opheffing van het patentrecht en de invoering van een belasting op de ver
mogens (bedoeld werd een belasting op het inkomen uit vermogen) en een 
belasting op bedrijfs- en andere inkomsten4)6) een strukturele wijziging. 
Deze verandering noodzaakt tot een opnieuw beoordelen van de extrapo
leerbaarheid van de tussen 1900 en 1915 gekonstateerde belastingquote. In 
ons uitgangspunt is echter de veronderstelling opgenomen, dat veranderin-

1) Centraal Bureau voor de Statistiek, Berekeningen over het nationale inkornen 
van Nederland voor de periode 1900-1920, 's-Gravenhage 1941. De Nederlandsche 
Conjunctuur, Speciale Onderzoekingen no. 4. 

2) Centraal Bureau voor de Statistiek, Het nationale inkornen van Nederland 
1921-1939, Utrecht 1948. No.7 der Monografieen van de Nederlandse Conjunctuur. 

3) Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Jrg. 37, bIz. 510 
e.v., 's-Gravenhage 1942. 

') Mr. J. P. Sprenger van Eyk, De wet op de verrnogensbelasting, 's-Gravenhage 
1893. 

6) Mr. J. P. Sprenger van Eyk, De wet ter belasting van bedrijfs- en andere in
kornsten, 's-Gravenhage 1894. 
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gen in de fiskale struktuur geen verandering van het percentage van de be
Iastingquote met zich brengen. Deze veronderstelling wordt gesteund door 
de konstatering, dat de totale belastingopbrengsten in de jaren 1890/1897 
geen kwantitatieve repercussies van enige omvang vertonen. 

Indien de extrapoleerbaarheid uitsluitend beoordeeld zou worden op 
grond van de meetresuitaten, dan zou extrapolatie gedurende de gehele 
periode 1878-1900 slechts op geringe bezwaren stuiten. De theoretisch zwakke 
fundering van de belastingquote methode zou dan de belangrijkste reden 
gaan vormen voor de onzekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de met 
behulp van de belastingquote methode berekende bedragen van hetnationaaI 
inkomen, opgenomen in kolom 5b van Tabel II: "Binnenlands produkt en 
nationaal produkt van Nederland in de peri ode 1850-1910", voorkomend in 
III.3.6. 

III.2.3. Batig slot en belastingdruk 

De vraag, die wij thans aan de orde moeten steIlen, luidt: welk deel van de 
"bijzondere" middelen, voortvloeiend uit het koloniaal batig slot werd door 
de overheid besteed voor "bijzondere" uitgaven, resp. welk deel werd ge
bruikt voor het verlagen van de belastingdruk op de moederlandse ingeze
tenen. In deze vraagstelling ligt een normatief element besloten: wat valt 
onder de aanduiding "bijzonder". Twee specifieke posten kunnen ons in
ziens met vrij grote zekerheid als "bijzondere" uitgaven worden beschouwd. 
Ten eerste werd een versnelde afiossing van staatsschuld doorgevoerd, door
dat in de peri ode 1850/1875, behalve de reglementaire afiossingen, grote be
dragen voor buitengewone amortisatie en afiossing werden uitgetrokken. Ten 
tweede werd de aanleg van staatsspoorwegen ingaande 1860 en gedurende de 
volgende jaren van de batig slot peri ode uit lopende middelen gefinancierd 
en niet uit Ieningen, hetgeen voor deze kapitaaluitgave de normale proce
dure zou zijn geweest. Voorts kan in dit verband nog gewezen worden op het 
feit, dat gedurende de batig slot periode - althans na van Hall's reorgani
satie van de staatsfinancien - geen nieuwe staatsieningen werden geplaatst; 
eerst in het begin van dejaren tachtig van de 1ge eeuw hervatte de staat het 
opnemen van nieuwe leningen. Teneinde een beeld te geven van de kwantita
tieve aspekten van het onderhavige probleem geven wij in TabeI I: "Belas
tingopbrengst en overheidsuitgaven 1845-1910" een beknopt overzicht van 
de cijfers. Uit deze cijferopstelling blijkt, dat de koloniale batige sloten niet 
gering zijn in vergelijking tot de bedragen van de moederlandse belasting
opbrengsten. Ook na aftrek van de uitgaven voor versterkte aflossing van de 
staatsschuld en voor aanleg van staatsspoorwegen bIijft bIijkens kolom vijf 
voor "overige doeleinden" nog steeds een relatief belangrijk bedrag beschik
baar. De vraag in hoeverre dit restbedrag voor "bijzondere" staatsUltgaven 
werd besteed, resp. voor "normale" staatsuitgaven en aldus een belasting
verlagend effekt had, zou mogelijkerwijs door een gedetailIeerd onder
zoek naar het uitgavenpatroon van de overheid weI kunnen worden ver
helderd, doch waarschijnlijk niet worden opgelost, gezien het normatieve 
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karakter van het onderscheid tussen "bijzondere" en "normale" uitgaven. 
Dit impliceert, dat het ook niet mogelijk is objektief vast te stellen of en zo 
ja met welk bedrag de belastingen verhoogd zouden zijn, zo er geen koloniaal 
batig slot ware geweest. 

De belastingopbrengsten kunnen derhalve niet worden gekorrigeerd voor 
de effekten van het batig saldo. Om deze reden moet hun bruikbaarheid als 
onafhankelijk variabele ter bepaling van het nationaal inkomen verschillend 
worden beoordeeld in de beide perioden 1840-1878 en 1878-1900. Voor de 
periode 1840-1878 is de bruikbaarheid van de belastingopbrengsten aan 
groter twijfel onderhevig dan voor de jaren 1878-1900. Enerzijds zou een 
berekening gebaseerd op de fiskale gegevens mogelijk in een onderschatting 
resulteren. Anderzijds zou een duidelijke overschatting het waarschijnlijk 
gevolg zijn van de keuzebepaling op een onafhankelijk variabele bestaande 
uit de bedragen van de Nederlandse belastingen, vermeerderd met de be
dragen van het batig slot en verminderd met de bedragen besteed aan ver
sterkte schuldafiossing en de aanleg van staatsspoorwegen. Een keuze be
palen is moeilijk, een motivering van de keuzebepaling geven lijkt nog moei
lijker. 

Voor de berekening van het nationaal inkomen in de jaren 1850-1878 
volgens de belastingquotemethode bepaalden wij onze keus op de reeks van 
de Nederlandse belastingopbrengsten, daarmede het risico van een onder
schatting bewust aanvaardend. De resuItaten zijn vermeld in kolom 5b van 
de in III.3.6. opgenomen Tabel II. Hoewel wij in het voorgaande met be
trekking tot de betrouwbaarheid van deze benaderingswijze voortdurend 
van onze reserves blijk gaven, mogen wij deze paragraaf niet besluiten zon
der het zwakke fundament van de berekening te accentueren. De plaatsing 
van de reeks in kolom 5b van Tabel II moge representatief zijn voor de rol, 
die wij aan deze berekening toekennen: de mogelijkheid van een vergelijking 
met de uitkomsten van de tweede indirekte methode. 

111.2.4. Tabel I: Belastingopbrengst en Overheidsuitgaven 1845-1910 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1845 62,4 13,6 13,6 76,0 3035 20,56 25,00 
1850 64,4 15,3 0,8 14,5 78,9 3070 20,98 25,70 
1855 67,8 26,3 12,2 14,1 81,9 3222 21,04 25,42 
1860 70,4 25,9 17,6 8,3 78,7 3346 21,04 23,52 
1865 77,3 30,9 21 ,5 9,4 86,7 3524 21,94 24,60 
1870 82,5 13,7 11,6 + 2,1 84,6 3628 22,74 23,32 
1875 98,5 9,8 11,3 1,5 97,0 3817 25,81 25,41 
1880 111 ,1 x 111 ,1 4069 27,30 27,30 
1885 116,9 x 116,9 4336 26,96 26,96 
1890 125,6 X 125,6 4575 27,45 27,45 
1895 131,5 X 131,5 4864 27,04 27,04 
1900 145,6 X 145,6 5194 28,03 28,03 
1905 168,8 X 168,8 5590 30,20 30,20 
1910 195,9 X 195,9 5953 32,91 32,91 
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Legenda, bronnen en opmerkingen bij Tabel I: 

Kolom 1. Jaar; de genoemde kernjaren representeren het gemiddelde van het 
kernjaar en de beide voorafgaande en volgende jaren. 

Kolom 2. Belastingopbrengst ( x 1 mIn. gld.) Rijks-, provinciale- en gemeente
lijke belastingen tezamen. 

Bron: Maandschrift van het C.B.S., 's-Gravenhage 1942, biz. 510 e.v. als
mede tabel 1. 

Kolom 3. Bedragen, welke uit de Indische financien ten goede kwamen aan de 
Nederlandse schatkist ( x 1 mln. gld.). 

Bron: Bescheiden betreffende de geldmiddelen 1ge stuk, eerste gedeelte, 
's-Gravenhage 1894, Staat I, kolom 24, biz. 6. 

Kolom 4. Uitgaven voor versterkte aflossing van de nationale schuld en ter 
financiering van de aanleg van staatsspoorwegen ( x 1 mIn. gld.). 

Bron : Bescheiden betreffende de geldmiddelen 1ge stuk, eerste gedeelte, 
's-Gravenhage 1894, Staat II, kolom 16, biz. 18. Staatsbladen 1861 -1881. 

Kolom 5. Batig saldo verminderd met versterkte schuldaflossing en met staats
spoorwegaanleg. ( x 1 mIn. gld.). 

Bron: Kolom 3 minus kolom 4. 
Kolom 6. Bedrag van de Nederlandse belastingopbrengst vermeerderd met het 

bedrag van het koloniaal batig slot en verminderd met de bedragen voor versterkte 
schuldaflossing en staatsspoorwegaanleg ( x 1 mln. gld.). 

Bron: Kolom 2 plus kolom 5. 
Kolom 7. Bevolkingscijfer ( x 1000 inwoners). 

Bron: Longterm demographic development in the Netherlands, Nether
lands Economic Institute, Rotterdam, August 1956, Table 7. 

Kolom 8. Bedrag van de Nederlandse belastingopbrengst berekend per hoofd 
van de bevolking weergegeven in guldens. 

Bron: Kolom 2 gedeeld door kolom 7. 
Kolom 9. Bedrag van de Nederlandse belastingopbrengst vermeerderd met het 

bedrag van het koloniaal batig slot en verminderd met de bedragen voor versterkte 
schuldaflossing en staatsspoorwegaanleg, weergegeven in guldens per hoofd van de 
bevolking. 

Bron: kolom 6 gedeeld door kolom 7. 

Opmerking I. 
De geringe stijging van het belastingbedrag per hoofd tussen 1845 en 1870 is 

verenigbaar met een gering tempo van ekonomische groei en een konstant veronder
stelde belastingquote. 

Opmerking 2. 
De beide vrij scherpe stijgingen, welke zich van 1870 naar 1875 en 1880 manifes

teren wijzen ons inziens meer op het aandraaien van de belastingschroef dan op een 
snelle ekonomische groei gepaard gaande met een konstante belastingquote. 

Opmerking 3. 
De geringe bewegingen, welke zich tussen 1880 en 1895 voltrekken zijn verenig

baar met een stagnerende ekonomische groei en met de veronderstelde konstante 
belastingquote. 

Opmerking 4. 
Het lijkt plausibel te veronderstellen, dat de regelmatige stijging na 1895 van de 

belastingopbrengst per hoofd als een symptoom van ekonomische groei mag 
worden geinterpreteerd, daar de belastingquote zeker in dit in een belangrijke mate 
met de toetsingsperiode samenvallend tijdvak als een konstante mag worden be
schouwd. 



252 NATIONAAL INKOMEN NEDERLAND, 1850-1900 

Opmerking 5. 
Het feit, dat de in kolom 9 weergegeven bedragen van 1845 tot 1875 voorname

lijk fluktueren en geen stijgende beweging vertonen, impliceert, dat een op kolom 9 
gebaseerde bepaling van het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking de
zelfde stagnerende beweging zou vertonen; deze implicatie lijkt weinig waarschijn
lijk. 

111.3. Produktie/unktie methode 

111.3.1. Plausibiliteit en meetbaarheid 

De produktiefunktie methode is gebaseerd op een verband tussen de 
waarde van het binnenlands produkt enerzijds en tijdreeksen, welke de pro
duktiefaktoren vertegenwoordigen anderzijds. 

Geschiedt de vertegenwoordiging door de inkomens, verworven door de 
produktiefaktoren arbeid en kapitaaI - inklusief de beloning van de onder
nemersfunktie - dan is er sprake van een verband dat een identiteit weer
geeft. Geschiedt de vertegenwoordiging van de produktiefaktoren door tijd
reeksen, welke uitdrukking geven aan hun omvang, kapaciteit of waarde, 
dan neemt de vergelijking de vorm aan van een produktiefunktie. Deze be
schrijft het verband tussen de waarde van het netto binnenlands produkt 
weergegeven in geldeenheden van konstante koopkracht enerzijds en de om
vang van de beroepsbevolking en de waarde van de kapitaalgoederenvoor
raad in geldeenheden van konstante koopkracht anderzijds. Substitutie van 
de inkomens, voortvloeiend uit de ondernemersfunktie door een tijdreeks, 
welke de omvang van de ondernemerskapaciteit vertegenwoordigt, is niet 
mogelijk op grond van onmeetbaarheid. Bovendien vervaIt de noodzaak van 
het afzonderlijk opnemen van de ondernemerskapaciteit in de vergelijking 
van de produktiefunktie, zodra de funktie van de ondernemer als een vorm 
van arbeid wordt beschouwd. 

In de loop van de tijd zal een beroepsbevolking van stijgende omvang en 
een toenemende waarde aan kapitaaigoederen aan het produktieproces deel
nemen. De waarde van het binnenlands produkt zou evenredig toenemen 
met de groei van de kapaciteit van de produktiefaktoren arbeid en kapitaal, 
ware het niet, dat het produktieproces voortdurend technisch-organisato
rische verbeteringen ondergaat: deze doen het binnenlands produkt meer 
dan evenredig toenemen t.o.v. de groei van de kapaciteit van de produktie
faktoren. De invloed van deze technisch-organisatorische veranderingen 
wordt in de vergelijking opgenomen in de vorm van een trend term. Deze 
trend term is aan een rekentechnische beperking onderworpen : aIleen in
vloeden die aan het tijdsverloop gebonden zijn, kunnen zich daarin mani
festeren. Voor de door ons uiteindeIijk gekozen vergeIijking in de differen
tiaalvorm betekent de eigenschap: "aan het tijdsverloop gebonden zijn", dat 
de trendterm slechts kan representeren die invIoeden, welke zich manifes
teren in een jaarlijks konstant groeipercentage van het binnenlands produkt. 

Op grond van het bovenstaande betoog menen wij te mogen stelIen, dat 
het verband weergegeven door de vergelijking van de produktiefunktie op 
grond van ekonomisch-theoretische overwegingen zeker aanvaardbaar ge-
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acht kan worden. Wat betreft de mogelijkheden tot meting van het verband 
moet het oordeel echter minder gunstig lui den. 

De waarde van het neUo binnenlands produkt tegen faktorkosten gedu
rende de toetsingsperiode 1900/1940 levert geen problemen. De beide bere
keningen van het nationaal inkomen, uitgevoerd door het C.B.S. voor de 
perioden 1900/19201) en 1920/19401) maken het mogelijk voor de kwantifi
cering van het verband gebruik te maken van een lange toetsingsperiode 
waarin ekonomische storingen van ingrijpende aard zich voordeden. 

De omvang van de produktiefaktor arbeid weergegeven door het aantal 
beroepsbeoefenaren is bekend vanaf 1849, het jaar waarin de eerste be
roepstelling plaats yond in Nederland. De gegevens omtrent arbeidsduur en 
werkloosheid zijn fragmentarisch, hetgeen de nauwkeurigheid van de bere
kening van het totaal aantal werkuren van de beroepsbevolking nadelig 
beinvloedt. 

De bepaling van de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad aanwezig 
in de Nederlandse volkshuishouding heeft daarentegen weinig kans op 
slagen : de gegevens over de gehele periode 1850/1940 achten wij onvoldoen
de om daaruit een tijdreeks te kunnen konstrueren. 

Het ontbreken van de tijdreeks van de kapitaalgoederen maakt het 
hanteren van de produktiefunktie in de gebruikelijke vorm onmogelijk. Een 
andere oplossing zal derhalve gezocht moeten worden. Uitgangspunt van de 
produktiefunktie in de gebruikelijke vorm is de gedachte, dat de omvang van 
het produktie-apparaat: aantal beroepsbeoefenaren en waarde van de kapi
taalgoederen een verband vertoont met de resuItaten voortvloeiend uit het 
funktioneren van dit apparaat. Als variant op deze methode kunnen nu de 
uitkomsten van het produktieproces gerelateerd worden aan de hoeveelhe
den energie welke tijdens het produktieproces verbruikt worden. Als onaf
hankelijk variabele wordt de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad 
dan vervangen door de hoeveelheid verbruikte mechanische energie en het 
aantal beroepspersonen door het aantal arbeidsuren. Gezien het verschil
lend karakter van de energie- "input" van mensen en machines achten wij 
het noodzakelijk beide komponenten gescheiden in de produktiefunktie op 
te nemen. De menselijke energie in de vorm van arbeidsuren en de mechani
sche energie in de vorm van warmte-eenheden, van kilokalorieen. 

Wij achten het gestelde verband op grond van theoretisch ekonomische 
overwegingen voldoende plausibel om het als uitgangspunt te kunnen ge
bruiken. Een voordeel, dat deze benaderingswijze biedt t.O.V. de gebruike
lijke vorm van de produktiefunktie is het feit, dat de reeksen van de werk
uren en het energieverbruik fluktueren met het bewegend niveau van de be
drijvigheid, terwijI in het verloop van de kapaciteitsreeksen, weergevend aan
tallen beroepsbeoefenaren en omvang van de kapitaalgoederenvoorraad, de 
wisselingen in de bezettingsgraad van het produktieapparaat niet tot uit
drukking komen. 

1) zie noot 1 p. 248. 
2) zie noot 2 p. 248. 
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De meetbaarheid van het verband levert geen onoplosbare problemen op. 
Weliswaar introduceert de berekening van het aantal werkuren de proble
men van de dagelijkse arbeidsduur en de omvang van de werkloosheid, 
maar elke partiele oplossing, die in deze richting gevonden kan worden, 
vormt een stap voorwaarts t.o.v. het gebruik van de simpele aantallen be
roepsbeoefenaren. De berekening van het energieverbruik uit het verbruik 
van brandstoffen levert geen statistische problemen op noch gedurende de 
toetsings- noch gedurende de extrapolatie-periode. Het is om statistische 
redenen niet mogelijk het totale verbruik van energie in een produktieve en 
een konsumptieve komponent te scheiden. Zolang echter de procentuele 
verhouding van produktief en konsumptief verbruik vrijwel konstant blijft, 
vloeit uit deze statistische lacune niet meer dan een schoonheidsfout voort. 
De veronderstelling van de konstante procentuele verhouding wordt ge
steund door Britse cijfersl)2). Het procentuele aandeel van het konsump
tieve verbruik in het totale energieverbruik in Groot-Brittannie overeen bijna 
negentigjarige peri ode bewOOg zich als voIgt : 

1869 23% 
1903 24% 
1954 27% 
Uiteraard vormt de Britse stabiliteit geen bewijs voor een gelijke stand

vastigheid in de Nederlandse verhoudingen, doch weI een waardevol argu
ment ter ondersteuning van de plausibiliteit van de gemaakte veronder
stelling. 

111.3.2. Variabelen in tijdreeksen 

In deze paragraaf zal enige toelichting worden gegeven op de wijze, waar
op de tijdreeksen van de arbeid en de energie werden opgesteld en op de 
problemen, die zich daarbij voordeden. Tevens zal kort kommentaar wor
den gegeven op de betekenis van de trend. 

De omvang van de beroepsbevolking is bekend uit de beroepstellingen, 
gehouden in dejaren 1849,1859,1889 en vervolgens om de tienjaar S

). Voor 
de tussenliggende jaren werd het aantal beroepsbeoefenaren vastgesteld op 
basis van de jaarlijkse bevolkingscijfers 3

) en de percentages, welke de be
roepsbevolking van dit totaal moet hebben gevormd. Deze jaarlijkse per
centages werden door interpolatie afgeleid uit de waargenomen percentages 
in de jaren van de beroepstellingen. 

Het gemiddelde aantal werkuren per jaar per beroepsbeoefenaar werd 

1) S. H. Schurr and B. C. Netschert, Energy in the American Economy 1850-
1975, Baltimore 1960, BIz. 160/161 en noot 13 op bIz. 161, verwezen wordtnaarW.S. 
Jevons, The Coal Question, ed. A. W. Flux, revised edition N.Y.: Macmillan & Co, 
1906, p. 139. 

2) Central Statistical Office, Annual Abstract of Statistics, 1955, London: Her 
Majesty's Stationery Office, 1955, pp. 130, 138/139. 

S) Long term demographic development in the Netherlands. A statistical survey, 
Netherlands Economic Institute, Rotterdam 1956. Gestencild, niet in de handel ver
krijgbaar. 
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vastgesteld Op grond van taxa ties omtrent de gemiddelde dagelijkse arbeids
duur. De arbeidsproduktiviteit per uur zal als regel dalen bij verlenging van 
de dagelijkse arbeidsduur. Ret leek ons derhalve wenselijk althans een po
ging te doen om in de gemiddelde dagelijkse arbeidsduur deze zuiver uit de 
Iengte van de arbeidsdag voortkomende produktiviteitsverschiIIen te ver
werken, zodat de arbeidsuren aIthans in dit opzicht enigszins vergelijkbaar 
werden gemaakt in de tijd. 

Volgens een studie van P. J. Verdoorn bleken veranderingen in de ar
beidsduur reakties van zeer uiteenlopende omvang op de arbeidsproduktivi
teit per uur uit te oefenen o.a. als gevolg van de sterk uiteenlopende aard 
van de werkzaamheden 1). Toepassing van de resultaten van experimenten 
- welke voornamelijk in de oorlogsjaren 1940/1945 werden gedaan en 
welke zonder uitzondering betrekking hebben op industriele aktiviteiten -
op de totale beroepsbevolking van Nederland in de 1ge eeuw leek ons weinig 
aanvaardbaar. Volstaan werd met de veronderstelling, dat het arbeidsjaar 
in de periode 1920/1940 gemiddeld 2400 werkuren vertegenwoordigde en in 
de peri ode 1850/1920 gemiddeld 2500 werkuren. Ret schijnbaar geringe 
verschil ontstond onder meer, doordat verondersteld werd, dat de werkuren 
in de agrarische sektor zo sterk aan de seizoenen gebonden zijn, dat het voor 
deze sektor weinig zinvol zou zijn geweest ook maar een poging tot korrektie 
te overwegen. 

Ret aldus berekende jaartotaal van de werkuren moet voorts nog worden 
gekorrigeerd voor de werkloosheid. De daarop betrekking hebbende gege
yens gaven aanleiding tot vele onzekerheden. Voor dejaren 1900/1940 werd 
een reeks werkloosheidspercentages vastgesteld, welke op de totale beroeps
bevolking van toepassing geacht kon worden. Deze reeks werd gebaseerd op 
drie gegevens : 

Ie. Fluktuaties in het percentage, dat het aantal plaatsingen van werkzoe
kenden vormt van het aantal bij de arbeidsbeurzen ingeschreven werk
zoekenden, welke cijfers beschikbaar zijn van 1886-19402

). 

2e. Ret verloop van het indexcijfer van de werkloosheid zoals berekend door 
het C.B.S. over de peri ode 1911/403). 

3e. De berekeningen van de aantallen werklozen, welke door A. B. VeIt
huisen over de peri ode 1930/38 werden gemaakt4). 

Met behulp van deze cijfers kan een taxatie worden gemaakt van het 
percentage, dat de werklozen vormden van de totale beroepsbevolking. Ais 
voorlopige benadering van een reeks werkloosheidspercentages, welke 

1) Dr. P. J. Verdoorn, Arbeidsduur en Welvaartspeil, Leiden 1947, bIz. 160/178. 
") Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden, bewerkt door het C.B.S., 

's-Gravenhage, diverse jaargangen, Roofdstuk: Economische en Sociale toestand 
der bevolking; paragraaf: arbeidsinspectie, kamers van arbeid en arbeidsbeurzen. 

3) Idem; paragraaf: indexcijfers der werkloosheid. 
') Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheidsraad, 's-Gravenhage, Irg. 

1935/39. 
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op de totale beroepsbevolking kunnen worden toegepast, werd de volgende 
keuze gemaakt: 

- Voor de periode 1932/1938 de percentages, gebaseerd op de berekenin
gen van A. B. VeIthuisen. 

- Voor de periode 1913/1932 het indexcijfer van de werkloosheid, bere
kend door het C.B.S., aangepast voor toepassing op basis van de totale 
beroepsbevolking in plaats van op basis van de groep van de werknemers 
aIleen. 

- Voor de periode 1900/1913 een taxatie, gebaseerd op het verloop van de 
plaatsingspercentages bij de arbeidsbureaus en op het niveau van de 
werkloosheid zoals dit uit het C.B.S. indexcijfer van de werkloosheid 
kan worden afgeleid in laterejaren. 

- Voor de periode 1850/1900 werd voorlopig volstaan met een konstant 
werkloosheidspercentage van 10, gegeven het ontbreken van exacte 
cijfers. 

Vit het betoog in de volgende paragraaf zal blijken, dat de beweging van 
de aantallen ingezette manuren veel belangrijker is voor de uitkomst van de 
berekening dan het absolute niveau van het aantal manuren; dientengevolge 
volstaan wij, althans in dit stadiwn van het onderzoek, met de bovenge
schetste zeer globale benadering van het aantal manuren, dat in het produk
tieproces werd gebruikt. 

Het energieverbruik werd berekend uit het jaarlijks verbruik van de 
brandstoffen: turf, bruinkool, steenkool, cokes, aardolie en aardoliederi
vaten. Het jaarverbruik werd gelijkgesteld aan de som van de jaarlijkse 
binnenlandse produktie1

), vermeerderd met het jaarlijks invoersaldo resp. 
verminderd met het jaarlijks uitvoersaldo 2). Deze benaderingswijze impli
ceert, dat met voorraadfluktuaties geen rekening is gehouden. De afschaf
fing van de brandstofaccijns in 1864 deed de fiskale noodzaak tot een voIle
dige registratie van de turfproduktie vervaIlen. Dientengevolge moest de 
omvang van de turfproduktie na 1864 uit zeer fragmentarische gegevens 
worden opgebouwd. Viteraard komt de stootsgewijze vergroting van het 
energieverbruik, welke uit het afschaffen van de accijns voortvloeide, - en 
weI voomamelijk door een vergroting van het verbruik in de konsumptieve 
sektor - niet ten goede aan de homogeniteit van de energiereeks; pogingen 
tot korrektie van de reeks werden in deze berekening nog niet ondemomen. 

De hoeveelheden van de verschillende brandstoffen werden herleid tot een 
gemeenschappelijke maatstaf nJ. de eenheid van de verbrandingswaarde: 

1) Bescheiden betreffende de Geldmiddelen, eerste en tweede stuk, 's-Gravenltage 
1861 en 1869. Staatkundig en StaathuishoudkundigJaarboekje, uitgegeven door de 
Vereeniging voor de Statistiek in Nederland, Amsterdam, diverse jaren. 

Jaarcijfers Nederland. (Volledige titel zie noot 2, p. 255). Verslag over den Land
bouw in Nederland, opgemaakt op last van den Minister, 's-Gravenhage, diverse 
jaren. 

2) Zie noot 3, p. 243. 



NATIONAAL INKOMEN NEDERLAND, 1850-1900 257 

kilokalorieen. Voor elk van de brandstoffen werd de maatstaf van de in
herente kilokalorieen gebruikt, d.w.z. de in de brandstof aanwezige kilo
kalorieen. Met het thermisch rendement, dat bij het verstoken van de brand
stof werd bereikt, kon om verschillende redenen geen rekening worden ge
houden. 

In de gekozen vorm van de produktiefunktie ligt echter de mogelijkheid 
besloten, dat de invloed van rendementsverbeteringen, althans voorzover 
deze aan het tijdsverloop gebonden zijn, zich zal manifesteren in de trend. 

Ret aldus berekende energieverbruik werd nog aangevuld met een taxa tie 
van de energie, geleverd door paarden; ook deze energiebijdrage werd in 
kilokalorieen weergegeven. De taxa tie steunt op de aantallen paarden 1) en 
op een benadering van de per paard geleverde energiehoeveelheid. 

Orienterend onderzoek leidde tot de konklusie, dat de windkracht, voor
zover met behulp van windmolens omgezet in mecharusche drijfkracht, een 
relatief geringe komponent moet hebben gevormd, zodat wij vooriopig tot 
verwaarlozing van deze bijdrage besloten. Windkracht, gebruikt ter voort
stuwing van schepen, werd evenmin in onze berekeningen opgenomen. Een 
poging tot taxatie van deze omissie ondememen wij op dit moment niet. 

De funktie van de trendterm in de gegeven vergelijking bestaat in het tot 
uitdrukking brengen van de invloed, welke door aile overige faktoren -
naast arbeid en energieverbruik - wordt uitgeoefend op de groei van het 
binnenlands produkt. Daarbij geldt de beperkende voorwaarde, dat deze 
invloeden zich slechts kunnen manifesteren voorzover deze aan het tijds
verioop gebonden zijn, hetgeen voor de uiteindelijk gekozen vergelijking 
inhoudt, dat zij zich manifesteren als een jaarlijks konstant groeipercentage 
van het binnenlands produkt. De trendterm kan derhalve nooit de invloeden 
uit toevaIIige faktoren, welke incidenteel optreden, weergeven. Deze fak
toren blijven buiten het stochastisch verband, weergegeven in de vergelij
king en daarmede tevens buiten het spel van de kwantificering. 

III.3.3. Vorm van de produktiefunktie 

AIs uitgangspunt kiezen wij de produktiefunktie in zijn makroekono
mische gedaante en wei de zgn. Tinbergen variant van de Cobb-Douglas
produktiefunktie, welke wij de volgende vorm gaven: 

DP Netto binnenlands produkt, weergegeven in geldeenheden van kon
stante koopkracht d.w.z. dat de invloed van prijsbewegingen op de 
waarde van DP werd geelimineerd. 

A Arbeid, weergegeven door het aantal beroepsbeoefenaren of het aantal 
jaarlijkse arbeidsuren van de beroepsbevolking. 

K Kapitaalgoederenvoorraad, weergegeven in geldeenheden van kon
stante koopkracht. 

<Xo = Schaal- of dimensiefaktor; deze heeft uitsluitend tot funktie het over-

1) Zie noot 2, p. 243. 
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bruggen van de verschillen, voortvloeiend uit het feit, dat de variabelen 
in verschillende eenheden zijn weergegeven. 

al en a2 = Regressiekoefficienten. Deze representeren de kwantitatieve invloed, 
welke veranderingen van de desbetreffende onafhankelijk variabele 
uitoefenen op de verandering in de waarde van DP. 

e Grondtal van de natuurlijke logaritme; dit impliceert, dat de natuur
lijke logaritme van e gelijk is aan een (in e = 1). 
Opm. Het lineariseren van de bovengenoemde vergelijking met behulp 
van de natuurlijke logaritme geeft dan de volgende rekenkundige ver
eenvoudiging : 
Ine a3t = a st 

= De variabele van het tijdsverloop, weergegeven door een rekenkundige 
reeks b.v. 1,2,3,4 etc., aanduidend het Ie, 2e, 3e, 4e jaar van de tijd
reeksen. 

a3 De jaarlijks gelijkblijvende bijdrage van de trendterm, weergevend het 
komplex van groeifaktoren, dat de waarde van DP in elk jaar met een 
gelijk bedrag doet toenemen t.O.V. de waarde van DP in het vooraf
gaande jaar. 

In de vorige paragraaf wezen wij op de statistische noodzaak de tijdreeks 
van de kapitaaIgoederenvoorraad te vervangen door het energieverbruik. 
In aansluiting daarop werd het kapaciteitscijfer van het aantaI beroepsbe
oefenaren vervangen door het aantaI werkuren. De vorm van de vergeIijking 
wordtdan: 

DP Netto binnenlands produkt tegen faktorkosten, weergegeven in guldens 
met een konstante koopkracht. 

A = Arbeid weergegeven in het aantal werkuren per jaar van de totale be-
roepsbevolking; de werkuren zijn gekorrigeerd voor het effekt van de 
arbeidsduur per dag op het niveau van de arbeidsproduktiviteit per uur . 

E = Energieverbruik per jaar gemeten in kilokalorieen. 

Opm.: De omschrijving van de overige symbolen is gelijk aan die in vergelij
king (1). 

111.3.4. Kwantijiceren, toetsen en extrapoleren 

De vorm, welke aan de vergelijking in paragraaf drie werd gegeven, leent 
zich nog moeilijk tot kwantificering. Omzetting in de logaritmische vorm 
vereenvoudigt de berekeningen in belangrijke mate, doordat vanuit deze 
vorm de koefficienten van de vergelijking op betrekkelijk eenvoudige wijze 
met behulp van de techniek van de korrelatierekening kunnen worden be
paald. 

Voor de omzetting in de logaritmische vorm kozen wij niet de natuurlijke 
logaritme, doch de Briggse logaritme. De rekenkundige vereenvoudiging 
van de trendterm, welke bij de natuurlijke Iogaritme (grondtal = e) werd 
bereikt door de trendterm de voIgende vorm te geven: eGt3t, kan bij gebruik 
van de Briggse logaritme (grondtal = lO) worden bereikt door de vorm: 
lOlXst, immers log lOIX3t = 1X3t. De vergeIijking van de produktiefunktie krijgt 
dan de voIgende vorm: 
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log DP = log OCo + ocllog A + oc.log E + oc,t (3) 

Kwantificering van deze vergelijking met behulp van de korrelatiereke
ning bevestigde het vermoeden, dat het trendmatig verloop van de onaf
hankelijk variabelen aanleiding zou vormen tot het optreden van multikol
lineariteit, d.w.z., dat zij een in hoge mate parallele beweging vertonen. Dit 
heeft tot gevolg, dat de waarden van de regressiekoefficienten, (de alpha's) 
welke uit de vergelijking bepaald werden, niet betrouwbaar zijn. Dienten
gevolge is het ook Diet verantwoord het gekwantificeerde verband te ge
bruiken voor extrapolatiedoeleinden. Ter toelichting het volgende: 

Bij het toepassen van de korrelatierekening op een vergelijking, weer
gevend het verband tussen een afhankelijk variabele tijdreeks, die een trend
vorm vertoont enerzijds en enkele onafhankelijk variabelen, welke eveneens 
trendbewegingen representeren, anderzijds, is de kans op het optreden van 
multikollineariteit vrij groot. Dit is verklaarbaar uit het feit, dat de gelijk
matige stijging van een trendlijn een grote kans heeft goed aan te sluiten bij 
het eveneens stijgend verloop van vele andere trendlijnen. In onze vergelij
king betekent dit, dat de trendbeweging van de tijdreeks DP zowel aan A, 
als aan E, als aan de trend term, afzonderlijk gerelateerd kan worden, waar
bij de aldus berekende partiele korrelatiekoefficienten een hoge waarde ople
veren, die de waarde van de totale korrelatiekoefficient, berekend uit de vol
ledige vergelijking, dieht kan naderen. De beide onafhankelijk varia belen A 
en E bleken ook onderling een hoge korrelatiekoeffieient op te leveren, het
geen op sterke interkorrelatie wijst. 

Teneinde de kans op multikollineariteit tot een minimum te redueeren 
werden de pogingen tot het kwantificeren van de produktiefunktie voort
gezet op basis van een vergelijking in de differentiaalvorm. In dit geval wor
den de jaarlijkse procentuele veranderingen in de tijdreeksen aan elkaar ge
relateerd. Deze vergelijking kreeg de volgende vorm: 

DP A E 
- = oc1 - + rx2 - + rx3 (4) 
DP A E 

D'P Absolute jaarlijkse toeneming van het binnenlands produkt in een be
paaldjaar. 

DP = Waarde van het binnenlands produkt in het daaraan voorafgaande 
jaar. 

DP Jaarlijkse groei van het binnenlands produkt gemeten als een percen-
= tage van het binnenlands produkt in het daaraan voorafgaande jaar. 

DP 
A = Arbeid weergegeven in het aantal werkuren per jaar van de totale be-

roepsbevolking. 
E Energieverbruik per jaar weergegeven in kilokalorieen. 
rx1 en rx2 = Elasticiteitskoefficienten, weergevend de invloed van de groeipercen

tages van A en E op het groeipercentage van DP. 
rx3 Jaarlijks gelijkblijvend groeipercentage van het binnenlands produkt 

t.O.V. de waarde in het daaraan voorafgaande jaar, voortvloeiend uit 
andere faktoren dan de groei van A en E. 
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In deze vorm van de vergelijking worden dus de jaarlijkse groeipercentages 
van de variabelen A en E gerelateerd aan het jaarlijks groeipercentage van 
het binnenlands produkt. Dit in tegenstelling tot aIle voorgaande vormen 
van de vergelijking, waarin de absolute waarden van de varia belen in een 
kwantificeerbaar verband waren geplaatst. Door de vergelijking in de 
differentiaalvorm te stellen, ontdoen we de variabelen van hun trendkarakter. 
De jaarlijkse groeipercentages volgen als regeI een fluktuerend verloop, dit 
in tegenstelling tot de vrijwel voortdurend stijgende beweging van de oor
spronkelijke tijdreeksen, welke de absolute waarden van de varia belen ver
tegenwoordigen. Aldus wordt het gevaar van multikollineariteit grotendeeIs 
afgewend. Resteert dan nog te verifieren of nu ook de interkorrelatie tussen 
de onafhankelijk variabelen A en E verdwenen is. Ook dit bleek het geval 
te zijn, daar de waarde van de korrelatiekoefficient tussen de jaarlijkse groei
percentages van A en E zelfs naderde tot de waarde, welke ook bereikt 
wordt bij het korreleren van twee geheel willekeurige reeksen, welke uit een 
gelijk aantal waarnemingen bestaan als de tijdreeksen A en E. 

De resultaten van de analyse lui den als voIgt: 
<Xl = 0,59248 standaardfout <Xl = 0,223 
<x, 0,29800 standaardfout <x, = 0,0577 
<x, = 0,59627 

De totale korrelatiekoefficient bedroeg: 

RDP/A+E = 0,748 

De partieJe korrelatiekoefficienten bedroegen: 

RDP/ A = 0,488 
RDP/E = 0,689 

De interkorrelatiekoefficient bleek een geringe waarde op te leveren: 

RA /E = 0,304 

Bovengenoemde uitkomsten menen wij aIs bevredigend te mogen karak
teriseren. Een ongunstig element vormt echter nog het systematisch verloop 
van de residuen. De betrouwbaarheid van de berekende elasticiteitskoeffi
cienten wordt hierdoor nadelig beinvloed, hetgeen impliceert, dat de be
rekende waarden van het binnenlands produkt in de extrapolatieperiode 
evenmin als geheel betrouwbaar mogen worden beschouwd. Desniettegen
staande voerden wij op basis van onze uitkomsten de berekening van de 
waarde van het binnenlands produkt in de peri ode 1850/1900 uit en presen
teren deze resuItaten onder genoemd voorbehoud in Tabel II, par. III. 3.6., 
kol. 3. 

Zoals reeds uiteengezet, moet ter bepaling van het nationaal produkt de 
waarde van het binnenlands produkt nog worden aangevuld met het saldo 
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van de inkomens, ontvangen uit resp. afgevloeid naar het buitenland. Deze 
aanvullende berekening zal in de volgende paragraaf worden besproken. 

III.3.5. lnkomen uit kolonien en buitenland 

Ter kompletering van onze berekening van het netto binnenlands produkt 
tegen faktorkosten volgens de produktiefunktiemethode geven wij hier
onder nog een globale berekening van de inkomens ontvangen uit het bui
tenland en uit de Oostindische bezittingen; met de vermoedelijk zeer geringe 
inkomens afgevloeid naar het buitenland werd geen rekening gehouden. 
Onze berekening van het inkomen uit het buitenland is gebaseerd op: 

1. de waarde van het buitenlands effektenbezit, zoals deze op basis van de 
successiestatistiek kan worden berekend 1). 

2. het rendement van de Engelse staatsschuld verhoogd met een toeslagper
centage·). 

De motivering van deze toeslag vormt het feit, dat de buitenlandse lenin
gen, waarin Nederland participeerde aan groter risiko onderhevig waren dan 
belegging in Engelse Consols en dientengevolge als regel ook een hoger ren
dement zullen hebben opgeleverd. 

De berekening van het inkomen uit de kolonien is beperkt tot de Oost
indische bezittingen en bestaat uit drie komponenten: 

1. Ret inkomen uit de agrarische sektor gebaseerd op een berekening van de 
werkkapitalen en de daarop behaalde rendementen. 

2. Ret inkomen uit de tin- en aardoliewinning gebaseerd op de uitgekeerde 
winsten. 

3. Ret inkomen verworven in de overige sektoren van het Indische bedrijfs
leven, voornamelijk transport en handel, getaxeerd op 33% van de in
komens verworven in de agrarische sektor en de mijnbouw; het percen
tage 33 steunt voornameIijk op gegevens verzameld door de "kapitaal
aantoningscommissie" 3). 

1) Bescheiden betreffende de Geldmiddelen, eerste en volgende stukken, 's-Gra
venhage, diverse jaren . 

• ) Sidney Homer, A history of interest rates, Rutgers University Press, New 
Brunswick and New Yersey, second printing, Tables 19 and 27: Prices and yields of 
long term British Government Securities. 

3) In het Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch Indie over het jaar 1925, 
biz. 112, is een overzicht opgenomen, ontleend aan het Verslag van de zgn. "Kapi
taalaantoningscommissie"; deze commissie verzamelde gegevens over de feitelijke 
werkkapitalen per 31-12-1919. Uitgaande van berekeningen van A. S. Keller, ge
citeerd in een publikatie van het U.S. Department of Commerce en getiteld "In
vestment in Indonesia", Washington 1956, betrekking hebbend op investeringen in 
Nederlandsch Indie in de jaren 1938/39, komen wij tot een vrijwel gelijk procen
tueel resultaat, hetgeen de veronderstelde stabiliteit van het percentage steunt. 
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Op basis van dergelijke globale berekeningsmethoden kan slechts een re
sultaat worden behaald, dat niet meer dan een indruk geeft omtrent de orde 
van grootte van de inkomens ontvangen uit het buitenland. De resultaten 
van de berekeningen zijn samengevat in kolom vier van Tabel II: "Bin
nenlands produkt en nationaal produkt van Nederland in de periode 1850-
1910", opgenomen in de voIgende paragraaf. 

III. 3.6. Tabel II: Binnenlands produkt en nationaal produkt van Nederland in de 
periode 1850-1910 

Jaar Arbeid Energie Berekend Inkomen Nationaal 
werkuren kilokalo- binnen- ontvangen produkt 
X 1 min. rieen X 10 lands uit buiteni. tegen 

milliard produkt X 1 min. faktorkosten 
x 1 min gld. gld. x 1 min gld. 

1 2 3 4 5a 5b 

1850 2809 2135 703 48 751 755 
1855 2852 2450 762 43 805 795 
1860 2848 2695 808 48 856 825 
1865 2977 3087 890 65 955 906 
1870 3047 3231 943 96 1039 967 
1875 3188 3323 1007 132 1139 1155 
1880 3380 3828 1119 128 1247 1302 
1885 3582 4230 1231 157 1388 1370 
1890 3782 4567 1342 174 1516 1472 
1895 4081 4776 1466 170 1636 1542 
1900 4456 5163 1629 174 1803 1707 
1905 4971 5888 1863 206 2069 1979 
1910 5336 7084 2113 252 2365 2297 

Legenda en bronnen bij Tabel II: 

Kolom 1. De in het produktieproces gebruikte arbeid, weergegeven in millioenen 
werkuren. 

Bron: zie paragraaf 111.3.2. 
Kolom 2. Het totaal energieverbruik, weergegeven in eenheden van 10 milliard 

kilokalorieen. 
Bron : zie paragraaf 111.3.2. 

Kolom 3. Berekende waarde van het binnenlands produkt tegen faktorkosten 
weergegeven in min. guldens van konstante koopkracht ; ais basis werd gekozen het 
gemiddelde prijspeil in de periode 1900/10 = 100. 

Bron: volgens de berekeningsmethode uiteengezet in de paragrafen 111.3.1 
t Im III. 3.4. 

Kolom 4. Inkomens ontvangen uit het buitenland en uit de kolonien weergegeven 
in min. guldens van konstante koopkracht ; basis prijspeill900/10 = 100. 

Bron: volgens de berekeningsmethode uiteengezet in paragraafIlI.3.5. 
Kolom 5. Nationaal produkt tegen faktorkosten weergegeven in mIn. guldens 

van konstante koopkracht; basis prijspeil1900/10 = 100. 
Bron : kolom 5a = kolom 3 + kolom 4; produktiefunctiemethode. Kolom 

5b berekend volgens belastingquotemethode, uiteengezet in de paragrafen 111.2.1 
tIm 3. 
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HOOFDSTUK I. DE AARDAPPELZIEKTE* 

1. Inleiding 

De aardappe\, solanum tuberosum, behoort tot de familie der nacht
schadeachtigen en heeft zijn vaderland in de bergstreken van Peru en 
Bolivia. Het is een typisch gewas van de gematigde zone. 

Langs verschillende wegen zou dit gewas eind 16e eeuw zijn mtrede hebben 
gedaan in Europa. Door de Spaanse conquistadores naar Spanje gebracht, 
zou het zich vandaar via Halii: en Frankrijk verbreid hebben over Europa. 
Een andere lezing wil dat de aardappel in dit werelddeel doordrong via 
Ierland en Engeland. Terwijl men tegenwoordig de theorie aanhangt dat de 
aardappel, hier ingevoerd vanuit Zuid Amerika, vanuit Europa werd geim
porteerd in Virginia, heeft men ook wei Virginia als het tweede vaderland 
van de aardappel gezien. 

De legende heeft aan de overbrenging van dit later zo nuttige volksvoed
sel de namen verbonden van grote mannen aIs Drake en Raleigh. HoeweI de 
wetenschap aan deze legendes de waarheid meende te moeten ontzeggen, 
werd voor Drake in 1853 in het Duitse stadje Offen berg (Baden) een stand
beeld opgericht als dank aan de man, die de aardappel had gebracht als 
een waardevol voedsel voor de minvermogenden 1). De Raleighlegende, die 
aan deze Engelse zeeheld de invoering van de aardappel vanuit Virginia in 
Ierland toeschrijft en die door verschiIIende onderzoekers werd weerIegd, 
vindt thans weer steun bij R. N. Salaman in zijn boek "The History and 
Social Influence of the Potato 2)". 

Tegen het einde van de 17e eeuw was de aardappel in geheel Europa be
kend, maar werd eerst tegen het einde van de 18e eeuw vrij algemeen ver
bouwd. Aanvankelijk een delicatesse voor de dis van de rijken, bereikte de 
aardappel eerst langzamerhand de lagere volksklassen. De 1ge eeuw bracht 
de voltooiing van dit proces en gaf dientengevolge een enorme uitbreiding 
van de aardappe1cultuur te zien, welke nog werd versterkt door de toene
mende betekenis van de aardappel als grondstof voor de industrie. 

Wat ons land betreft, zijn er verschillende lezingen over het tijdstip waarop 
de aardappel zijn intrede deed. Zijn sommigen 3) van memng dat de aard-

* Dit artikel is omstreeks 1950 geschreven als een scriptie aan de Nederlandsche 
Economische Hogeschool te Rotterdam, o.l.v. Prof. Dr. J. H. Kernkamp. Daarna 
is, voorzover kon worden nagegaan, slechts een uitvoerige studie over de aard
appelziekte verschenen en weI van M. Bergman, The potato blight in the Nether
lands and its social consequences (1845-1847), Int. Rev. of Soc. History XII, 3 
(1967). Beide studies wijken in zodanige mate van elkaar af, dat de Commissie voor 
de Publicatien het gemotiveerd achtte, de bijdrage van Dr. Terlouw op te nemen. 
Men vgl. voorts : Dr. J. M. G. v.d. Poel, De Wilhelminapolder 1809-1959, Wage
ningen 1959, bIz. 95-98, 176-178 en 258-259. 

1) R. N. Salaman, The History and Social Influence of the Potato (Cambridge 
1949), bIz. 157/158. 

2) Idem, hoofdstuk IX. 
8) H. Blink, Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw in Nederland 

(Groningen 1904), deel II, biz. 98. 
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appel v66r 1730 in Nederland nagenoeg onbekend was, elders wordt mel
ding gemaakt van een ordonnantie van de stad Amsterdam van 1712 met 
betrekking tot de markthandel in "soogenaemde aardappelen", die zelfs 
reeds vroeger onder de naam van "aardvruchten" te koop zouden zijn aan
gebodenl). Wanneer inderdaad reeds aan het einde van de 16e eeuw de 
aardappeIen deeI uitmaakten van de proviand, die de Spaanse en Engelse 
schepen in Zuid Amerika voor de terugreis naar Europa innamen 2), dan is 
het verwonderlijk dat de aardappel niet eerder in Holland bekend was, daar 
de Hollanders als handeldrijvende natie door hun veelvuldig contact met den 
vreemde toch wei met het bestaan van dit gewas op de hoogte zouden moeten 
zijn geraakt. 

Staat niet zonder meer vast, wanneer de aardappel in ons land zijn in
trede deed, zeker is dat ook hier deze aanvankelijk slechts een voedsel was 
voor de welgesteIden. In het begin van de 1ge eeuw kon de aardappel echter 
reeds een volksvoedsel worden genoemd. Zong men bij de mislukking van 
de graanoogst in 1816 niet de lof van de aardappel, die "zelfs dan nog slaagt, 
wanneer het koren door geene menschelijke zorgvuldigheid kan bewaard 
worden" 3) en zag men toen in deze plant niet "de beschermster van Europa's 
toenemende bevolking bij ongunstige oogsten"4)? Enkele decennia later 
zou men ervaren, hoe de toenemende betekenis van dit gewas voor de voed
selvoorziening van de NederIandse bevolking - en vooraI van de minver
mogenden - ook haar schaduwzijde had. Immers in 1845 viel de aardappel 
ten prooi aan een ziekte, die de oogst vrijwel geheel deed mislukken. 

Deze aardappeIziekte heeft als historisch verschijnsel vooral bekendheid 
verworven door de ernstige gevoIgen, die zij in Ieriand teweeg bracht. In dit 
land verkeerde de bevolking in een eIIendige toestand, o.a. tengevolge van de 
zware pachten, die zij moest opbrengen aan de EngeIse adeI, die eigenaar 
was van de landerijen. De aardappel was vrijwel het enige gewas, dat de 
Ierse keuterboer verbouwde en dat diende als voedsel voor mens en dier. 
Door deze uiterst eenzijdige orientering op de aardappel viel bij het misluk
ken van de oogst van dit gewas de basis voor het menselijk bestaan geheel 
weg. De gevolgen waren dan ook verschrikkelijk: een ware hongersnood 
ontstond, de bevolking stierf in grote getaIe en op grote schaal yond emi
gratie plaats. In EngeIand werd het optreden van de aardappelziekte aan
leiding tot het afschaffen van de graanrechten als onderdeel van een algehele 
herziening van de tariefpolitiek. Deze herziening was een belangrijke stap 
in de richting van een vrijhandelspolitiek, waarvan Engeland de voorvechter 
zou worden. 

De gevolgen van de aardappelziekte voor Nederland te onderzoeken is 
het doel van dit geschrift. 

1) S. V(issering), Eenige opmerkingen ter zake der aardappelziekte (A'dam 1845), 
biz. 6, noot 2. 

2) R. N. Salaman, The History of the Potato, biz. 147. De schrijver oppert zelfs 
de mogelijkheid dat bij de Armada de scheepsproviand o.a. uit aardappelen bestond 
(biz. 157). 

3) S. V(issering), Eenige opmerkingen ter zake der aardappelziekte, biz. 6. 
4) Idem, biz. 5. 
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2. De aardappelziekte, haar uiterlijke verschijningsvorm en haar bestrijding 

De in 1845 optredende ziekte bij het aardappelgewas is in latere jaren 
bekend geworden als "de aardappelziekte"1). Hoewel deze benaming zou 
doen veronderstellen, dat er zich practisch maar een ziekteverschijnsel bij de 
aardappel voordoet, is dit zeer zeker niet het geval. Van de vele ziekte
verschijnselen, die zich bij dit gewas kunnen openbaren, wordt een belang
rijke groep gevormd door de schimmel- en bacterieziekten en hiervan is de 
aardappelziekte, die veroorzaakt wordt door de phytophthora infestans, een 
schimmel, de belangrijkste. Verscheidene deskundige tijdgenoten 2) hebben 
de oorzaak van de ziekte, als zijnde een schimmel, onderkend en waar ten
gevolge van de geringe landbouwscheikundige kennis de leken de oorzaak 
zochten in bepaalde weersomstandigheden tijdens de verschillende stadia in 
de groeiperiode, hebben zij deze herleid tot de voorwaarden, die gunstig 
waren voor de ontwikkeling van de schimmeIS

). 

De berichten over de uiterlijke verschijningsvorm van de ziekte') zijn vrij
weI eensluidend en komen overeen met de beschrijving der symptomen, zo
als men die ook thans bij het nog steeds optredende ziekteverschijnsel signa
leert. Allereerst werd het loof aangetast en wei te beginnen met de top van de 
plant. Deze aantasting gaf bruine vlekken op de bladeren te zien. Naarmate 
de ziekte voortschreed, verspreidde de aantasting zlch in benedenwaartse 
richting, tot zij aan de voet van de stengel de knol bereikte en ook hier zich 
allengs openbaarde door bruine vlekken op de schil. Bij een voortschrijdende 
aandoening van de knol rotte deze langzamerhand weg. Ook knollen, die 
uiterlijk nog niet aangetast leken, bleken, nadat ze enige tijd waren bewaard, 
aangedaan. Bijna geen aardappelsoort - en ook in die tijd waren er reeds 
zeer veel varieteiten - bleef voor de ziekte gevrijwaard. Eenstemmig meld-

1) Tijdgenoten kenden verschillende benamingen: rotziekte, kankerachtige 
ziektee.d. 

2) Wij menen als zodanig te mogen vermelden : 
a) c. A. Bergsma, hoogleraar in de landhuishoudkunde te Utrecht in zijn brochure 

"De Aardappel-epidemie in Nederland in denjare 1845" (Utrecht 1845), biz. 27 
e.v. 

b) J. Moieschott, arts, E. H. von Baumhauer, natuurkundige, P. Harting, hoogle
raar in de pharmacoiogie en plantenphysioiogie, allen te Utrecht, van wier 
onderzoekingen melding wordt gemaakt in een schrijven van de Provinciale 
Commissie van Landbouw in Utrecht aan de Gouverneur van deze provincie, 
opgenomen in Rapporten van de Gouvemeurs in de Provincien 1840-1849, uitge
geven door A. J. C. Ruter (Utrecht 1950), deel III, biz. 414/415. 

c) Ch. Morren, hoogleraar in de kruidkunde en landhuishoudkunde te Luik. Een 
Nederlandse bewerking van een in het Frans verschenen brochure van zijn hand 
zag het licht onder de titel "Voiksvoorschriften om de rotziekte der aardappeIen, 
geIijk die in 1845 geheerscht heeft, te behandeien en te genezen; enz." (Groningen 
1845). Vgl. bIz. 8 e.v. van deze brochure. 

S) Door verscheidene waamemers werden als zodanig genoemd: het optreden 
van koude vochtige nevels, zeer warm vochtig weer, grote droogte e.d. Thans weten 
wij, dat de omstandigheden voor het optreden van de aardappelziekte vooral 
gunstig zijn bij warm, vochtig weer. 

') Uitvoerige en veeIvuIdige beschrijvingen hiervan treft men aan in Rapporten 
van de Gouverneurs in de Provincien, deeI III, bIz. 397 e.v. 
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den de beschrijvers, dat de beste en fijnste soorten het eerst werden aange
tast en dat de grove so orten eerst in een later stadium aan de ziekte ten prooi 
vielen. Vroege aardappelen bleven meer gespaard dan late. De ziekte open
baarde zich in de hevigste graad op de lage vochtige gronden, terwijl de 
aardappelen op de hoge en droge gronden in veel mindere mate de gevolgen 
van de ziekte ondervonden. 

Hoewel er vele methoden ter bestrijding van de ziekte werden aangepre
zen - waarop wij hier niet verder zullen ingaan -, was men vrij algemeen 
de mening toegedaan dat bij de aardappelziekte zeer zeker de spreuk gold: 
"voorkomen is beter dan genezen" 1). Als een voor de hand liggende metho
de om de volksgemeenschap te behoeden voor een hemieuwd optreden van 
de ramp werd aanbevolen voor een volgende oogst geen poters - ook al 
leken zij uiterlijk gezond - te gebruiken van akkers, die ook zieke aard
appelen hadden voortgebracht. Overigens was men sceptisch gestemd om
trent de uitvoerbaarheid van een consequente toepassing van dit beginsel, 
daar vooral weinig kapitaalkrachtige landbouwers al gauw geneigd zouden 
zijn hun eigen uiterlijk gezonde poters te gebruiken in plaats van de duurdere 
soorten van elders aangevoerd. Voorts oordeelde men het beslist afkeurens
waardig op een akker, die zieke aardappelen had opgeleverd, het volgende 
jaar opnieuw aardappelen te verbouwen 2). 

Het optreden van de aardappelziekte schijnt in de jaren na 1845 vooma
melijk te zijn beperkt door een verplaatsing van het zwaartepunt der aard
appelcultuur van late naar vroege varieteiten ,welke laatste in mindere mate 
vatbaar waren gebleken3). Intussen was de mogelijkheid om gezonde poters 
van elders te verkrijgen zeer klein, daar de aardappelziekte zich vrijwel in 
geheel Europa voordeed en zelfs reeds eerder in Amerika was gesignaleerd. 
Door bemoeiing van de overheid werden - op zeer beperkte schaal - aan 
de Provinciale Commissies van Landbouw<) poters beschikbaar gesteld, af
komstig uit Boston en werden voorts negen verschillende soorten aardappel
zaad aangekocht. De door verschillende landbouwers, onder toezicht van de 
Provinciale Commissies van Landbouw, genomen proeven leverden uiteen
lopende resultaten op. De aldus verkregen nieuwe soorten aardappelen 
bleken echter geenszins onvatbaar voor de aardappeiziekte. Vrijwel alge
meen staakte men, toen in 1847 en 1848 de aardappelziekte zich in steeds ge
ringere graad voordeed, de proefnemingen met deze nieuwe aardappel-

1) Ook thans zoekt men bij de bestrijding van de aardappelziekte zijn grootste 
kracht in middelen om de ziekte te voorkomen. Hiertoe worden de planten be
spoten met Bordeauxse pap of andere poeders, waarvan kopersulfaat het hoofdbe
standdeel is. 

2) Vgl. voor het vorenstaande Rapporten van Gouvemeurs in de Provincien, deel 
III, vooral de Rapporten van de Provinciale Commissies van Landbouw, opgeno
men op bIz. 397 e.v. 

3) Dit en het navolgende werd ontleend aan Algemeen verslag wegens den staat 
van den landbouw in het Koninkrijk der Nederlanden (verder te noemen Verslag 
over de landbouw) over 1845, 1846, 1847 en 1848 onder "Aardappelen" en "Nieuwe 
producten en proefnemingen". 

<) Deze Provinciale Commissies van Landbouw waren reeds in 1805 opgericht als 
adviescolleges voor de regering. 
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soorten, daar men haast unaniem van mening was, dat de eigen inheemse 
soorten een beter product leverden en vooral veel beter van smaak waren. 
Slechts in Limburg en Gelderland toonde men blijvende belangstelling voor 
de "Bostonse" aardappelen (de zgn. pinkeye potatoes) voor menselijke con
sumptie, terwijl men deze soort elders slechts geschikt achtte als veevoeder. 
In Noord-Brabant was men het meest ingenomen met een der uit zaad ge
wonnen so orten, de Bamberg; daar werd aanbevolen, deze te blijven ver
bouwen1). 

3. De verbreiding van de aardappelziekte 

De aardappelziekte deed zich in 1845 in bijna geheel Europa voor. Over 
de oorsprong der ziekte liepen de meningen uiteen. Sommigen zagen als 
land van oorsprong Noord Amerika, waar in 1844 de aardappeloogst geheel 
rnislukt was en vanwaar de ziekte zou zijn overgebracht door aangetaste 
pootaardappelen 2). Anderen zochten het optreden van de aardappelziekte 
op grote schaal te verklaren uit reeds eerder gesignaleerde symptomen van 
het ziekteverschijnsel op het continent"). Zij meenden dan ook dat de aard
appel reeds lang geen gezond gewas meer was. Zo zag de Utrechtse hoog
leraar in de landhuishoudkunde Bergsma een bewijs voor deze opvatting in 
enkele passages van de Verslagen over de landbouw over de daaraan voor
afgaande jaren, die melding maakten van minder gunstige uitkomsten van de 
aardappelcultuur. Reeds in 1842 - zeide hij - werd zijn belangstelling voor 
dit ziekteverschijnsel gewekt door een boekje van Martius over de aard
appel-epidernie in Duitsland 4) en hij meende in de beschrijving van het 
door Martius onderzochte ziekteverschijnsel steun te vinden voor zijn op
vatting, dat de in Duitsland in 1842 en voorgaandejaren optredende ziekte 
dezelfde was als de zich in 1845 op grote schaal openbarende aardappeI
ziekte. Echter was zijn conclusie, dat krul, roest en "de kankerachtige ziekte" 
(met welke laatste benaming hij de in 1845 heersende aardappelziekte aan
duidt) hetzelfde ziekteverschijnsel betroP), onjuist; tijdgenoten huldigden 
dan ook reeds een andere opvatting6

). 

1) In hoeverre deze soorten zich inderdaad hebben kunnen handhaven, konden 
wij uit de latere Verslagen over de landbouw niet opmaken . 

• ) Volksvoorschriften om de rotziekte der aardappelen, gelijk die in 1845 ge
heerscht heeft, te behandelen en te genezen; enz., naar het Fransch van Ch. Morren 
(Groningen 1845), bIz. 11. R. N. Salaman, The History of the Potato, bIz. 291, ver
meldt dat de aardappelziekte zich in Amerika voor het eerst openbaarde in 1843. 

3) Deze opvatting huldigden de reeds genoemde hoogleraren Bergsma en 
Morren. De laatste ontkende daarmede nochtans niet, dat de ziekte afkomstig was 
uit Noord Amerika, Vgl. noot 2, biz. 271. 

4) C. A. Bergsma, De aardappel-epidemie in Nederland in den jare 1845, (Utrecht 
1845): bIz. 5 e.v. Bedoeld wordt het werkje van C. Fr. Ph. von Martius, "Die Kar
toffel-Epidemie der letzten Jahre", MUnchen 1842. (Wij tekenen hierbij aan, dat in 
Rapporten van de Gouvemeurs in de Provincien op bIz. 416 door Ri.iter onjuiste 
voorletters worden vermeld). 

6) C. A. Bergsma, De aardappel-epidemie, bIz. 16. 
6) Volksvoorschriften om de rotziekte der aardappelen te behandelen en te ge

nezen, biz. 7/8. 
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De ziekte breidde zich snel uit. Op 21 September 1845 zou deze op het 
continent reeds zijn gesignaleerd in Frankrijk, Belgie, Nederland, de Rijn
streek, Westfalen, Hannover en Mecklenburg 1). Latere berichten maken 
melding van het optreden van het ziekteverschijnsel in geheel Duitsland en 
Polen 2

) alsook in Denemarken en Zweden3) . De ziekte zou in Engeland het 
eerst zijn geconstateerd in het begin van Augustus en zich pas in September 
hebben uitgebreid tot Ierland 4). 

In ons land maakte de Gouverneur van Noord-Brabant in zijn rapport aan 
de Koning d.d. 9 Augustus 1845 reeds melding van de vrij ernstige mate, 
waarin de aardappelziekte zich in zijn provincie voordeed ' ), zodat men zou 
kunnen aannemen dat de eerste symptomen eerder werden gesignaleerd en 
inderdaad schijnt dit het geval geweest te zijn. Zo lezen wij in een schrijven 
van de Provinciale Commissie van Landbouw in Noord Holland aan de 
Gouverneur dier provincie dat het ziekteverschijnsel zich openbaarde in het 
begin van Juli, kort na het optreden van een dauw, die "zoo stinkend was, 
dat zij veler opmerkzaamheid getrokken heeft"). 

Steeds veelvuldiger werden de berichten omtrent het optreden van de 
aardappelziekte. In provincies, waar de aardappelen nog geheel onaangetast 
waren, toen berichten uit andere streken van het land reeds van het ziekte
verschijnsel melding maakten, zag men ook weldra zijn hoop op een gun
stige oogst de bodem ingeslagen. De regering deed op 19 September medede
ling van de door haar tot die datum ontvangen opgaven van het aantal 
bunders, met aardappelen beteeld, dat door de ziekte was aangetast. Deze 
cijfers gaven het volgende beeld7

): 

Friesland 
Drente 
Overijsel 
Gelderland 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 

Bunders met 
aardappelen 

bepoot 

10.816 
2.682 
7.326 

17.712 
2.287 

12.310 
4.686 

14.l31 
7.527 

79.477 

Bunders door de 
ziekte besmet 

7.998 
2.682 
5.461 

16.608 
1.121 

10.943 
3.748 

l3.960 
2.995 

65.516 

1) Volksvoorschriften om de rotziekte der aardappelen te behandelen en te ge
nezen, biz. 5. 

2) R. N. Salaman, The History of the Potato, biz. 29. 
3) Volksvoorschriften om de rotziekte der aardappelen te behandelen en te ge-

nezen, biz. 6, noot 2. 
4) R. N. Salaman, The History of the Potato, biz. 291/292. 
6) Rapporten van de Gouverneurs in de Provincien, deellII, bIz. 387. 
6) Idem, deer III, biz. 434. 
7) S. V(issering), Eenige opmerkingen ter zake der aardappelziekte, biz. l3. 
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HoeweI een nauwkeurige opgave uit de provincies Groningen en Utrecht 
ontbrak, stond het vast dat ook hier de aardappelziekte zich op grote schaal 
had geopenbaard. Uit de oogstuitkomst over 1845 bleken dan ook de 
ernstige gevolgen voor het aardappelgewas: de totale opbrengst bedroeg 
3.879.902 mud 1), terwijI een normale oogst ± 14 miIIioen mud opleverde2). 
Ook in 1846 deed zich de ziekte - zij het in minder hevige mate - nog alge
meen voor. De oogstresultaten waren toen iets beter: de totale opbrengst 
aan aardappelen bedroeg 5.817.610 mud S). 

Berst in 1847 benaderde de oogst in sommige provincies de vroegere uit
komsten weer'), hetgeen mede bevorderd werd, doordat - zoals elders 
reeds werd vermeld 6) aan vroege minder vatbare soorten de voorkeur werd 
gegeven boven late. Overigens bleken ook de late aardappelen in mindere 
mate aan de ziekte ten prooi gevallen te zijn dan in de voorafgaande jaren. 
In sommige streken werd het areaaI aardappeIen uitgebreid, ondanks het 
feit dat de poters schaars waren en voor uitzonderIijk hoge prijzen moesten 
worden aangekocht8

). In Groningen yond een verschuiving in de teelt plaats, 
die op de klei- en zavelgronden werd ingekrompen, in de Veenkolonien 
daarentegen een uitbreiding onderging. De totale opbrengst steeg ten op
zichte van 1846 aanzienlijk en bedroeg in 18479.835.704 mud7

). HoeweI de 
berichten over 18488

) niet ongunstiger Ieken dan over 1847, gaf de oogstuit
komst weer een daling te zien en was de totaIe opbrengst 8.216.910 mud9

). 

De aardappeIen daaIden intussen beIangrijk in prijs, hetgeen vooraI in die 
gebieden, waar men met het oog op de hoge prijzen de teeIt aanzienIijk had 
uitgebreid, het gevaI was. In het jaar 1849 scheen de aardappelziekte vrijwel 
overwonnen en was de oogstopbrengst 11.491.514 mUd10

). De ziekte echter 
bleef de aardappelen bedreigen, hetgeen reeds bIeek in 1850"), toen zij zich 
opnieuw aIgemeen openbaarde, zij het in veeI mindere mate dan in 1845. 
Het zou ons echter te ver voeren dit ziekteverschijnseI, dat zich tot op de 
huidige dag voordoet, in zijn verdere geschiedkundige verJoop te voIgen en 
wij beperken ons in het navolgende dan ook voornameIijk tot dejaren 1845 
tim 1847, gedurende welke de gevoIgen van de aardappeIziekte zich het 
hevigst deden gevoelen. 

1) Verslag over de landbouw over 1846, bijlage H. 
2) Rapporten van de Gouvemeurs in de Provincien, deel III, bIz. 476. 
3) Verslag over de landbouw over 1847, bijlage K. 
4) Verslag over de landbouw over 1847, onder "Aardappelen". 
0) VgJ. bIz. 267/268. 
8) Minder berichten vonden wij vermeld over inkrimping van het areaal, bepoot 

met aardappelen. Vgl. Verslag over de landbouw over 1847, bIz. 112. De prikkel, 
die bestond in de hoge prijzen, waartegen men de aardappelen hoopte te kunnen 
verkopen, schijnt sterker te zijn geweest dan de angst voor een volslagen mislukken 
van de oogst. 

7) Verslag over de landbouw over 1848, bijlage i. 
8) Idem over 1848, onder "Aardappelen". 
9) Idem over 1849, bijlage F. 

10) Idem over 1850, bijlage K. 
") Idem over 1850, onder "Aardappe1en". 
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Zoals wij reeds constateerden, greep de aardappelziekte ook in ons land 
snel om zich heen en dit gaf weldra aanleiding tot ernstige bezorgdheid, 
vooral met het oog op de belangrijke plaats, die de aardappel als voedsel 
voor de minvermogende klasse was gaan innemen. 

Ben bericht van de Gouverneur van de provincie Noord-Brabant, getui
gende van het ernstige karakter dat de ziekte in deze provincie reeds had aan
genomen 2), deed de Koning, om een volksramp te voorkomen, het ingrijpen 
van de regering gewenst toeschijnen. De Directeur van het Kabinet des 
Konings wendde zich in een schrijven d.d. l3 Augustus 1845 tot de Ministers 
van Financien en van Binnenlandse Zaken met's Konings vraag of, ter be
strijding van de gevolgen der aardappelziekte, niet "in aanmerking zou be
hooren te komen het laten opkoopen elders, ten laste van's Rijks kas van de 
gezegde aardvrucht, ten einde ze dan later met eene matige winst hier te 
lande weder af te zetten, hetgeen strekken zou tot voordeel der ingezetenen, 
ook omdat daardoor de pogingen van opkoopers zouden worden verijdeld 
of althans bemoeyelijkt" 3). De Koning was hier kennelijk indachtig de maat
regelen, die de regering had getroffen, toen tengevolge van een misoogst der 
granen in 1816 schaarste aan voedsel was ontstaan. De regering had hierin 
toenmaals aanleiding gevonden over te gaan tot het opkopen van graan in 
het buitenland om tegen redelijke prijs te kunnen voorzien in de binnen
landse behoefte aan graan. Overigens had deze transactie een aanmerkelijke 
verliespost voor het Rijk meegebracht 4

). 

Vit de stukken, die gewisseld werden tussen de Minister van Financien en 
de Minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van's Konings sugges
tie blijkt, dat de Minister van Binnenlandse Zaken voorstander was van 
maatregelen ter bevordering van de invoer van aardappelen uit het buiten
land, waartoe hij de hulp zou willen inroepen van enige handelshuizen om, 
via de correspondenten van deze huizen, zich te verzekeren van de aanvoer 
van aardappelen uit havens, waar dit product voorhanden was. Nadere 
overweging zou volgens deze bewindsman verdienen of aanvoer voor reke
ning van de bevrachters dan weI voor rekening van het Rijk diende te ge
schieden. Indien men zou kunnen inkopen tegen matige prijzen, zodat de 
verkoop hier te lande weinig of geen verlies zou behoeven op te leveren, 
achtte de Minister aankoop voor's Rijks rekening geen bezwaar. De Minis-

1) Het navolgende is, zo niet het tegendeel blijkt, ontleend aan Rapporten van de 
Gouverneurs in de Provincien, deel II bIz. 387 e. v. 

2) Vgl. noot 5, p. 269. 
3) Rapporten van de Gouverneurs in de Provincien, deel III, bIz. 388. 
4) E. L. Kramer, De graanwet van 1835 (Amsterdam 1940), bIz. 36; E. Verviers, 

De Nederlandsche handelspolitiek (Leiden z.j.), bIz. 207, vermeldt dat dit verlies be
droeg f 1,2 mIn. op een totaal aan regeringsaankopen van graan tot een bedrag van 
f6mln. 
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ter van Binnenlandse Zaken bleek verder zijn gedaehten reeds te hebben 
laten gaan over een uitvoerverbod voor aardappelen, over maatregelen tot 
het tegengaan van de praktijken der opkopers van aardappelen en andere 
eerste levensbehoeften en over een verbod of een beperking van het gebruik 
van aardappelen voor het stoken van jenever en het bereiden van aard
appelstroopl). Ter aanvulling van de voorraad eerste levensbehoeften ZOU 

hij voorts door tussenkomst van de Nederlandsehe Handel Maatsehappij 
de aanvoer van rijst willen bevorderen. 

Reeds aanstonds bleek de Minister van Financien minder ingrijpende 
maatregelen voor te staan dan de minister van Binnenlandse Zaken en 
bovendien nam hij een meer afwaehtende houding aan dan deze laatste: 
eerst zou inderdaad moeten vaststaan dat "het kwaad zoo groot en zoo alge
meen is als het zieh uit de thans bekende byzondere berigten laat aanzien 2

)", 

iets waarvan de minister van Binnenlandse Zaken voldoende overtuigd 
meende te zijn door de rapporten uit enkele provincies en door krantenbe
riehten. Desalniettemin aehtte ook de Minister van Finaneien het voorbe
reiden van eventueel te treffen maatregelen gewenst. 

De Minister van Finaneien hield - anders dan de Koning en de Minister 
van Binnenlandse Zaken - van de aanvang af rekening met de mogelijk
heid dat ook in het buitenland de aardappeloogst zou zijn mislukt en ook 
daar dientengevolge onvoldoende voorraden besehikbaar zouden zijn 3). 
Overigens bleek hij het optreden van de regering op het terrein van de han
del in het algemeen bezwaarlijk te aehten, enerzijds omdat de partieuliere 
initiatieven hierdoor zouden worden afgesehrikt, anderzijds omdat zijns in
ziens eventuele finaneiele nadelen "geenszins te ligt geteld (behooren) te 
worden')". Immers, behalve dat het opkopen van voorraden een prijsver
hogende werking zou uitoefenen, had men rekening te houden met het risieo 
van bederfvan de aardappelen. 

Ook van de overige door zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken in 
overweging gegeven maatregelen verwaehtte de Minister van Finaneien 
niet veel heil. Op grond van de leer dat de uitvoer bepaald wordt door de in
voer en omgekeerd (in de leer van de intemationale handel genoemd het in
en uitvoerargument) zou zijns inziens een uitvoerverbod een verlammende 
uitwerking hebben op de handel. Eventueel te gebruiken als represaille, 
aehtte hij een dergelijke maatregel uit voorzorg zeer af te keuren 5). Ten aan-

1) Vgl. voor de betekenis van deze takken van nijverheid hoofdstuk III, par. 3. 
2) Rapporten van de Gouvemeurs in de Provincien, deel III, biz. 392. 
3) Het is niet duidelijk, in hoeverre de Minister toen reeds over berichten van 

buitenlands beschikte . 
• ) Rapporten van de Gouverneurs in de Provincien, deel III, biz. 392. 
5) Inderdaad werd later tegen Belgie een represaillemaatregel getroffen, die het 

karakter had van een uitvoerverbod. Nadat Belgie in 1844 differentiele rechten had 
ingevoerd en de onderhandelingen over een handelsaccoord tussen Nederland en 
Belgie niet wilden vlotten en het bovendien de uitzonderingspositie, die Nederland 
ten aanzien van bepaalde producten nog had behouden, ongedaan maakte, voelde 
Nederland zich bedreigd door de Belgische handeispolitiek. Er kwam een wet tot 
stand, waarbij op een groot aantal producten bij invoer uit Belgie een verhoogd in-
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zien van een verbod van fabriekmatige verwerking der aardappelen merkte 
de Minister van Financien op, dat de hoge prijs van de aardappelen vanzelf 
er toe zou lei den, dat de fabrikant "zijn eigen geteelde aardappelen"l) ter 
markt zou brengen, daar hij op deze wijze een betere opbrengst zou ver
krijgen dan voor het door hem uit de aardappelen vervaardigde product. 
Overigens zouden de inkopen ten behoeve van fabrieken tengevolge van de 
hoge prijzen geen grote hoeveelheden aan de consumptie onttrekken 2). Ook 
het nemen van maatregelen tegen de praktijken van opkoopers, dat door 
de Ministers van Binnenlandse Zaken in overweging was gegeven, stuitte op 
tegenstand van de Minister van Financien, daar een ingrijpen op dit terrein 
zou moeten leiden tot "inquisitoriale maatregelen"3), die slechts hun recht
vaardiging zouden kunnen vinden in een werkelijke noodtoestand, maar 
die, zolang er slechts sprake was van voorzorgsmaatregelen, hem afkeurens
waardig schenen. De Minister van Financien bleek tenslotte slechts voor
stander van maatregelen ter bevordering van de invoer van aardappelen en 
andere eerste levensbehoeften door middel van een vrijstelling van de in
voerrechten op de desbetreffende producten, eventueel vergezeld van het uit
loven van invoerprernies 4

). 

Reeds voordat de Koning van zijn bezorgdheid over de gevolgen van de 
aardappelziekte had doen blijken, hadden zowel de Minister van Financien 
als zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken zich gericht tot de Gouver
neurs der Provincien om nadere opgave omtrent de mate, waarin de aard
appelziekte zich in hun ambtsgebied voordeed en om mededeling in hoeverre 
de stand van de overige gewassen eveneens reden tot ongerustheid over de 
oogstuitkomsten deed bestaan. De Minister van Financien had daarbij de 

voerrecht van toepassing werd verklaard, terwijl bovendien de uitvoer van bepaalde 
producten naar dit land werd belemmerd door een uitvoerrecht, dat zo hoog was 
dat het in feite een uitvoerverbod was. De producten, die getroffen werden door een 
uitvoerrecht, waren voornamelijk eerste levensbehoeften. Belgie had reeds eerder in 
verband met zijn voedselpositie een uitvoerverbod afgekondigd voor aardappelen 
en boekweit (vgl. biz. 275). Merkwaardig is nu, dat in het geheel geen verband schijnt 
te zijn gelegd tussen de voedselschaarste in eigen land en dit uitvoer "verbod". In
tegendeel, sommigen bestreden zelfs het uitvoerrecht als represaillemaatregel, daar 
het bijzondere omstandigheden (nl. voedseltekort) waren geweest, die Belgie had
den gedwongen tot beperking van de uitvoer. Dat het eigen land eveneens dergelijke 
omstandigheden kende, kon blijkbaar geen rechtvaardiging zijn voor een soortge
Iijke maatregel. De wet is overigens slechts kort van kracht geweest. Tot stand ge
komen op 9 Mei 1846 (een Koninklijk Besluit van ongeveer gelijke strekking was 
intussen reeds in werking geweest vanaf 6 lanuari 1846) werd de wet ingetrokken, 
nadat op 29 luli 1846 een handelsverdrag tussen Nederland en Belgie was gesloten. 
V gl. Handelingen van de Staten-Generaal biz. 394 e. v.; Bijlagen tot de Handelingen 
van de Staten-Generaal biz. 428 e.v., beide van het zittingsjaar 1845/1846, Bijlagen 
tot de Handelingen van de Staten-GeneraaI1846/1847, biz. 700 e.v. 

1) Ons is nergens gebleken dat de aardappelverwerkende fabrieken ook zelf 
aardappelen verbouwden. 

2) Wat betreft de verwezenlijking van deze vermoedens van de Minister, verge
lijke men hoofdstuk III, par. 3. 

3) Rapporten van de Gouverneurs in de Provincien, deel III, biz. 393. 
4) Een invoerpremie zou - ter voorkoming van misbruik - vergezeld moeten 

gaan van een uitvoerrecht tot hetzelfde bedrag. 

Economisch- en sociaal-historisch J aarboek 18 
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Gouvemeurs tevens verzocht hem van hun gevoeien te doen weten ten aan
zien van maatregeien ter afwering van het onheil, dat uit een misoogst der 
aardappeien zou kunnen voortvloeien; aIs zodanig noemde de Minister "een 
aanmerkelijke vermindering der invoerregten op rijst, aardappelen en 
meel"I). Aan de reacties van de Gouverneurs op deze suggestie van de 
Minister van Financien zullen wij thans enige aandacht besteden. 

HoeweI enkele Gouvemeurs aanvankelijk met de Minister van mening 
waren, dat men de nodige voorzichtigheid moest betrachten met het nemen 
van maatregelen van regeringswege, ging, naarmate het ziekteverschijnsel 
bij de aardappel zich ernstiger deed aanzien, een gevoel van ongerustheid 
overheersen en stelden de meeste Gouverneurs verderstrekkende maat
regelen voor dan door de Minister van Financien in uitzicht waren gesteld. 
Van verschillende zijden werd aangedrongen niet aIleen op vermindering van 
de invoerrechten op aardappelen, rijst en meeI, maar op aIgehele vrijdom 
van rechten voor deze producten. Vele Gouverneurs achtten ook een ver
mindering, of zelfs afschaffing der invoerrechten op granen noodzakelijk om 
een voldoende toevoer van Ievensmiddelen te verzekeren. Achtten enkelen de 
bevordering van de invoer van rogge en gerst, eventueeI ook van tarwe 2), af
doende, anderen zagen in gierst en boekweit eveneens welkome vervangings
middelen voor de aardappelen en wensten eveneens een verlaging van de in
voerrechten op deze producten. Een stimulering van de invoer van bonen en 
erwten kwam enkelen evenzeer gewenst voor. Ten aanzien van de voorge
stelde verlaging van de invoerrechten op meelliepen de meningen uiteen. 
TerwijI sommige Gouverneurs de afschaffing van het invoerrecht op dit 
product bepleitten, drongen anderen aan op de hand having van dit invoer
recht, daar aldus een blijvende bescherming werd geboden aan de inheemse 

1) Rapporten van de Gouverneurs in de Provincien, deel III, biz. 396. Het feit dat 
de Minister van Financien, na vrijstelling van invoerrechten te hebben overwogen 
(vgl. deze bIz. eerste alinea), slechts het advies van de Gouverneurs vraagt ten aanzien 
van een vermindering van invoerrechten, vindt zijn oorzaak in staatsrechtelijke be
ginselen. Om snel te kunnen ingrijpen, was afkondiging van maatregelen bij een 
Koninklijk Besluit vereist. Echter was de regering slechts in beperkte mate bevoegd 
bij K.B. van vroeger vastgelegde wettelijke bepalingen af te wijken. De tarieven van 
de invoerrechten van de door de Minister genoemde producten waren vastgesteld 
bij de wet van 2 Juni 1845 en art. 2 van deze wet luidde: "Wij behouden ons voor, in 
bijzondere gevallen in het belang van handel of nijverheid de in-, uit- of doorvoer
regten, alsmede het vaste regt en de scheepvaartsregten te verhoogen of te verlagen 
en de doorvoer-, vaste en scheepvaartsregten zelfs geheel op te heffen of terug te 
geven. Van de beschikkingen, naar aanleiding van dit voorbehoud te nemen, wordt, 
met aanbieding van een daartoe betrekkelijk wetsontwerp, aan de Staten-Generaal 
kennis gegeven binnen dertig dagen na de opening hunner eerstvolgende "zitting". 
(Aangehaald bij Rapporten van de Gouverneurs op biz. 395, noot 1). Inderdaad 
bleek de bevoegdheid van de regering niet verder te gaan dan tot maatregelen, die 
een vermindering van de invoerrechten inhielden, terwijl de bepalingen van het 
Koninklijk Besluit bevestigd dienden te worden bij een wet. 

2) Dat men bevordering van de invoer van tarwe minder noodzakelijk achtte, 
was toe te schrijven aan het feit, dat tarwebrood voornamelijk voedsel was voor de 
welgestelden. 
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maalderijen, die aan zoveel handen werk verschaften. Enkelen toonden zich 
op dezelfde grond voorstander van de handhaving van het invoerrecht op 
gort; vooral in de graanbouwgebieden zou het peIlen van gort een werkver
schaffingsobject kunnen vormen om de behoeftige bevolking aanverdien
sten te helpen gedurende de winter, die men algemeen met bekommerdheid 
tegemoet zag. 

Bijna algemeen waren de Gouverneurs der Provincien van mening, dat de 
maatregelen van de regering zich dienden te beperken tot het bevorderen van 
de invoer zonder de uitvoer te belemmeren. Alleen sprak uit de rapporten 
van de Gouverneur van Limburg van de aanvang af een zekere ongerustheid, 
daar hij meende te moeten verwachten dat uit zijn provincie de nog aan
wezige voorraden levensmiddelen zouden worden uitgevoerd naar Pruisen en 
Belgie. Toen zijn verwachtingen inderdaad bewaarheid werden, drong hij 
steeds sterker bij de regering aan op het nemen van maatregelen, bestaande 
uit een uitvoerverbod van aardappelen, bonen, erwten e.d. Naarmate ook in 
Zeeland de gevolgen merkbaar werden van voor Belgische rekening ver
richte aankopen van levensmiddelen, zag de Gouverneur van deze provincie, 
hoewel aanvankelijk tegenstander van enige maatregel, die de uitvoer zou 
belemmeren, zich eveneens genoodzaakt bij de regering te pleiten voor de 
uitvaardiging van een uitvoerverbod voor "eenige voedingsmiddelen"I). 
Temeer hadden de Gouverneurs van deze grensprovincies hiertoe reden, 
daar de Belgische regering inmiddels - behalve maatregelen ter bevordering 
van de invoer van granen en andere levensmiddelen - een uitvoerverbod 
had afgekondigd voor boekweit en aardappelen, zodat zelfs bewoners van 
Maastricht zich de vrucht zagen ontgaan van hun akkers, die juist over de 
grens waren gelegen 2). 

Aanmoediging van de invoer door middel van premies gaf aIleen de 
Gouverneur van Gelderland in overweging. De Gouverneur van Limburg 
bleek voorstander van een verbod tot het verwerken van aardappelen tot 
jenever. 

Een maatregel van enigszins andere aard, n1. de (tijdelijke) afschaffing van 
de belasting op het gemaal werd door enkele Gouverneurs aanbevolen. 1n
tussen liepen de meningen uiteen, hoe ver deze maatregel zich zou moeten 
uitstrekken. Yond de Gouverneur van Zeeland het afdoende deze onthef
fing te verlenen voor de rogge - daar een soortgelijke maatregel ten aan
zien van de tarwe slechts de welgestelden, die generlei tegemoetkoming be
hoefden, tot voordeel zou strekken - zijn ambtgenoten in Groningen en 
Noord-Brabant daarentegen bepleitten de afschaffing van de belasting op het 
gemaal zowel voor rogge als voor tarwe. 

Behoudens een suggestie van de Gouverneur van Noord-Brabant om door 
de regering enkele artike1en van eerste levensbehoefte tegen matige prijzen 
beschikbaar te doen steIlen aan armen en minvermogenden, was men alge
meen van gevoelen dat het niet op de weg van de regering lag op grote schaal 

1) Rapporten van de Gouverneurs in de Provincien, deel III, biz. 457. 
2) Vgl. noot 5, biz. 272. 
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levensmiddelen te gaan inkopen. Veeleer werd het de taak geacht van de ge
meentebesturen zoveel mogelijk te voorzien in de plaatselijke behoeften en 
daarbij gebruik te maken van de bemiddeling van de handel. 

Nog voordat aIle berichten van de Gouverneurs hem hadden bereikt, was 
de Minister van Financien door het verloop van de aardappelziekte door
drongen geraakt van de noodzaak tot spoedig ingrijpen. Op 9 September 
1845 zond de Minister aan de Koning een ontwerp Koninklijk Besluit, dat 
behelsde: 

a) vermindering van de invoerrechten op aardappelen, gierst, rijst, bonen, 
erwten en linzen ; 

b) de aankondiging dat de regering voornemens was in de nieuwe zitting 
van de Staten-Generaal 
1. deze vermindering van invoerrechten wettelijk te doen bevestigen; 
2. een wetsvoorstel in te dienen ter vaststelling van een vast tarief, in 

plaats van de tot dan toe geldende schaalrechten, voor rogge, boek
weit en gerst, welk recht de regering zich voorstelde te bepalen op 
15 cent per mud voor rogge en boekweit en 10 cent per mud voor gerst. 

Wij menen hieruit te mogen concluderen, dat diverse suggesties van de 
Gouvemeurs weerklank hadden gevonden bij de Minister, die zich overigens 
tegenstander bleef betonen van een uitvoerverbod van levensmiddelen, daar 
hij vreesde, dat hiervan slechts het gevolg zou zijn een vermindering van de 
invoer, die hij juist door bijzondere maatregelen wenste te bevorderen. Uit 
het begeleidend schrijven aan de Koning blijkt, dat de Minister meende dat 
een tijdelijke opheffing van de belasting op het gemaal voor de rogge in 
overweging diende te worden genomen en dat te zijner tijd een wetsvoorstel 
hiertoe zou moeten worden ingediend 1). 

Toen de Raad van State, gehoord over het ontwerp Koninklijk Besluit, 
adviseerde de vermindering van invoerrechten ter verzekering van een vol
doende aanvoer van levensmiddelen ook tot andere dan de door de Minister 
van Financien genoemde producten uit te breiden, nam deze in het besluit 
nog op de veriaging van invoerrechten op gort, grutten, gepelde gerst en 
mee!. Inmiddels had de Raad van Ministers reeds voorgesteld ook voor 
tarwe een vast recht in uitzicht te stellen en weI van 25 cent per mud, welke 
suggestie door de Minister was overgenomen. Aldus kwam het KoninkIijk 
Besluit tot stand, vermeld in bijlage I. 

Dat dit besluit een zeer belangrijke verlaging bracht van de invoerrechten 
op de desbetreffende producten, moge blijken uit de nevenstaande vergelij
king van het oude en het nieuwe tarief. 

Toen in October 1845 in de nieuwe zitting van de Staten-Generaal het bij 
Koninklijk Besluit gewijzigde tarief onderwerp uitmaakte van een wetsvoor
stel, werden hierin in overleg met de Tweede Kamer nog enige wijzigingen 

1) Zie voor het lot van dit later ingediende wetsvoorstel noot 4, p. 289. 
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aardappelen 
gierst 
rijst 
bonen 
erwten en Hnzen 
gort, grutten en 

gepelde gerst 
meel van aile graan-

Tariel val gens 
K.B. d.d. 

14 Sept. 1845 

5 cts. per 10 mud 
1 ct. per 100 pond 
1 ct. per 100 pond 

10 cts. per last 
10 cts. periast 

Tariel ap grand 
van de wet van 

2 Juni 1845 

5 cts. per mud 
30 cts. per 100 pond 
30 cts. per 100 pond 
17,50 per last 
110,- per last 

13,- per 100 pond 110,-per 100 pond 

soorten 15,- per 100 pond 120,- per 100 pond 
per 100 pond 110,- per 100 pond meel van aardappelen 15,-
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aangebracht. Hoewel de regering bepleit had, dat een zeker beschermend 
recht voor de inheemse nijverheid gehandhaafd moest worden, was de 
Kamer namelijk overwegend de mening toegedaan, dat deze bescherming bij 
het voorgestelde tarief voor gort, grutten en gepelde gerst, voor meel van 
granen en voor meel van aardappelen nog te hoog was. Resultaat van het 
overleg tussen regering en Kamer was, dat het tarief voor deze producten een 
verdere verlaging onderging en werd vastgesteId aIs voIgt: 

voor gort, grutten en gepelde gerst I 1,- per 100 pond 
voor meeI van granen 14,50 per 100 pond 
voor meeI van aardappeIen 11,- per 100 pond 

Bij dezeIfde wett) werden de bij vorenbedoeld KoninkIijk BesIuit in uit
zicht gesteIde vaste rechten op granen aIs voIgt bepaaId: 

voor tarwe en gepeIde spelt 
voor rogge en boekweit 
voor gerst 
voor haver en ongepeIde speIt 

25 cts. per mud 
15 cts. per mud 
10 cts. per mud 
5 cts. per mud 2) 

2. De invloed van de aardappelziekte op de handelspolitiek 

Met de behandeling van het totstandkomen van het in de vorige paragraaf 
genoemde KoninkIijk BesIuit en de daaruit voortvIoeiende wet van 18 
December 1845 betraden wij reeds het terrein van de handeIspoIitiek. 
Immers, bedoelde wet gaf een belangrijke afwijking te zien van de bij de 
wet van 2 Juni 1845 vastgesteIde invoerrechten 3

) en brak voorts met het 
stelsel van schaalrechten voor granen, zoals dit bij de wet van 29 December 
1835 was vastgelegd. Alvorens op dit laatste nader in te gaan, lijkt het ons 
dienstig in het kort te releveren, welke handelspoIitiek in Nederland sinds 

1) Dit is geworden de wet van 18 December 1845. 
2) Voor de betekenis van deze rechten vergelijke men par. 2 van dit hoofdstuk. 
3) Zie de vergelijking van oude en nieuwe tarieven hierboven. 
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het herstel der onafhankelijkheid was gevolgd. Vooral aan de "graanwet"l) 
van 1835 zal hierbij de nodige aandacht moeten worden geschonken, daar 
deze voor ons onderwerp ook verder nog van belang zal blijken te zijn. 

Van het herstel van Nederlands onafhankelijkheid in 1813 af stonden ten 
aanzien van de te voeren handelspolitiek in ons land twee opvattingen tegen
over elkaar. De aanhangers van de ene opvatting meenden dat het zonder 
meer mogelijk zou zijn Nederland - als ten tijde van de Republiek - weer 
de functie te doen vervullen van generale stapelmarkt, waar de goederen 
van heinde en verre zouden worden aangevoerd om door bemiddeling van de 
Hollandse kooplieden hun bestemming te vinden. Herstel van de door de 
Republiek in beginsel gevolgde vrijhandelspolitiek was voorwaarde voor de 
verwezenlijking van dit ideaal. Deze voorstanders van de vrijhandel zagen 
echter verschillende factoren over het hoofd. De generale stapelmarkt ver
keerde gedurende de 18e eeuw reeds in verval. Diverse omstandigheden 
hadden hiertoe bijgedragen, niet in het minst het feit, dat de landen, die 
voordien gebruik maakten van Hollands bemiddeling, onder invloed van 
een mercantilistische politiek, gericht op het zoveel mogelijk productief 
maken van nationale welvaartsbronnen, zelf handel waren gaan drijven. Na 
de Franse overheersing zetten de Europese landen hun mercantilistische 
politiek voortz). burners, beschermd door het continentale stelsel ten tijde 
van de Napoleontische oorlogen, waardoor zij niet langer rechtstreeks be
dreigd waren geweest door de Engelse concurrentie die zich na de indus
trHHe revolutie steeds heviger had doen gevoelen, was de nijverheid in de 
Europese landen tot ontwikkeling gekomen. De Europese landen bleven 
erop bedacht hun nijverheid ook voor de toekomst zoveel mogelijk te vrij
waren van Engelse concurrentie en zij gingen voort op de weg van een be
schermende handelspolitiek. 

Had de Republiek der Verenigde Nederlanden zich door haar "natuur
lijk" overwicht als generale stapelmarkt in vroeger tijden ondanks de mar
cantilistische politiek van andere landen kunnen handbaven, op den duur 
verloor zij deze suprematie: Hamburg en Londen waren haar terzijde ge
streefd. Vooral Londen verkreeg een belangrijke voorsprong, daar zij 
steunde op een inheemse exportindustrie, die de Nederlandse handel vrijwel 
miste. 

Wie het verval van Hollands stapelmarkt als een structurele verandering 
hadden leren zien, konden niet anders dan er op bedacht zijn bij het weg
vallen van de handel als voomaamste bron van bestaan ook aan de overige 
welvaartsbronnen de nodige aandacht te besteden. Zij waren de tegen
standers van de vrijhandelaren en zochten aansluiting bij de handelspolitiek, 
gevolgd tijdens de Franse overheersing, toen de inheemse nijverheid en de 
landbouw voorwerp van overheidszorg waren geworden. Hoewel formeel 
uitgaande van de tariefwetgeving der oude Republiek - die overigens reeds 
protectionistische elementen inhield, iets dat de voorstanders van het vrij-

1) De officieie benarning van de wet van 29 December 1835 Iuidde: wet ter be
vordering van de belangen van den iandbouw. 

I) Men spreekt in dit verband ook weI van het neo-mercantilisme. 
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handelsstelsel gaame over het hoofd zagen! - was men onder Franse in
vloed steeds meer de weg van een beschermende politiek opgegaan. Koning 
WiIIem I schijnt beter dan velen van zijn tijdgenoten de toekomstmogeIijk
heden van Nederland te hebben begrepen1). Hoewel hij in zijn eerste Souve
reine Besluit met betrekking tot de handelspolitiek teruggreep op de tarief
wetgeving van 1725, die tot voor de Franse tijd zonder principiele wijzigingen 
had gegolden, nam hij reeds aanstonds de protectionistische eIementen, in
gevoerd tijdens de Franse overheersing, over 2). De wet van 1816 bracht de 
eerste openlijke bescherming voor de inheemse nijverheid. 

De landbouw fIoreerde gedurende deze periode en behoefde aldus geen 
overheidszorg. Dit veranderde omstreeks 1820, toen grote hoeveelheden 
Russische granen op de wereldmarkt kwamen, tengevolge waarvan de graan
prijzen zodanig daalden, dat de landbouw zich bedreigd zag. Op aandrang 
van de landbouw werd bij de wet van 1822, in plaats van de tot dusverre 
uitsluitend fiscale rechten op de invoer van granen, een - zij het matige -
handelspolitieke bescherming ingevoerd. 

Een andere direct belanghebbende bij de totstandkoming van deze wet 
was de graanhandel. Met deze tak van economische bedrijvigheid zag echter 
de gehele handel zich bedreigd. Was niet de graanhandel de "moedercom
mercie" van de generale stapelmarkt en zou men met het invoeren van be
schermende maatregelen, die voor de handel belemmerend werkten, niet 
ten enenmale een herleving van de vroegere stapelfunctie onmogeIijk maken? 
Wie zo spraken, hadden nog aItijd de ware oorzaken van het verval niet 
herkend. 

Van dit moment af zien wij herhaaldelijk botsingen tussen de graanhandel 
en de landbouw, die als om strijd hun belangen verdedigden, welke de eerste 
slechts gediend zag door algehele terugkeer tot het vrijhandelsstelsel, de 
andere aIleen beschermd meende door protectionistische maatregelen. 

Vooral onder aandrang van de Belgische landbouw - het Zuiden was de 
graanleverancier van het Verenigd Koninkrijk - werd de bij de wet van 
1822 verleende bescherming door een verhoging van de invoerrechten op 
granen bij de wet van 1825 versterkt"). De toestand van de landbouw onder 
de werking van deze wet was gunstig te noemen. Na de Belgische opstand 
meende de regering minder redenen te hebben deze wet te handhaven, daar 
zij vooral tot stand was gekomen op instigatie van de Belgen. Bij de wet van 
1830 werden de rechten van 1822 hersteld'). Mede van invloed op deze be
slissing zal zijn geweest, dat niet langer uit inheemse productie kon worden 
voorzien in de behoefte van de bevolking, wat ten tijde van de vereniging 
van Noord en Zuid wei het geval was"). Hemieuwde klachten van de land-

1) z. W. Sneller, Economische en sociale denkbeelden in Nederland in den aan-
yang der negentiende eeuw (1814-1830), inaugurele rede 1922 (Haarlem z.j.), biz. 5. 

I) E. Verviers, De Nederlandsche handelspolitiek, biz. 278. 
8) Idem, biz. 212. 
') Idem, biz. 213. 
6) Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940, onder redactie van 

Z. W. Sneller (Groningen 1943), biz. 50. 
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bouw, toen de prijzen wederom een daling vertoonden, vormden andermaal 
aanieiding voor de regering om in te grijpen. Na een tijdelijk verbod van de 
graanimport wegens piotseiinge prijsdaiing1) kwam de wet van 29 December 
1835, aangeduid als de wet"ter bevordering der belangen van den landbouw", 
tot stand. Hierin werd een definitieve regeling der graanrechten vastgelegd 
volgens een systeem van schaalrechten, waarbij, in navolging van Engeland, 
bij hoge binnenlandse prijzen een laag invoerrecht werd geheven, dat op
Iiep, al naarmate de binnenlandse prijzen daalden. Een uitvoerrecht gold 
eerst boven een bepaalde prijs. Doel van de wet was de landbouw stabiele 
prijzen voor de granen te garanderen; tevens werd door dit stelsel enige 
waarborg verkregen ten aanzien van maximum- en minimumprijzen. Hoewel 
van Iandbouwzijde de wet vrij aIgemeen werd toegejuicht, betoonden ook in 
deze kringen niet aIle belanghebbenden zich voorstander van de bescher
mingo Ten onrechte zou hierdoor de verbouw van granen zijn uitgebreid tot 
die gronden, waar hij in feite niet lonend was'). De graanhandel voeide zich 
door deze wet ernstig bedreigd. Zijn voornaamste bezwaar was, dat tenge
volge van de schaalrechten, die geregeld werden naar het binnenlandse 
prijsverloop, elke zekerheid ten aanzien van het toekornstige invoerrecht 
ontbrak, zodat de handelsactiviteit hieronder noodzakelijk zou moeten 
lijden. De wet van 1835 yond dan ook enerzijds felIe bestrijders anderzijds 
fanatieke voorstanders; rondom deze handelspolitieke maatregel ontwik
kelde zich een hevige belangenstrijd. 

In dit licht bezien krijgen het Koninklijk Besluit van 14 September 1845 en 
de naar aanleiding daarvan tot stand gekomen wet van 18 December 1845 
een veel verder strekkende betekenis dan aanvankelijk leek. Immers, de 
schaalrechten werden tijdelijk3) afgeschaft en maakten plaats voor een vast 
recht, waardoor de handel zich in belangrijke mate begunstigd zag, daar niet 
langer de onzekerheid van het in de toekornst geldende tarief de handel zou 
belemmeren. Het nieuw vastgestelde tarief was gelijk aan het minimum van 
de schaalrechten volgens de wet van 1835, aldus iets lager dan de graanrech
ten volgens de wet van 1830'). Dat de handel zijn uiterste best deed deze 
eerste bres in het gehate beschermende stelsel ten behoeve van de landbouw 
groter te maken en zo mogelijk de gehele muur van graanrechten te slechten, 
ligt voor de hand. Hij beriep zich op zijn taak, de levensmiddelenvoor-

1) E. Verviers, De Nederlandsche handelspolitiek, bIz. 214. 
I) H. J. Koenen, De Nederlandsche boerenstand (Haariem 1858), biz. 118/119. 
3) Bij het Koninklijk Besluit d.d. 14 September 1845 was de duur der afschaffing 

bepaald op 9 maanden (tot 1 Juni 1846); bij de wet van 18 December 1845 werd deze 
termijn verlengd tot 1 November 1846. 

') Ben last graan stellende op 30 mud was het recht volgens de wet van 18 Decem
ber 1845 ten opzichte van dat volgens de wet van 1830a.v.: 

tarwe 
rogge 
gerst 

&) Vgl. biz. 282. 

1845&) 1830b ) 

17,50 per last 17,50 per last 
14,50 per last 15,- per last 
13,- per last 14,50 per last 

b) E. Verviers, De Nederlandsche handelspolitiek, bIz. 213. 
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ziening van het Nederlandse yolk te verzorgen en meende te kunnen aan
tonen, dat bij deze tengevolge van de schaalrechten niet naar behoren had 
kunnen vervullen. Aan het stelsel der schaalrechten zou voornamelijk zijn 
toe te schrijven, dat de in het land aanwezige voorraden graan zo gering 
waren. Slechts de afschaffing van de wet van 1835 zou een waarborg kunnen 
vormen in de toekomst, bij een onverhoopte herhaling van een misoogst, een 
voedseltekort te voorkomen 1). Omgekeerd waren voorstanders van de 
graanwet bevreesd voor de consequenties, aan deze eerste stap op de weg 
naar verlaging der invoerrechten op granen verbonden. Hoewel de regering 
met nadruk stelde dat deze regeling gezien moest worden los van de veel
omstreden wet van 1835, bleken vele Kamerleden zich niet op dit standpunt 
te stellen en verbonden sommigen aan hun stem hun oordeel over de graan
weP). 

Hoewel aan deze strijd het karakter van een belangenstrijd niet kan worden 
ontzegd, dient hij toch bezien te worden in breder verband. Immers, het 
economisch liberalisme, dat zijn voornaamste leermeester had in Adam 
Smith, telde ook in ons land vele aanhangers. Reeds Gijsbert Karel van 
Hogendorp beriep zich op deze Engelse economist, toen hij pleitte voor 
herstel van het vrijhandelsbeginsel, zoals dit tijdens de Republiek had ge
golden3). Echter bleef voorlopig - niet aIleen in Nederland, maar ook in 
Engeland - het economisch Iiberalisme een theorie, die nog geen toepas
sing yond in de practijk. In Engeland kende men tijdens de eerste decennia 
na het begin van de industriele revolutie een stelsel van zo hoge beschermende 
rechten als in Nederland ongekend bleeP). De opkomende industrie had 
echter meer vrijheid nodig. Zij was niet gediend met hoge invoerrechten op 
de benodigde grondstoffen. Eveneens tegen haar belangen gericht achtte zij 
de beschermende rechten op de invoer van granen. Immers, slechts lage 
kosten van levensonderhoud konden haar verzekeren van goedkope ar
beidskrachten. Toen in Engeland tengevolge van de aardappelziekte en de 
daaruit voortvloeiende hoge prijzen de levensmiddelenvoorziening van de 
Iagere bevolkingsklassen eveneens in gevaar dreigde te komen, bracht de 
conservatief Robert Peel in 1846 de afschaffing van de schaalrechten op 
granen tot stand. Voortaan waren de granen bij invoer onderhevig aan een 
vast recht, dat in de loop van drie jaren geleidelijk zodanig zou verminderen, 
dat slechts een fiscaal tarief zou overblijven 6). 

1) S. V(issering), Eenige opmerkingen ter zake der aardappelziekte, biz. 34 tIm 38 . 
• ) Bijlagen tot de Handelingen van de Staten-Generaal1845/1846, bIz. 8; Hande

lingen van de Staten-Generaal1845/1846, biz. 47 e.v. 
3) De Republiek was geenszins principieel vrijhandelsgezind. Echter eiste de 

stapelmarktfunctie zoveel mogelijk vrijheid en werden slechts voor zover de inter
nationale marktpositie daartoe ruimte liet, protectionistische elementen toegelaten. 
Hoewel in die tijd evenzeer mercantilistisch als de omringende landen, uitte zich 
deze politiek bij de Republiek a.h.w. negatief. Vgl. T. P. v.d. Kooy, Hollands Stapel
markt en haar verval, (Amsterdam 1931), bIz. 53. 

4) z. W. Sneller, Economische en sociale denkbeelden in Nederland in den aan
yang der negentiende eeuw, biz. 7. 

6) Tegelijkertijd werd de invoer van enkele andere levensmiddelen geheel vrijge
geven. De nog resterende invoerrechten op de voor de industrie benodigde grond-

t 
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Hier te lande werd de gang van zaken in Engeland met grote belangstel
ling gevolgd. Vissering en Portielje, twee economisten uit die tijd, beijverden 
zich aan de tariefhervorming in Engeland zoveel mogelijk bekendheid te 
geven 1); zij juichten, dat in Engeland thans de wetenschap de overwinning 
had behaald en tenslotte haar lang gehuldigde theorieen in de practijk zag 
verwezenlijkt 2). Vooral de graanhandel putte uit de ontwikkeling in Enge
land de nodige argumenten voor een definitieve afschaffing van de schaal
rechten. 

Het standpunt van de regering in deze bleef aanvankelijk onzeker. Toen 
het tijdstip naderde, waarop de wet van 18 December 1845 haar geldigheid 
zou verliezen, diende zij een wetsontwerp in ter verlenging van de werking 
van deze wet tot 1 October 1847. De Memorie van Toelichting vermeldde, 
dat de regering zich verplicht achtte de eenmaal getroffen maatregelen te be
stendigen om aldus de nadelen van te hoge prijzen van de eerste levensbe
hoeften te voorkomen 3). Hiertoe was alle aanleiding, daar andermaal de 
oogst in ernstige mate door de aardappelziekte was aangetast en zich boven
dien ziekteverschijnselen bij de rogge hadden geopenbaard. Intussen gaf de 
discussie bij de behandeling in de afdelingen een herhaling te zien van de 
argumenten pro en contra de graanwet van 1835 4). De regering, blijkbaar 
doordrongen van de noodzaak de strijd om de schaalrechten tot een op
lossing te brengen, deelde na overleg tussen de Commissie van Rapporteurs 
en de Minister van Financien mede, "dat het stellig voornemen der Regering 
is om de vraag wegens de graanwet, nadat haar stelsel daaromtrent bepaald 
zal zijn, edoch zeker nog in den loop dezer zitting, ter behandeling bij de 
Staten-Generaal te brengen ... ""), waarna de door haar ingediende wet tot 
verlenging van de wet van 18 December 1845 tot 1 October 1847 werd aan
genomen met aIgemene stemmen6

). 

Hoewel de mededeling van de regering nog niets leerde omtrent haar 
zienswijze ten aanzien van de graanwet van 1835, was een terugkeer tot de 
schaalrechten nagenoeg uitgesloten. Het behoefde dan ook nauwelijks 
enige verwondering te wekken, dat in het bij Koninklijke boodschap d.d. 26 
Februari 1847 ingediende wetsontwerp werd voorgesteld, de wet van 29 
December 1835 in te trekken en over te gaan tot vaststeIling van "nieuwe be
palingen betreffende de regten op granen en andere levensmiddelen"'). 
Zoals de Memorie van Toelichting zeide8

): tweeerlei aanleiding was er thans 

stoff en werden eveneens afgeschaft, terwijI de rechten op halffabrikaten en eind
producten aanzienlijk werden vedaagd. Deze wet was de beslissende stap op de weg 
naar een algehele vrijhandelspolitiek, die Engeland steeds meer zou voorstaan. 

1) D. A. Portielje en S. Vissering, De tariefshervorming in Engeland, hare ge
schiedenis, haar doel en hare gevolgen, deel I: Geschiedenis der tariefshervorming 
in Engeland (Amsterdam 1847). Deel II is nooit verschenen. 

2) Vgl. het voorwoord tot Geschiedenis der tariefshervorming in Engeland. 
8) Bijlagen tot de Handelingen der Staten-Generaall846/1847, bIz. 5. 
4) Idem, bIz. 13. 
") Idem, bIz. 13. 
6) Handelingen van de Staten-GeneraaI1846/1847, bIz. 55. 
7) Bijlagen tot de Handelingen der Staten-GeneraaI 1846/1847, biz. 461. 
8) Idem, bIz. 461. 
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de discussie over de graanwet te beslissen, in de eerste plaats de misoogsten 
van aardappelen en rogge, die de waarde van een vrije graanhandel zo zeer 
deden gevoelen, in de tweede plaats de verandering in de handelspolitiek 
Van Engeland, die "noodwendig hier te lande eenen diepen indruk (moest) 
maken". De regering wees er voorts op dat de overtuiging veld won, dat elke 
bescherming van inlandse producten een last oplegde aan de verbruikers en 
dat deze, vooral wat betrof de beschermende rechten voor de landbouw, 
voornamelijk drukten op de minder bedeelde klassen van het yolk. Om 
deze lasten te verlichten stelde de regering in uitzicht 1 e. de bij deze wet voor
gestelde afschaffing van de bescherrning voor de landbouw, 2e. de afschaffing 
van de belasting op het gemaal 1

). 

Reeds was de openbare behandeling van dit wetsontwerp bepaald op 
5 Mei 1847, toen in de vergadering van 3 Mei 1847 door Van Dam van Isselt 
en 16 andere Kamerleden een ontwerp van wet werd ingediend, strekkende 
tot verdere verlenging van de wet van 18 December 1845 - die inmiddels 
een geldigheid had verkregen tot 1 October 1847 - tot 1 October 1851. 
De voorstellers achtten een beraadslaging over het al of niet afschaffen van 
de graanwet in de bestaande omstandigheden ongeschikt. Zij vreesden dat 
onder invloed van de hoge prijzen het oordeel over de wet niet onbevangen 
kon zijn en op die grond vonden zij slechts een tijdelijke maatregel verant
woord. De initiatiefnemers verzochten om behandeling van hun voorstel in 
de afdelingen, v66rdat het wetsontwerp tot afschaffing van de graanwet van 
1835 in openbare discussie zou komen. De verzekering van de voorsteUers, 
dat zij niet allen zonder meer aanhangers waren van de graanwet, kon de 
vreemde indruk, die dit te elfder ure ingediende voorstel tot verdaging van 
de discussie over het aanhangige wetsontwerp wekte, niet geheel wegnemen. 
Het werd verworpen met 30 tegen 23 stemmen en had dus toch, behalve de 
zeventien ondertekenaars van het initiatief, nog zes voorstanders gevonden '). 

Hoewel de regering - bij monde van de Minister van Financien - even
zeer ernstige bezwaren had kenbaar gemaakt tegen het voorstel van Van 
Dam van Isselt c.s., was de stemmenverhouding blijkbaar voor haar aan
lei ding een "nota van nadere wijzigingen" bij de Kamer in te dienen. Hier
door werd aan het aanhangige wetsontwerp een artikel toegevoegd, waarin 
werd vastgelegd dat de bij deze wet bepaalde rechten in de zitting Van de 
Staten-Generaal van 1850-1851 opnieuw zouden worden bezien3

). Dit 
"comprornis"')-voorstel werd aangenomen met 54 tegen 4 stemmen, zodat 
hiermede het lot van de graanwet van 1835 was beslist. In plaats Van de 
schaalrechten kwam een matig vast recht voor de granen tot stand, terwiji de 
invoerrechten op andere Ievensrniddelen definitief werden bepaald op het 
tarief, zoais dit tijdelijk was vastgelegd in de wet van 18 December 1845. Het 

1) Zie voor het lot van dit later ingediende wetsvoorstel noot 4, p. 289. 
2) Vgl. voor het voorafgaande Handelingen van de Staten-Generaal 1846/1847, 

biz. 277 e.v.: Bijlagen tot de Handelingen van de Staten-Generaal 1846/1847, biz. 
543. 

3) Bijlagen tot de Handelingen van de Staten-GeneraaI1846/1847, biz. 484. 
') Vgl. over dit "compromis" E. L. Kramer, De graanwet van 1835, biz. 210/211. 
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uitvoerrecht werd geheel afgeschaft; de doorvoerrechten ondergingen een 
verlaging1). Toen - op grond van deze wet - in 1851 de graanrechten op
nieuw aan de orde kwamen, werden zij onveranderd gehandhaafd 2). 

Conc1uderende moeten wij constateren dat, hoewel de aardappelziekte 
en de daaruit ontstane voedselschaarste (nog versterkt door een misoogst 
van de rogge) de aanleiding vormden voor een eerste herziening van de in
voerrechten, deze factoren op het verdere verloop van de tariefwetgeving 
slechts zijdelings invloed hebben uitgeoefend. AIle belangstelling concen
treerde zich op de graanrechten en de strijd hierover werd er een tussen voor
en tegenstanders van de graanwet van 1835. Hoewel de regering in haar 
motivering van de voorgestelde maatregelen weI aandacht schonk aan de 
belangen van de minder bedeelden, maakte de nood van de lagere bevol
kingsklassen bij de discussies hierover nauwelijks een punt van overweging 
uit. Dat het belang van grote groepen van de bevolking gediend was met lage 
invoerrechten, was overigens een punt in het voordeel van de graanhandel. 

Van niet te verwaarlozen betekenis is de invloed geweest, die de verande
ring in de Engelse wetgeving op de ontwikkeling hier te lande heeft gehad. 
Hoewel afschaffing van de schaalrechten niet zonder meer met zich bracht 
het verlaten van het stelsel van bescherrning voor de landbouw3), was de wet 
van 1847 toch een belangrijke stap in de richting van het vrijhandelsstelsel. 
Moge de afschaffing van de graanwet al vervroegd zijn door de bijzondere 
omstandigheden, het streven naar een meer vrijheidsgezinde handelspolitiek 
yond op voorbeeld van Engeland allengs ook in ons land steeds meer aan
hangers. Hoewel het liberalisme nog niet tot een algehele overwinning was 
gekomen, was een stap terug ten enenmale onmogelijk'). 

1) Bijlagen tot de Handelingen der Staten-GeneraaI1846/1847, bIz. 465. 
2) Bijlagen tot de Handelingen van de Staten-GeneraaI1850/1851, bIz. 780-782; 

idem 1851/1852, bIz. 392-394; Handelingen van de Staten-GeneraaI1851/1852, bIz. 
715e. 

S) Vergelijken wij voor de belangrijkste graansoorten het tarief volgens de wet 
van 1830 met dat volgens de wet van 1847, dan zien wij dat dit laatste nog iets hoger 
was: 

invoerrecht tarwe 
rogge 
gerst 

1830&) 

f 7,50 per last 
l5,- per last 
f 4,50 per last 

1847b) 

f 8,- per last 
f 6,- per last 
f 4,50 per last 

&) E. Verviers, De Nederlandsche handelspolitiek bIz. 213. 
b) E. L. Kramer, De graanwet van 1835, bIz. 212. 
Wij achten de opmerking van Kramer, dat de bescherming van de landbouw in 

1847 zou zijn opgeheven, dan ook nietjuist. 
') Vit het voorgaande moge blijken, dat wij het niet geheel eens kunnen zijn met 

E. L. Kramer, wanneer hij in De graanwet van 1835, bIz. 212, het volgende opmerkt 
"Wanneer men echter vraagt, of de afschaffing als een symptoom van het over
winnend liberalisme moet worden beschouwd, dan zouden wij voor ons deze vraag 
ontkennend willen beantwoorden ... De intrekking van de graanwet was naar onze 
meening dan ook een buitenkansje, dat den voorstanders van den vrijen handel in 
den schoot viel". 
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3. De doeltreffendheid der maatregelen 

In hoeverre hebben de maatregelen, getrofi'en "ter aanmoediging van den 
invoer van levensmiddelen"') aan hun doe 1 beantwoord en in hoeverre was 
hiermede de voedselvoorziening van de bevolking verzekerd? Om deze 
vragen te kunnen beantwoorden, zullen wij allereerst enigermate het tekort, 
tengevolge van het misgewas der aardappelen ontstaan, moeten kennen. 

De aardappel nam toenmaals in het volksvoedsel een zeer belangrijke 
plaats in. Bij de lagere klassen der bevolking maakte deze het hoofdbestand
deel van het voedsel uit, daar brood - vooral tarwebrood - en vlees tenge
volge van de belastingen op het gemaal en het geslacht veelal buiten het be
reik van deze volksgroepen vielen 2). In geen land, behalve Ierland, zou zelfs 
het verbruik van aardappelen zo groot zijn geweest als in Nederland 3). De 
regering schatte het gemiddelde verbruik per hoofd van de bevolking op 
21 mud per jaar'), hetgeen bij een zielental van ± 3 millioen een totale con
sumptieve behoefte zou betekend hebben van 71 millioen mud per jaar. Daar 
de oogst over 1845 nog geen 4 millioen mud bedroeg, zou er - ongeacht de 
benodigde aardappelen voor industriele verwerking en voor veevoeder -
reeds een tekort bestaan van 31 millioen mud 6). Een belangrijke aanvoer van 
andere levensmiddelen zou noodZakelijk zijn om dit te kunnen aanvullen. 

Zoals al bleek, vleide men zich geenszins met de hoop in deze behoefte 
aIleen te kunnen voorzien door de aanvoer van aardappelen van elders, daar 

') Aldus luidde de officiele benaming van de wet van 18 December 1845. 
2) I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw (1813-1870), 

bIz. 153/154. 
3) S. V(issering), Eenige opmerkingen ter zake der aardappelziekte, bIz. 8 t/m 12. 
De schrijver concludeerde dit uit een vergelijking van het (geschatte) gemiddelde 

jaarlijkse verbruik van granen per hoofd van de bevolking in Engeland, Frankrijk, 
Pruisen, Beieren, Wurtemberg en Nederland, welke de volgende cijfers te zien gaf: 
voor Engeland ± 3 mud, voor Frankrijk ± 31 mud, voor Pruisen ± 2t mud, voor 
Beieren ± 3t mud, voor Wurtemberg ± 3! mud en voor Nederland ± 2 mud. In 
normale tijden moesten voornamelijk aardappelen dit mindere verbruik aan granen 
aanvullen. Zo zou- aldus de schrijver- bij een verhouding in voedingskracht van 
aardappelen ten opzichte van granen van 1 :5, het gemiddelde verbruik per hoofd 
van de bevolking in Nederland aan aardappelen tenminste op 4 mud per jaar moeten 
worden geschat. 

4) Rapporten van de Gouverneurs in de Provincien, deel III, bIz. 476. 
6) S. V(issering), Eenige opmerkingen ter zake der aardappelziekte, bIz. 15. De 

berekeningen van de schrijver berustten nog op schattingen van de oogst over 1845. 
Wij zagen inmiddels, dat deze bijna 4 millioen mud bedroeg. 

Overigens bestreed de schrijver op grond van hetgeen onder noot 3 op deze biz. 
werd opgemerkt de juistheid van de berekening der regering. Uitgaande van zijn 
schatting van het gerniddelde verbruik per hoofd van de bevolking van 4 mud per 
jaar, zou er een totale consumptieve behoefte bestaan van 12 millioen mud per jaar 
en zou het tekort dus veel groter zijn. Ter staving van zijn berekening voerde Visse
ring nog aan, dat volgens de regeringscijfers het totale consumptieve verbruik per 
jaar slechts ± 7t millioen mud zou bedragen, hetgeen betekende dat van de normale 
binnenlandse productie ad ± 14 millioen mud per jaar ± 6t millioen mud beschik
baar zou zijn voor veevoeder, industriele verwerking en uitvoer, hetgeen hem on
waarschijnlijk hoog voorkwam. 
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de aardappelziekte zieh in vrijwel aIle Europese landen had voorgedaan. 
Toch bleek de invoer van dit product nog aanzienlijk ' ), hoewel kIaehten 
werden vemomen, dat de ingevoerde aardappelen aan bederf onderhevig 
waren ' ). Een compensatie moest dan ook voomamelijk gezocht worden in 
een grotere eonsumptie van erwten, bonen en andere peulvruehten en van 
granen, hetzij uit inheemse produetie, hetzij uit een vergrote invoer. Grote 
groepen van de bevolking sehijnen er de voorkeur aan te hebben gegeven het 
tekort aan aardappelen aan te vuIlen met erwten, bonen e.d. Vooral degenen, 
die gewend waren hun behoefte aan aardappelen te dekken uit eigen teelt, 
verbouwden na het optreden van de aardappelziekte op de vroeger tot aard
appelteelt bestemde akkers erwten en bonen' ). In de provineie Groningen 
gaf de aardappelziekte aanleiding tot uitbreiding van het areaal peulvrueh
ten, die in 1846 bovendien een overvloedige oogst gaven, zodat deze produc
ten in belangrijke mate bijdroegen tot voorziening in het tekort 4

). Niet 
overal was echter de oogst van dit gewas even gunstig; de totaaluitkomst over 
1846 geeft dan ook voor erwten en bonen tezamen minder gunstige resul-

De uitvoer over dejaren 1839 tim 1844 gaf de volgende cijfers te zien:&) 

1839 tIm 1841 
gemiddeld 
1842 
1843 
1844 

Invoer Uitvoer Doorvoer SaldoUitvoer 

22.000 
173.500 
13.000 
8.800 

(in mudden) 

100.000 
146.300 
131.600 
220.750 

50 
1.000 

50 
120 

78.050 
26.200 

118.650 
212.070 

De industriele verwerking had niet een dergelijke omvang, dat daarmede milli
oenen mudden gemoeid zullen zijn geweest. Eehter zijn wij niet in staat de omvang 
van het verbruik van aardappelen als veevoeder aan te geven. Zeker is weI, dat de 
aardappelen het belangrijkste voedsel vormden voor de varkens en in ons land was 
de varkenshouderij zeer zeker van betekenis. Hoewel gegevens omtrent de grootte 
van de varkensstapel ontbreken en wij dientengevolge geen bewijzen kunnen aan
voeren, menen wij dat de kans groot is, dat Vissering de betekenis van de aardappel 
als veevoeder heeft onderschat (vgl. hoofdstuk III, par. 2). 

&) Voor de jaren 1839 tIm 1843 ontleend aan Bijlagen tot de Handelingen der 
Staten-GeneraaI1844/1845, bIz. 108 en 109; voor hetjaar 1844 aan Idem 1845/46, 
bIz. 697. 

I) Slechts enkele eijfers dienaangaande staan ons ter beschikking : 

Invoer Uitvoer Doorvoer Saldo invoer 
(in mudden) 

periode 29/9 
tot 2/111845 135.344 12.002 76 123.266&) 
eerste 3 kwar-
talen 1846 118.731 18.523 l00.208b) 

&) BijIagen tot de Handelingen der Staten-GeneraaII845/1846 biz. 11/12: 
b) Idem 1846/1847, biz. 5/6. 
Vgl. ook de in- en uitvoercijfers onder de vorige noot. 
2) Rapporten van de Gouverneurs in de Provincien; deel III, biz. 494. 
3) Verslag, gedaan door de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie 

Groningen, over 1845, 18e bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant d.d. 8 
Juli 1846, no. 160. 

4) Idem. 
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taten te zien, vergeleken met 1845 '). De handel in deze producten was nooit 
zo belangrijk geweest, dat men - ook bij grotere faciliteiten voor de invoer 
- een grote uitbreiding daarvan kon verwachten. 

Onze conclusie moet dus zijn, dat de voomaamste compensatie moest 
worden verkregen door een verhoogde invoer van granen. Hierbij dienen 
wij te bedenken, dat ons land niet voorzag in eigen behoefte aan granen, zo
dat reeds in normale tijden een invoer noodzakelijk was. De regering schatte 
deze gerniddeld op : 2) 

voor tarwe 6.435 lasten of 1/7 v.d. eigen productie 
rogge 26.1661asten of 2/7 v.d. eigen productie 
gerst 4.733lasten of 1/9 v.d. eigen productie 
boekweit 2.054lasten of 1/16 v.d. eigen productie 

Bezien wij thans de in- en uitvoercijfers in bijlage II, dan blijkt dat na het 
inwerkingtreden van het Koninklijk Besluit van 14 September 1845, be
vestigd bij de wet van 18 December 1845, inderdaad een stijging van de in
voer van granen plaats had 3). Deze was echter Diet van die omvang, dat daar
door het tekort aan aardappelen gecompenseerd geacht kon worden. Boven
dien bedroeg de roggeoogst in 1846 slechts ongeveer de helft van een nor
male oogst4), zodat ook het uit dien hoofde ontstane tekort moest worden 
aangevuld. 

Zo wij nog mochten twijfelen aan het bestaan van voedselschaarste, dan 
vinden wij een bevestiging hiervan in het verioop der prijzen, zoals deze is 
aangegeven in de bijlagen III en IV. Hieruit blijkt, dat de prijzen tot hun 
grootste hoogte stegen, nadat in 1846 zowel de aardappelen als de rogge een 
rnisgewas hadden opgeleverd. In het vooruitzicht van de nieuwe oogst, die 
voor rogge zeer gunstig beloofde te worden, terwiji de aardappelen in veel 
rnindere mate door de ziekte waren aangetast dan in 1846, daalden de prijzen 
sinds Juni/Juli 1847 5) om in 1848 weer tot een "normaal" niveau terug te 
keren 6

). 

Duidelijk is, dat de lagere klassen der bevolking bij de sterk gestegen prij
zen onmogelijk konden voorzien in hun behoefte. Waren de arbeidslonen in 
norrnale tijden nauwelijks toereikend om het hoognodige aan te schaffen, 
zij lieten generiei ruimte voor extra uitgaven in tijden van schaarste en 
duurte7

). Weliswaar trachtte men op verschillende manieren tegemoet te 

') V gl. Verslag over de landbouw: over 1846, bijlage H; over 1847, bijlage K. 
2) Bijlagen tot de Handelingen 1846/1847, biz. 463. 
3) Wij willen ons hiermede niet uitspreken over de vraag of de toenemende invoer 

van granen uitsluitend aan de werking van het Koninklijk Besluit van 14 September 
1845 en van de wet van 18 December 1845 dient te worden toegeschreven. 

4) Vgl. Verslag over de landbouw: over 1846, bijlage H; over 1847, bijlage K. 
5) Vgl. Verslag over de landbouw, over 1847, onder de diverse graansoorten. 
6) Terloops merken wij hier op, dat het optreden van de aardappeiziekte in 1850, 

waarvan wij melding maakten op biz. 270, in geen geval emstige gevolgen met zich 
heeft medegebracht, getuige het prijsverloop. 

1) I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw, hoofdstuk III. 
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komen aan de nood van deze bevolkingsgroepen 1). In de winter van 1845 op 
1846liet men, begunstigd door het zachte weer, op het platteland reeds ge
durende dit jaargetijde veldarbeid verrichten, die anders pas in het voor
jaar ter hand werd genomen. Verschillende fabrikanten deden extra werk
zaamheden verrichten. De gemeentebesturen beijverden zich eveneens zo
veel mogelijk arbeid aan de minvermogenden te verschaffen, opdat zij met 
de hieruit verkregen verdiensten enigermate in eigen behoeften konden voor
zien. Ook polder- en waterschapsbesturen verleenden hun medewerking 
door tijdens deze zachte winter werkzaamheden te laten verrichten aan dij
ken, wegen e.d. 

Veel emstiger was de situatie in de daarop volgende winter. Reeds in het 
najaar van 1846 liet in vele streken de gezondheidstoestand van de bevol
king te wensen over. Op grote schaal deden zich koortsen voor, die, hoewel 
over het algemeen niet kwaadaardig, het sterftecijfer toch aanmerkelijk ver
hoogden. In de provincie Drente werd over 1846 zelfs een uitzonderlijk hoog 
sterftecijfer geconstateerd 2

). De winter van 1846 op 1847 werd bovendien 
gekenmerkt door een langdurige vorstperiode. Niet langer bestond op het 
platteland de mogelijkheid door het doen verrichten van veldarbeid de ar
beidende klasse verdiensten te verschaffen. Eveneens moesten verschillende 
fabrieken tengevolge van de aanhoudende vorst worden stilgelegd. Bij ge
brek aan verdiensten ondervonden grote groepen van de lagere bevolkings
klassen in nog ems tiger mate de druk van de hoge prijzen van levensmiddelen 
en er werd dan ook "veel, zeer veel geleden". Hoewel de voedselpositie 
allengs iets gunstiger werd, waren er andere factoren, die de gedrukte toe
stand, waarin velen verkeerden, bestendigden. Immers, ook de winter van 
1847 op 1848 bracht veel koude. Bovendien maakte in dit jaargetijde een 
nieuwe ziekte, de griep, vele slachtoffers. In de loop van 1848 deed zich ook 
cholera voor. 

Ondanks het misgewas der aardappelen gaf over het algemeen de winter 
van 1845 op 1846 nog geen reden te spreken van een volksramp3). Een be-

1) Het navolgende is, zo niet het tegendeel blijkt, ontIeend aan Verslagen, gedaan 
door de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincien, over 1845 en 1846, ge
publiceerd in resp. de Nederlandsche Staatscourant d.d. 8 Juli 1846, no. 160, Ie 
tIm 28e bijvoegsel en de Nederlandsche Staatscourant d.d. 7 Juli 1847, no. 158, Ie 
tIm 2ge bijvoegsel; Verslagen, gedaan door Gedeputeerde Staten aan de Staten der 
ProvincieZuid-Holland, over 1847 en 1848. 

2) Het ziekteverschijnsel werd toegeschreven aan de droge zomer; de mindere 
voeding zou het optreden hiervan echter hebben bevorderd. Hoewel ook roodvonk 
en mazelen werden gesignaleerd, maakten deze blijkbaar niet veel meer slachtoffers 
dan voorgaande jaren. 

3) Men houde hierbij in het oog, dat de armoede in die tijd werd beschouwd als 
een noodzakelijk verschijnsel. Men onderkende zelfs niet het verschil tussen de 
arbeiders en de ware armen, een verwarring, waartoe de slechte toestand der ar
beidende klasse alle aanleiding gar. De hooggeroemde Nederlandse liefdadigheid 
voorzag enigermate in de leniging van de nood van de lagere volksklassen. De 
hogere organen der overheid hadden geen bemoeiingen op dit terrein. Slechts de ge
meentekassen verleenden enige subsidie aan de plaatselijke armbesturen. Vgl. I. J. 
Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw, hoofdstuk V. 
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roep op de liefdadige gezindheid van de welgestelden had alom weerklank 
gevonden. Deze bleef werkzaam in de navolgende jaren, toen gebrek bleef 
heersen. Dit kon niet beletten dat op de gemeentebesturen, die uiteindelijk 
voor het lenigen van de nood der armen verantwoordelijk waren, zware 
lasten kwamen te drukken. Zij trachtten door het aanleggen van voorraden 
levensmiddelen zich tijdig enigermate te dekken tegen een voedseltekort in 
hun gemeenten. De plaatselijke armbesturen moesten door subsidies wor
den gesteund. Ter verlichting van de belastingdruk op de minvermogenden 
gingen verscheidene gemeenten over tot afschaffing of verlaging van de be
lasting op het gemaal, soms ook van die op het geslachP). Al deze maatre
gelen betekenden een zware belasting van het gemeentelijk budget. Extra in
komsten werden verkregen uit verhogingen van de belastingen op gedistil
leerd en op wijn en uit de invoering van een enkele nieuwe belasting (b.v. op 
honden). Vele gemeenten waren echter genoopt tot ingrijpender maatregelen: 
zij moesten overgaan tot de verkoop van hun effecten of onroerende goe
deren of tot het sluiten van leningen. In zeer veel gevallen werden aan de 
welgestelde ingezetenen buitengewone hoofdelijke omslagen opgelegd. 

Dat de nood onder de bevolking hoog was gestegen, blijkt ook uit het 
toenemend aantal bedelaars en landlopers. Een uitbreiding van het politie
toezicht kon de vele diefstallen, vooral van levensmiddelen, niet verhinderen. 
De veroordeelden werden vee1al "opgezonden" naar de Maatschappij van 
Weldadigheid. Ook het aantal dergenen, die zich vrijwillig aanmeldden om 
naar deze kolonie te worden overgebracht, nam in verschillende provincies 
toe. Overigens gaven sommige gemeentes er de voorkeur aan hun armlasti
gen zelf te bede1en, daar opneming door de Maatschappij van Weldadigheid 
meer kosten meebracht 2). 

De noodtoestand, die onder de lagere bevolkingsklassen ondanks de 
armenzorg geheerst moet hebben, was slechts enkele malen aanleiding tot 
opstootjes. Zo werden in September 1845 in Den Haag, Haarlem, Leiden en 
Delft de bakkerswinkels geplunderd 3). Ook in Zeeland was het niet steeds 
rustig. In Juni 1847 was in enkele Friese steden de bevolking oproerig. Ook 
in Groningen heerste te zelfder tijd onrust 4). Behoudens deze uitzonderin-

1) Elders lazen wij daarentegen, dat in sommige gemeenten de belasting op 
eerste levensbehoeften, zoals brood en brandstof, werd verhoogd om de gemeente
kassen grotere inkomsten te verschaffen. 

2) Deze kolonie, die gewoonlijk in eigen behoefte aan levensmiddelen voorzag, 
had ook met mooilijkheden te kampen tengevolge van de aardappelziekte. Op haar 
verzoek werd haar hierin tegemoot gekomen door de toezegging dat uit 's Rijkskas 
een eventueel tekort zou worden gedekt tot een maximum van f 80.000.-. Bijlagen 
tot de Handelingen der Staten-Generaal 1846/1847, bIz. 544-549, Handelingen der 
Staten-GeneraaI1846/1847, bIz. 289/290. 

3) P. J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, deel IV, bIz. 373. 
4) Idem, deel IV, biz. 385. Blok merkt hierbij op: "Maatregelen tot verbetering 

van den treurigen toostand der armen werden evenwel niet voorgesteld, tenzij men 
als zoodanig moot aanmerken een in Juli (1847) gedaan voorstel tot afschaffing van 
de roggeaccijns, dat echter met grote meerderheid door de Tweede Kamer ver
worpen werd". Wij ontmoetten reeds enige malen het voornemen van de regering 
om een wetsontwerp in te dienen tot afschaffing van de accijns op rogge (vgl. biz. 276 

Economisch- en sociaal-historisch Jaarboek 19 
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gen bleven orde en rust steeds bewaard, zij het op verschillende plaatsen 
slechts onder de indruk van de legering van een detachement militairen. 

In toenemende mate yond in deze jaren van voedseltekort emigratie 
plaats. Tijdgenoten meenden dat dit verschijnsel minder het gevolg was van 
een locale oorzaak dan wei "uitwerksel van eenen algemeen heerschenden 
geest in Europa", bevorderd door de snelle vermeerdering van de bevolking 
gedurende de laatste 30 jaar. Hoewel men beweerde dat de toestand in 
Nederland gunstig was in vergelijking met die in andere landen, zal toch ook 
bier de gedacbte aan landverhuizing gevoed zijn geworden door de druk
kende omstandigheden, waaronder men leefde.lmmers, vooral mindergegoe
den behoorden tot diegenen, die hun geluk aan de andere zijde van de 
Oceaan wilden gaan beproeven. Ook godsdienstige overwegingen schijnen 
invloed te hebben gehad, want er werden onder de emigranten vele afge
scheidenen aangetroffen. In 1848 was het getal der landverhuizers alweer be
langrijk gedaald 1). Dit jaar bracht ook een einde aan de schaarste en duurte 
der levensmiddelen. De armoede was weliswaar nog slechts weinig afgeno
men. De oorzaken hiervan laten wij onbesproken, daar dit ons te ver van ons 
onderwerp zou verwijderen 2). 

Vit het voorgaande is weI gebleken dat de aardappelziekte vooral in 1846, 
in bet samengaan met een misoogst van de rogge, de nood onder de lagere 
bevolkingsklassen zeer hoog deed stijgen. Wij dienen hierbij echter te be
denken dat ook de jaren v66r 1845 tengevolge van de kwijnende toestand, 
waarin handel en nijverbeid verkeerden, reeds grote armoede te zien hadden 
gegeven. De doffe berusting, die de minvermogenden hun lot deed dragen, 
vormt mede een verklaring voor de geringe weerklank, die in 1848 de revo
lutionaire beweging, die vrijwel gebeel Europa beroerde, bier te lande yond. 

en biz. 282). Zij herhaalde dit voomemen ten tijde van de discussie over het voorstel 
van Van Dam van Isselt c.s. tot verienging van de tijdelijke afschaffing der graanwet 
(vgl. biz. 282) en deed de toezegging ten spoedigste een wetsontwerp in die zin in 
te dienen, wanneer haar voorstel tot afschaffing van de graanwet werd aangenomen. 
Nadat de nieuwe graanrechten tot stand waren gekomen, gaf de regering tenslotte 
aan haar vele malen herhaalde toezegging gevolg en diende zij een wetsontwerp in 
tot afschaffing van de roggeaccijns, verbonden aan een gelijktijdige verhoging van 
een aantal andere belastingen, die echter geen genade kon vinden in de ogen 
der Kamerieden. Bovendien achtten velen de afschaffing van de belasting op de 
rogge alleen onvoldoende en wensten zij deze maatregel verder te zien uitgebreid. 
Het wetsontwerp werd tenslotte verworpen. Vgl. Bijlagen tot de Handelingen der 
Staten-Generaal1846f1847, bIz. 550 e.v.; Handelingen der Staten-Generaal1846f 
1847, bIz. 482-500. 

1) De volgende cijfers ontleenden wij aan Verslagen, gedaan door de Gedepu
teerde Staten aan de Staten der Provincie Zuid-Holland, over 1845, 1846, 1847 
en 1848. 

Het aantal Nederiandse emigranten, vertrokken uit de haven van Rotterdam, be
droeg: 

in 1845 526 in 1847 4730 
in 1846 1895 in 1848 2021 

Anderen schijnen de overtocht te hebben gemaakt van de havens van Antwerpen 
en Le Havre uit. 

2) De revolutionaire woelingen, die zich in 1848 alom in Europa voordeden, 
hadden ook hun weerslag op de Nederlandse handel en nijverheid. 
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HOOFDSTUK III. DE GEVOLGEN VAN DE AARDAPPELZIEKTE VOOR DE 

ECONOMISCHE BEDRUVIGHEID 

1. De graanhandel 

291 

In dit hoofdstuk zullen wij ons voornamelijk beperken tot een onderzoek 
naar de gevolgen, die het misgewas der aardappelen met zich bracht voor die 
onderdelen van het economisch leven, die de onmiddellijke weerslag van de 
voedselschaarste ondervonden. In de eerste plaats: de graanhandel. 

Hierover kunnen wij kort zijn. Reeds toonden wij, aan de hand van in- en 
uitvoercijfers (vgl. bijlage II), aan dat de graanhandel sinds eind 1845 een 
aanmerkelijke uitbreiding onderging, welke beweging in 1846 nog werd ver
sterkt door het mislukken der roggeoogst. Vooral de steden Amsterdam en 
Rotterdam maakten met dankbaarheid gewag van de opleving, die deze be
langrijke tak van handel vertoonde. Ook op de kleinere provinciale mark
ten nam de aanvoer van granen aanzienlijk toe. Rijst was eveneens voor
werp van een levendige handel. 

In de maand September 1845, toen de uitslag van de aardappeloogst een 
aanmerkelijk voedseltekort deed voorzien, openbaarde zich in de handel in 
granen een levendige speculatiegeest. Ook de handel in andere producten 
ondervond onder invloed van de verwachte schaarste aan levensmiddelen 
een grote opleving. Dientengevolge deed ook in ons land zich een schaarste 
aan kapitaal gevoelen, die echter niet - zoals elders') - ernstige gevolgen 
heeft gehad, hoewel in 1846 een terugslag werd ondervonden. Tengevolge 
van de duurte van levensmiddelen verminderde de handel in die artikelen, 
die niet tot de eerste levensbehoeften konden worden gerekend, zoals 
koloniale waren. De graanhandel bleef gedurende de jaren van schaarste 
bloeien en verminderde eerst in het jaar 1848, toen normale verhoudingen 
weerkeerden, zonder nochtans terug te zinken tot het lage niveau onder de 
werking der graanwet 2

). 

') In Engeland, waar in de jaren voorafgaande aan de aardappeiziekte, grote in
vesteringen in spoorwegen hadden plaats gevonden, veroorzaakte de speculatie in 
granen en de daaruit voortvloeiende grote vraag naar kapitaal een crisis. Dat in 
Nederland zich niet soortgelijke gevolgen openbaarden, is vooral toe te schrijven 
aan de geringe mate, waarin het kapitalisme in ons land voortgang had gevonden. 
Overigens gaf de Nederlandsche Bank in de Septembermaand van 1845 blijk van 
wijs beleid door reeds onmiddellijk een verhoging van het disconto in te voeren om 
aldus de speculatiegeest in zijn beginstadium te remmen. Vgl. voor dit laatste S. 
Vissering, Herinneringen III, Verspreide opstellen (Amsterdam 1872), bIz. 76. 

2) Dit blijkt uit de volgende cijfers: 

Gemiddelde van de jaren 1836 tim 1845 

tarwe 
rogge 
gerst 
boekweit 

invoer 

18.929 last 
30.515 last 
12.325 last 
2.076 last 

uitvoer 

8.581 last 
2.557 last 
7.492 last 

22 last 
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2. De landbouw 

Om de invloed van de aardappelziekte op de bedrijfsuitkomsten in de 
landbouw te leren kennen, zullen wij de landbouw, zoals deze omstreeks 
1845 in Nederland werd bedreven, nader moeten beschouwen. Immers, de 
uitwerking van de mislukte aardappeloogst kan niet onathankelijk van de 
uitkomsten der overige landbouwproducten worden bezien. Bovendien kan 
de rol van de aardappel verschillend geacht worden, al naar het landbouw
stelseP), dat men in een bepaalde streek toepaste. Naar de mate waarin 
binnen een dergelijk stelsel de verbouwde producten meer varieerden, had 
de boer evenzoveel meer mogelijkheden tot compensatie. 

Van de wijze, waarop de landbouw in de door ons behandelde periode 
werd uitgeoefend, is weinig bekend. Echter menen wij - in navolging van 
anderen 2) - te mogen aannemen, dat de landbouwstelsels, zoals deze voor 
ons land voor het eerst werden beschreven door W. C. H. Staring in zijn 
"Huisboek voor den landman in Nederland", verschenen in 1862, ook 15 
jaar eerder vrijwel ongewijzigd reeds hun toepassing vonden. De dynamiek 
in de landbouw is namelijk steeds gekenmerkt door een uiterst traag ver
loop. Hoeveel te meer zal dit het geval zijn geweest in een tijd, waarin de 
landbouwmethoden meest berustten op de van vader op zoon overgeleverde 
ervaringen. Zonder de hi storie geweld aan te doen, menen wij nochtans niet 
de indeling van Staring zelf als uitgangspunt te moeten nemen, maar de 
systematiek zoals deze, steunende op de door Staring gelegde grondslagen, 
in later tijden gebruikelijk is geworden en die de volgende hoofdtypen van 
landbouwstelsels kent (voomamelijk overeenkomende met de indeling van 
het Nederlandse grondgebied naar de grondsoort): 

1. het weidebedrijf; 
2. de akkerbouw op de zeeklei; 
3. het gemengd bedrijf op de rivierklei en in Zuid Limburg; 

Gemiddelde van dejaren 1848 tIm 1850 

invoer uitvoer 
tarwe 33.179 last 30.549 last 
rogge 39.134 last 560 last 
gerst 18.791 last 11.897 last 
boekweit 6.115 last 67 last 

Deze cijfers zijn ontIeend aan Bijlagen tot de Handelingen der Staten-Generaal 
1850/1851, biz. 782. 

1) De volgende omschrijving van het begrip landbouwstelsel geeft S. Korteweg in 
hoofdstuk X "De landbouwgebieden" van Geschiedenis van den Nederlandschen 
landbouw 1795-1940 onder redactie van Z. W. Sneller (Gron. 1943), biz. 269 "Wan
neer in een groot aantallandbouwbedrijven van een bepaalde streek gedurende een 
reeks van jaren de productiemiddelen steeds op dezeIfde manier worden gecombi
neerd, de veestapel dus steeds dezeIfde plaats in het geheel inneemt en de grond 
volgens een vast schema wordt verbouwd, zegt men, dat in die streek een bepaald 
landbouwstelsel heerscht". 

2) Vgl. E. L. Kramer, De graanwet van 1835, bIz. 3, noot. 
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4. het gemengd bedrijf op de zandgronden; 
5. de Iandbouw in de veenkoionien; 
6. de tuinbouw 1). 

Hierbij dienen wij weI te bedenken dat in een tijd, dat de kunstmest nog 
onbekend was, de akkerbouw veel nauwer met de veehouderij was verbon
den dan thans, daar deze laatste de in het bedrijf benodigde mest moest 
leveren en deze mestproductie a.h.w. de basis vormde van de akkerbouw. 
Zo had ook de akkerbouw op de zeekIei, hoezeer de productie van akker
bouwgewassen op de voorgrond stond, zjjn gemengd karakter nog niet ver
loren, hoewel hier de veehouderij niet geheel in de behoefte aan mest van het 
eigen bedrijf behoefde te voorzien, daar veelal aanvoer van elders mogelijk 
was. 

Een nadere beschouwing van de hiervoor genoemde landbouwstelsels zal 
ons moeten leren, welke de gevolgen waren van de aardappelziekte voor deze 
verschillende bedrijfstypen. 

1. He! weidebedrijf 

Hieronder dienen wij te verstaan de rundveehouderij, die om zichzelfs wi! 
werd bedreven, dus met het doel vee, boter en kaas te leveren aan de markt. 
Het ontbreken van de aardappel, die als voer voor het rundvee niet van zo 
grote betekenis was, bracht rechtstreeks weinig nadeel toe aan deze tak van 
bedrijf. Welliepen de prijzen van granen en bonen, die ten behoeve van het 
vee op de markt moesten worden aangekocht, snel Op2). Echter ervoer de 
veehouderij - ondanks het feit dat de in de meeste provincies aanhoudende 
longziekte opnieuw schade toebrachP) - een opleving tengevolge van de 
steeds toenemende uitvoer naar Engeland van vee en zuivelproducten 4). De 
prijzen stegen belangrijk, mede onder invloed van de grotere binnenlandse 
vraag, en boden aldus een compensatie voor de hogere veevoederprijzen. 
Klachten werden dan ook niet vemomen; integendeeI, men betoonde zich 
over de prijzen algemeen zeer tevreden en deze werden zelfs hoog genoemd '). 

1) Ook de indeling van Staring berustte voomamelijk op de onderscheiding naar 
grondsoorten, immers het verschil in grondsoort vormde in de tijd, dat de kunst
mest nog ontbrak, de belangrijkste factor bij de bepaling van het toe te passen 
steisel. Staring kende drie hoofdtypen: a. veehouderij; b. akkerbouw op de zand
grond; c. akkerbouw op de klei. In de groepen b en c onderscheidde hij weer ver
schillende landbouwste1sels; de veenkoloniale landbouw ressorteerde bij hem 
onder b; ook voor de akkerbouw op de klei ken de hij enkele ste1sels van vruchtop
volging, die terug te brengen zijn tot twee groepen: akkerbouw op de zeekiei en 
akkerbouw op de rivierkiei. 

Vgl. voor het navolgende Z. W. Sneller, Geschiedenis van den Nederlandschen 
landbouw, hoofdstukken XI tim XVI. 

2) Verslag over de landbouw, over 1845, bIz. 80. 
3) Idem over 1845 e.v. jaren onder "Rundvee"; Verslagen, gedaan door de Ge

deputeerde Staten aan de Staten der Provincien, over 1845 e. v. jaren. 
4) Reeds voor de algehele tariefsherziening in 1846 was een verlaging toegepast 

op het invoerrecht van vlees en zuivelproducten. 
S) Verslagen over de landbouw, over 1845 e.v. jaren, onder "Rundvee" , "Boter" 

en "Kaas". 
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Wij kunnen aannemen dat de rundveehouderij als onderdeel van de hiema 
te bespreken stelsels van gemengd bedrijf evenmin nadelige gevolgen onder
vond van de aardappelziekte en wij zullen ons bij de volgende stelsels dan 
ook voomamelijk beperken tot de akkerbouwgewassen. 

2. De akkerbouw op de zeeklei 

De landbouw in deze streken was ingesteld op productie voor de markt, 
d.w.z. voorzover het landbouwstelsel hiertoe ruimte liet, richtte men zich 
naar de prijzen, die de verschillende gewassen beloofden te geven. Vanouds 
kende men hier enkele stelsels van vruchtopvolging, waarin granen (tar
we, gerst en haver) en peulvruchten werden afgewisseld met handelsgewas
sen zoals koolzaad, vias, meekrap en aardappelen. Bovendien werd vee1al 
ten behoeve van de veevoedervoorziening een jaar klaver in de vruchtwisse
ling opgenomen. Na een bepaald aantal jaren - dat van streek tot streek 
varieerde - werd de vruchtopvolging onderbroken door eenjaar braak. Ook 
vond wisselbouw1

) plaats: d.w.z. een stuk bouwland werd gedurende de 
cyc1us voor een jaar tot weiland gemaakt. Binnen de zeekleigebieden waren 
belangrijke accentverschillen te constateren. Terwijl in Zeeland de meekrap
cultuur een grote betekenis had en in mindere mate aardappelen als handels
gewas werden verbouwd, was dit laatste product vooral zeer verbreid in 
Friesland, vanwaar zelfs een aanzienlijke uitvoer van aardappelen plaats 
yond. 

Bezien wij thans de prijzen, zoals wij die vermeldden in bijlagen III en IV, 
dan is het duidelijk dat de boeren in deze akkerbouwstreken veelal niet te 
klagen hadden. Voor zover de aardappelen vrij bleven van de ziekte, werden 
er zeer goede prijzen voor gemaakt. De prijzen der granen stegen in sterke 
mate. Erwten en bonen ervoeren een zeer grote vraag en leverden dienover
eenkomstig hoge prijzen op. Over de uitkomsten van het koolzaad en het 
vIas kon men in het algemeen niet ontevreden zijn 2). Mocht de Zeeuwse 
landbouw reden tot klagen hebben in verband met de minder gunstige finan
dele resultaten van de meekrap - gevolg van de Franse concurrentie, die 
zich reeds sinds jaren deed gevoelen - anders was het gesteld in Groningen, 
waar de ramp, die de rnisoogst der aardappelen met zich dreigde te brengen, 
eerder in een voordeel verkeerd was 3)! 

3. Het gemengd bedrijf op de rivierklei en in Zuid-Limburg 

Dit landbouwstelsel had een veel meer gemengd karakter dan het akker
bouwbedrijf op de zeeklei. De lager gelegen landen langs de rivieren, die 
ongeschikt waren voor akkerbouw, werden gebruikt als hooi- en grasland, 

1) Zie voor deze term E. L. Kramer, De graanwet van 1835, biz. 10/11. 
I) Verslagen over de landbouw, over 1845 e.v. jaren, onder "Koolzaad" en 

"VIas". 
8) Verslag, gedaan door de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie 

Groningen, over 1845, gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant van 8 Juli, 
1846, no. 160, 18e bijvoegsel. 



DE AARDAPPELZIEKTE IN NEDERLAND 295 

terwijl op de hoger gelegen landerijen akkerbouw werd bedreven. In het 
Noordelijk deel van het lossgebied van Zuid-Limburg trof men overwegend 
akkerbouw aan, in het Zuidelijk deel waren meer wei den. 

De vruchtopvolging in deze streken bood een geringere variatie dan bij de 
akkerbouw op de zeeklei en gar de volgende gewassen te zien: granen (voor
namelijk tarwe en rogge, ook gerst en haver), peulvruchten en koolzaad. 
Ook hier nam de aardappel een steeds grotere plaats in als voedsel voor mens 
en dier en als grondstof voor de jeneverstokerijen. Naast de in de vruchtop
volging opgenomen gewassen trof men hier tabak en hop aan, welke produc
ten steeds op dezelfde akkers werden verbouwd. Boomgaarden vormden 
tevens een voorname bron van inkomsten voor de landbouwers. 

De boer in deze streken moest voor de misoogst der aardappelen eveneens 
een compensatie vinden in de hogere prijs der eventueel nog resterende aard
appelen en in de verkoop van granen, peulvruchten en koolzaad. Afgezien 
van het feit, dat voor eigen consumptie thans een deel van de productie der 
overige gewassen moest dienen, waren de prijzen van granen en peulvruch
ten dermate hoog, dat de boeren uit de geringere hoeveelheden, die voor de 
markt beschikbaar bleven, een dusdanige opbrengst verkregen, dat zij over 
de uitkomsten van de akkerbouw niet veel te klagen zuIIen hebben gehad. 
Ook tabak en hop gaven over het algemeen in deze jaren voldoende prijzen 1). 

Het jaar 1846 bracht de akkerbouw op de zee- en rivierklei in zoverre na
deel, dat in dit jaar de rogge een misgewas opleverde terwijl de tarweoogst 
eveneens slecht was. Aldus werd de hoeveelheid graan, die ter markt kon 
worden gebracht - al beperkt doordat men bij het slechte gewas der aard
appelen een deel der tarwe en rogge moest aanwenden voor eigen voedsel -
nog kleiner. Toch schijnen tengevolge van de uitzonderlijk hoge prijzen de 
financiele uitkomsten over het algemeen goed te zijn geweest. Althans wij 
vernamen geen berichten van het tegendeeI 2

) . 

4. Het gemengd bedrijf op de zandgronden 

Hier meer dan op de kleigronden, die van nature een zekere vruchtbaar
heid bezitten, steunde de uitoefening van de akkerbouw op de hoeveelheid 
beschikbare mest, die het mogelijk moest maken op de schrale zandgronden 
nog wat te verbouwen. Voorts werden deze bedrijven gekenmerkt door een 
min of meer gesloten karakter: de verbouwde producten dienden voorname
lijk tot voedsel voor mens en dier; omgekeerd leverde het vee - behalve de 
benodigde mest - vlees en zuivei. Zelfs in de behoefte aan kleding voorzag 
men uit eigen productie: men verbouwde wat vIas voor het verkrijgen van 
linnen; de schapen, die voor deze bedrijven het grootste deel van de beno
digde mest verschaften, gaven de benodigde woI. 

De akkerbouw kende hier veel minder variatie in de vruchtopvolging dan 
elders. Behalve de tabak, die in sommige delen van het land op de zand-

1) Verslag over de landbouw, over 1845 e.v. jaren, onder "Tabak" en "Hop". 
2) Verslag over de landbouw, over 1846, onder "Tarwe" en "Rogge". 
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gronden werd geteeld, verbouwde men hier geen handelsgewassen. In het 
drieslagstelsel, dat de meest consequente toepassing vond in Drente, was de 
vruchtopvolging als voIgt: Ie jaar rogge, 2e jaar rogge (met als nagewas 
spurrie of knollen voor veevoeder), 3e jaar boekweit, aardappelen, gerst of 
haver. Braak kwam op de zandgronden in deze periode niet meer voor. 
Elders trof men variaties van dit drieslagstelsel aan, b.v. op de Veluwe en in 
het Gooi, waar men meer boekweit teelde; in Twente werd daarentegen de 
roggeteelt nog verder uitgebreid ten koste van de boekweit. Een ander 
stelsel, dat het eerst in de grensstreken in het Zuiden toepassing yond, was -
zoals Staring het noemde-de Vlaamse bouwerij (dit stelsel was afkomstig 
van het land van Waal, tussen Gent en Antwerpen). Hierbij was de omloop 6 
jaar en werd in plaats van t, zoals bij het drieslagstelsel, de helft van het bouw
land met rogge beteeld. Naast rogge verbouwde men boekweit, aardappelen, 
haver en, ten behoeve van het vee, spurrie, knollen en klaver. Bij dit stelsel 
werd het land afwisselend gebruikt als bouwland en als weide. Men hield 
voomamelijk rundvee en de schapenhouderij kwam op de achtergrond. In 
hoeverre dit stelsel in de door ons behandelde peri ode in Nederland reeds 
een plaats had veroverd, is moeilijk uit te maken. WeI was in sommige 
streken op de zandgronden de ontwikkeling zodanig, dat de rundveehouderij 
een zeer belangrijke plaats was gaan innemen. Vooral in Utrecht schijnt dit 
het geval geweest te zijn 1). 

De boer op de zandgronden bracht gewoonlijk slechts een deel van zijn 
akkerbouwproducten ter markt en weI voomamelijk rogge en boekweit. De 
door hem aangeboden hoeveeIheid zal evenzeer beperkt zijn geworden door 
de misoogst der aardappelen, daar rogge en boekweit toen in meerdere mate 
tot voedsel moesten dienen. Hoewel ook de zandboer betere prijzen kon 
maken voor zijn producten, moet de invloed hiervan op deze huishoudingen 
met hun min of meer gesloten karakter niet overschat worden. De landbouw 
op de zandgronden zal meer nadeel hebben ondervonden, toen in 1846 
eveneens de rogge, hoofdproduct van de landbouwstelsels op het zand, door 
een ziekte werd aangetast. Men was toen uitsluitend aangewezen op de 
boekweit, die vrijwel geheel werd verbruikt voor vervanging van de mislukte 
rogge- en aardappelteelt, zodat dit product bijna niet ter markt werd ge
brach!'). Waar het accent was komen te Jiggen op de verbouw van boekweit, 
zoals in het Gooi, brachten de hoge prijzen van dit product dubbel voor
deeJ3). 

5. De landbouw in de veenkolonien 

In deze streken was men voor de mest minder afhankelijk van eigen vee
stapel, daar men in grote hoeveelheden compost betrok uit de stad Gronin-

1) Verslag over de landbouw, over 1847, biz. 253. 
2) Verslag over de landbouw, over 1846, biz. 56. 
3) Verslag, gedaan door de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie 

Noord-Holland, over 1846, gepubIiceerd in de Nederlandsche Staatscourant van 
7 Juli 1847, no. 158, 5c-8c bijvoegsel. 
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gen. Het type landbouwbedrijf benaderde dat van de akkerbouw op de zee
klei, in zoverre ook hier de veehouderij van ondergeschikt belang was. De 
akkerbouw leverde de volgende gewassen: granen (hoofdproduct was de 
rogge, daamaast namen ook boekweit, haver, gerst en tarwe1) een plaats in). 
Peulvruchten, koolzaad en aardappelen waren eveneens in de vruchtopvol
ging opgenomen. Dit laatste gewas werd van toenemende betekenis: reeds in 
1838 werd ± t van de oppervlakte bouwgrond in de Veenkolonien met 
aardappelen beteeld 2), terwijl tengevolge van de aardappelziekte dit areaal 
nog werd uitgebreid 3). Behalve voor de consumptie voor mens en dier was de 
aardappel hier van belang als grondstof voor de aardappelmoutwijnstoke
rijen en voor de aardappelmeelindustrie4

). In hoeverre de veenkoloniale 
landbouwers tengevolge van de aardappelziekte op dit gewas verliezen le
den, is moeilijk na te gaan5). Ook voor de landbouw in de Veenkolonien 
boden de prijzen der granen en peulvruchten gelegenheid tot compensatie, 
echter in mindere mate dan bij de akkerbouw op de klei, gezien het grote 
oppervlak, dat de aardappelteelt in deze streken innam. Waar bovendien 
rogge het hoofdproduct vormde, verminderden in 1846 bij de mislukking 
van de oogst van dit gewas de afzetmogelijkheden op de markt. Nochtans 
werden over de uitkomsten van de landbouw in de Veenkolonien geen klach
ten vemomen6

). 

6. Tuinbouw 

Deze willen wij eveneens in dit verband bezien, omdat reeds omstreeks 
1840 de teelt van vroege aardappelen - weliswaar een product, dat ligt op 

1) In volgorde van belangrijkheid. 
2) G. Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis der Iandbouwindustriein Gronin-

gen. (Groningen 1925), bIz. 11. 
S) V gl. bIz. 270. 
') Vgl. hoofdstuk III, par. 3. 
6) De aardappelteelt geschiedde hier nog voornamelijk voor consumptieve doel

einden. Eerst later heeft men zich meer gericht op productie ten behoeve van de in
dustrie. In de door ons behandelde periode kochten de fabrikanten zowel aardappe
len in "voorkoop" als in "nakoop"&) De "voorkoop" yond plaats in het voorjaar 
en deze zal in het voorjaar 1845, toen nog niets wees op een misoogst van de aardap
pelen, tegen normale prijzen geschied zijn. Gekocht werd de opbrengst van een 
bepaald oppervlak, echter tegen een zekere prijs per mud. b) zodat de misoogst geheel 
voor rekening van de boer zal zijn gekomen. De in de herfst in "nakoop" verkopen
de boeren zullen voor de kieinere hoeveelheid aardappelen wellicht hogere prijzen 
hebben gemaakt en aldus in totaal geen ongunstige resultaten hebben geboekt. 
De uiteindelijke uitkomst, wat de fabrieksaardappelen betreft, zal geheel afhanke
lijk zijn geweest van de hoeveelheden, verkocht in "voorkoop" en die, verkocht in 
"nakoop" en van de daarvoor gemaakte prijzen. 

&) G. Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Gro
ningen, biz. 11. 

b) Willem Albert Scholten. Herinneringen uit het leven van een industrieel, be
werkt door A. Winkler Prins biz. 173. 

6) Verslag, gedaan door Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincien van 
Groningen, maakt melding van de gunstige toestand van het gewest, waartoe ook de 
Veenkolonien behoorden. 
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de grens tussen tuin- en akkerbouw, maar dat geteeld werd in streken, die 
zich in later tijden tot specifieke tuinbouwgebieden zouden ontwikkelen -
van betekenis was in het Westland en in DeIfland, vanwaar een vrij belang
rijke export naar Engeland plaats yond. Over het algemeen bleken de 
vroege aardappelen minder vatbaar voor de ziekte dan de latere soorten, 
wat niet wegneemt dat ook in het Westland en in DeIfland het aardappel
gewas werd aangetast. Waarschijnlijk zal voomameIijk de export hiervan de 
gevolgen hebben ondervonden. De tuinbouw in deze streken was nog nauw 
verbonden aan de akkerbouw, zodat overigens voor dit landbouwstelsel 
hetzeIfde geldt als voor de akkerbouw op de klei. 

Rest ons thans nog enige aandacht te schenken aan de varkenshouderij. 
Hoewel overal varkens werden gehouden voor eigen gebruik, was de var
kenshouderij ook vrij algemeen verbreid als een onderdeel van bedrijf, dat 
gericht was op de productie voor de markt. Het komt ons voor, dat dit 
laatste het geval was bij vrijwel aIle door ons hiervoor besproken landbouw
stelsels, weIIicht het minst bij de akkerbouw op de zeeklei in Zeeland en 
Groningen en bij de veenkoloniale landbouw. Aardappelen vormden het 
belangrijkste voedsel voor deze dieren en toen de aardappelziekte zich in 
1845 openbaarde, had dit onmiddelIijk zijn weerslag op de varkenshouderij. 
De varkens, die bij gebrek aan het voedsel, dat slechts door veel duurdere 
voedingsmiddelen vervangen kon worden, in groten getale ter markt werden 
gebracht, daalden snel in prijs. Zo noteerden jonge biggen in Limburg zelfs 
de uitzonderlijk lage prijs van lOa 20 cent en werden zij gekocht door de 
lagere bevolkingsklassen "om met eenig brood en groenten als de goedkoop
ste kost gegeten te worden"I). In de volgende jaren waren bij het geringe 
aanbod en de grote vraag2) de varkensprijzen hoog. De uitvoer naar Enge
land was belangrijk. Over het algemeen schijnen dan ook de uitkomsten van 
de varkenshouderij voordelig te zijn geweest, ondanks het feit, dat de var
kensstapel steeds had te Iijden van verschiIlende ziekten 3). 

Voorgaande beschouwingen samenvattende, kunnen wij niet anders con
cluderen dan dat de landbouw in het algemeen geenszins nadelige gevolgen 
van de aardappelziekte ondervond. AIleen toen zich in 1846 tegelijkertijd 
een misgewas van de rogge en een herhaling van de aardappelziekte voor
deden, zuIlen in sommige streken de voor de markt bestemde hoeveelheden 
dusdanig zijn ingekrompen dat ondanks de hoge prijzen de financiele uit
komsten te wensen overlieten. Terecht betoogde de regering bij de in
diening van haar voorstel tot afschaffing van de schaalrechten "dat de 
gunstige omstandigheden, waarin de landbouw zich beyond ... de nood
zakelijkheid deden vervaIlen van de buitengewone maatregelen, welke de 
wet te zijnen behoeve had vastgesteld"'). 

1) Verslag over de landbouw, over 1845, biz. 87. 
2) Vooral de welgestelden zullen hun consumptie van vlees hebben willen uit

breiden; overigens veroorzaakte een constante vraag bij een k1einer aanbod al een 
prijsstijging. 

3) Verslag over de landbouw, over 1845 e.v. jaren, onder "Varkens". 
') Geschiedenis van den Nederlandschen Iandbouw. biz. 51. 
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Ret lijkt ons hier de plaats enige aandacht te besteden aan enkele gewas
sen, waarvoor tengevolge van de aardappelziekte hier te lande de belang
stelling werd gewekt 1). 

In de eerste plaats de mais. Roewel dit gewas hier niet geheel onbekend 
was, werden eerst door bemoeiingen van de regering in aIle provincies proef
nemingen met dit graan genomen. Ret denkbeeld het maismeel te gebruiken 
voor het bakken van brood liet men al heel gauw varen. Deze aanwending 
werd bovendien niet gestimuleerd, doordat de mais - die een onsmakelijk 
en hard soort brood opleverde - aan een even hoog accijns werd onder
worpen als de tarwe. Ais veevoeder achtte men de mais evenwel zeer ge
schikt. Ret klimaat van ons land bleek echter niet erg gunstig voor deze 
graansoort en de mais bleef dan ook een slechts bij uitzondering verbouwd 
gewas. 

Elders vermeldden wij reeds de proefnemingen met nieuwe aardappelsoor
ten 2). Om een vervangingsmiddeI voor de aardappeI te verkrijgen werd hier 
te lande een enkele proef genomen met de topinamboer of aardpeer, die 
echter weinig ingang yond. In 1849 en 1850 trachtte men de verbouw van de 
Ullucus tuberosus hier ingang te doen vinden. Dit was eveneens een knolge
was, maar daar de smaak ervan zeer onaangenaam werd geoordeeld, had 
ook deze proefneming weiDig succes. 

Meer blijvende invloed schijnt het gebrek aan veevoeder, ontstaan ten
gevolge van de aardappeiziekte, te hebben gehad op de teelt van knollen en 
wortelgewassen. De Engelse knollen of turnips, die in 1844 nog slechts inci
denteel werden verbouwd, besloegen in later jaren in sommige streken een 
steeds grotere oppervlakte. Retzelfde was het gevaI met de Zweedse kool
raap of rutabaga. Ook had men, bij gebrek aan aardappelen, de mangel
wortel toegepast als veevoeder en daar deze als zodanig zeer goed bleek te 
voldoen, ondervond ook hiervan de teelt een gestage uitbreiding. 

3. De nijverheid 

Wanneer wij de invloed van de aardappelziekte op de nijverheid willen 
nagaan, Iigt het voor de hand allereerst aandacht te schenken aan de plaats, 
die de aardappel innam als grondstof voor de industrie. 

Omstreeks 1845 vinden wij reeds verschillende producten vermeld, tot de 
fabricage waarvan de aardappel als grondstof zou hebben gediend : meel, 
siroop, suiker, macaroni, vermicelli, stijfsel, jenever, moutwijn en brande
wijn; uit de melasse van de aardappel zou, onder toevoeging van hop, bier 
zijn bereid: het aardappelloof zou toepassing hebben gevonden bij de be
reiding van potas 3

). Waarschijnlijk wordt ook op de verwerking van het 

1) Het navolgende is ontIeend aan Verslag over de landbouw, over 1845 e.v. 
jaren onder "Knollen", "Wortelgewassen" en "Nieuwe producten en proefnemin
gen". 

2) Vgl. biz. 267/268. 
3) M. H. de Graaff, Landbouw, fabriekwezen en koophandel in Nederland, 

Leeuwarden 1845, biz. 176. 
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loof gedoeld, wanneer we lezen dat de aardappel tevens toepassing yond in 
de papierindustrie1). 

Het is moeilijk na te gaan, welke betekenis aan deze aardappel-verwer
kende industrie moet worden toegescbreven en in hoeverre de tijdgenoten 
ons omtrent de aanwending van de aardappel juist hebben ingelicht"). 
Zeker is intussen dat de aardappel in de door ons behandelde peri ode van 
betekenis was als grondstof voor de bereiding van gedistilleerd en van aard
appelmeel, sago en stroop. Aan deze takken van aardappelverwerkende 
industrie willen wij dan ook enige aandacht besteden. 

De aardappelstokerijen namen in de eerste he 1ft van de 1ge eeuw een be
langrijke plaats in de Groninger Veenkolonien in. De aardappelteelt in 
deze streken zou dateren van omstreeks 1775, toen ze werd ingevoerd door 
Duitse arbeiders; reeds omstreeks 1800 was deze cultuur zodanig toege
nomen, dat er een aanzienlijke uitvoer plaats yond 3). De opkomst van de 
aardappelstokerijen verliep waarschijnlijk parallel aan de uitbreiding van 
de aardappelteelt. Omstreeks 1840 telde men in dit gebied niet minder dan 
17 branderijen4

). Ook elders in het land yond men aardappelstokerijen, o.a. 

1) L. Konding, Dejonge landman (Haarlem 1841), biz. 46 2e afdeling. 
2) Een veel latere beschrijving van de nijverheid in Nederland (van J. C. A. 

Everwijn, Beschrijving van Handel en nijverheid in Nederland, Den Haag 1912, biz. 
808 en bIz. 583), waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de historische 
ontwikkeling, noemt b.v. nadrukkelijk als grondstof voor de bereiding van macaro
ni en vermicelli slechts tarwebloem en voor de fabricage van stijfsel het zetmeel van 
tarwe, rijst en mais. In hoeverre de aardappel een rol vervulde bij de bereiding van 
bier, potas en papier zal misschien een nader onderzoek aan het licht kunnen bren
gen. 

S) G. Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Gro
ningen, bIz. 11. 

4) Deze branderijen konden het tenslotte niet bolwerken tegen de concurrentie 
van de graanstokerijen te Schiedam, zodat zij allengs in verval kwamen en er in 
1857 nog slechts 5 waren&). Vit verschillende aanwijzingen menen wij te moeten 
opmaken, dat het verval van de aardappelstokerijen vnl. plaats yond na de af
schaffing in 1847 van de graanwet van 1835 en wellicht nog later. Immers, tengevol
ge van de wet "ter bevordering van de belangen van den landbouw" werd de con
currentiepositie van Schiedam verzwaard. In 1844 nog werd van de zijde der 
Schiedamse "korenwijn"-stokerijen geklaagd over de concurrentie, die men onder
yond van de aardappelstokerijen, die een inheems en onbelast product als grondstof 
haddenb). Ook in 1845 en 1846 werd melding gemaakt van de kwijnende toestand, 
waarin de stokerijen te Schiedam zich bevondenC). Dit schijnt mede toegeschreven 
te moeten worden aan de verminderde export naar de Verenigde Staten van Ameri
ka tengevolge van de werkzaamheid der "matigheidsgenootschappen" aldaar, zodat 
reeds in 1843 vele branderijen stil stondend). Toen in verband met de aardappel
ziekte de aardappelstokerijen hun werk moesten staken, werd de afzetmogelijkheid 
van de Schiedamse stokerijen weliswaar vergroot, maar dit heeft er niet toe mogen 
bijdragen deze tak van nijverheid onmiddellijk uit zijn kwijnende toestand op te 
heffene). Dit is begrijpelijk, wanneer we bedenken dat tengevolge van de alom 
heersende schaarste aan levensmiddelen de graanprijzen in deze periode hoog waren. 

&) J. C. A. Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid, bIz. 586; 
b) Verslag, gedaan door de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincien van 

Zuid-Holland, over 1844, bIz. 59; 
C) Idem: over 1845, biz. 88; idem, over 1846, bIz. 101/102; 
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in de Betuwe, in Noord Brabant en in Limburg. De meeste van deze stoke
rijen hebben tengevolge van de aardappelziekte hun werkzaamheden moeten 
staken. Bij de hoge prijzen van de grondstof was de fabricage niet lonend 
meer. Bovendien nam tengevolge van de duurte der eerste levensbehoeften 
het verbruik van gedistilleerd af. Overigens heeft de stilstand nog geenszins 
de ondergang van de aardappelstokerijen betekend - althans niet in Gronin
gen - hoewel een der grootste inrichtingen, nJ. die te Zuidbroek, werd ge
slooptl). Aan deze aardappelstokerijen, die als afvalproduct een waardevol 
veevoeder leverden, was als nevenbedrijf verbonden het vetmesten van 
vee' ). Sommige bedrijven, die niet langer gedistilleerd vervaardigden, leg
den zich nu toe op de mesterij, die bij de goede prijzen van het vee gunstige 
resultaten afwierp3). 

De aardappelmeelindustrie was ornstreeks 1845 nog niet veelomvattend. 
De oudste fabriek, gevestigd te Oosterbeek, dateerde reeds van 1811 4

) en 
had in 1841 een verwerkingscapaciteit van 30.000 hi aardappelen per jaar 6). 
In Gouda was eveneens een aardappelmeel- en -stroopfabriek gevestigd6

). 

De fabriek van W. A. Scholten') te Foxhol, opgericht in 1842, had nog 

d) J. C. A. Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid, biz. 618. 
e) Verslag, gedaan door de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie 

Zuid-Holland, over 1845, biz. 88; idem, over 1846101/102. 
1) Verslag, gedaan door de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie 

Groningen, over 1845, gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant van 8 Juli 
1846, 18e - 21e bijvoegsel. no. 160. 

') J. C. A. Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid, biz. 617. 
3) Verslag, gedaan door de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie 

Groningen, over 1846, gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant van 7 Juli 
1847, no. 158, 2e - 24e bijvoegsel. 

4) H. BI(ink), De aardappelmeelindustrie in Nederland, Tijdschrift voor Econ. 
Geographie (1910), biz. 304. 

6) H. Minderhoud, Ontwikkeling en betekenis der landbouwindustrie in Gro
ningen, biz. 3. 

6) In 1848 reeds leverde de Goudse fabriek behalve aardappelmeel ook aard
appelstroop. Willem Albert Scholten. Herinneringen uit het leven van een indus
trieel, bewerkt door A. Winkler Prins, biz. 166. 

') W. A. Scholten begon in 1838 met een kleine "fabriek" (gevestigd in de kamer 
van een woonhuis!) in Tonden, gemeente Brummen (Gld.). In 1839 werd dit bedrijf 
verplaatst naar Warnsveld en onderging tevens een uitbreiding. Naast de bereiding 
van verfwaren nam Scholten hier behalve de fabricage van aardappelmeel ook die 
van sago ter hand. Toen in 1841 de fabriek afbrandde, had de ervaring inmiddels 
geleerd, dat de aardappelverwerkende industrie voldoende winstgevend was om 
opnieuw te beginnen. Daar de Groninger Veenkolonien de voornaamste leveran
cier waren van de grondstof (en van de benodigde brandstof: de turf), overwoog 
Scholten vestiging in de nabijheid hiervan. De Veenkolonien zelf waren echter on
geschikt als vestigingsplaats voor deze industrie, daar het water hier niet he1der ge
noeg was. In Foxhol, even buiten de stad Groningen, werd aan deze eis wei vol
daan. Hier richtte Scholten in 1842 zijn fabriek op voor de bereiding van aard
appelmeel en sago en breidde reeds in 1843 de werkzaamheden uit tot de fabricage 
van str08 ). Scholten was de grondlegger van de aardappelmeelindustrie in Gro
ningen, hoewel hij niet de eerste was in deze streek. Reeds in 1840 was een fa
briek opgericht te Muntendam, die echter na enkele jaren weer werd opgeheven. 

&) W. A. Scholten. Herinneringen uit het leven van een industrieel, bewerkt door 
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slechts een bescheiden omvang, hoewel de verwerkingscapaciteit zich reeds 
in de eerstejaren van haar bestaan in stijgende lijn bewoog. Omstreeks 1845 
overwon Scholten de financiele moeilijkheden, die een volledige ontplooiing 
van zijn onderneming in de weg hadden gestaan. Hoewel men de gunstige 
wending omstreeks ditjaar weI heeft beschouwd als een gevolg van de aard
appelziekte, die de prijzen der eindproducten aanzienlijk deed stijgen, was 
de fabrikant zelfvan mening dat hij zonder het optreden van deze ziekte veel 
meer had kunnen verdienen en het voortduren ervan eerder schadelijk dan 
voordelig was 1). Ook gedurende 1847 werd het bedrijfbegunstigd door hoge 
prijzen van de eindproducten, terwijl de fabnkant zijn aardappelen aan
merkelijk gunstiger had ingekocht dan de met hem concurrerende "Holland
se" fabrieken. Hij kocht in dit jaar reeds meer aardappelen dan "aIle 
andere fabrieken in het gehele land tezamen"2). De bevoorrading van de 
andere aardappelmeelfabrieken werd inderdaad bemoeilijkt. Reeds in 1845 
kon de "grote" fabriek in Oosterbeek, die in normale tijden voor de grond
stof hoofdzakelijk was aangewezen op de Veenkolonien, slechts gaande ge
houden worden dankzij aanvoer uit Engeland en Denemarken 8). Zij moest 
in 1846 na enkele maanden tot sluiting overgaan 4). Een te Culemborg geves
tigde aardappelstroopfabriek moest de werkzaamheden eveneens staken 5). 
De aardappelziekte oefende voorts een ongunstige invloed uit op een aantal 
kleine stroop- en sagofabrieken op de Veluwe6

). 

Niet aIleen de aardappel-verwerkende industrie ondervond de nadelige 
gevolgen van de aardappelziekte. Andere takken van nijverheid werden 
mede door haar ongunstig bemvloed'). De zoutziederijen en azijnmake
rijen8

) zagen hun afzet tengevolge van het geringe verbruik van aardappelen 

A. Winkler Prins, biz. 166. 
Vgl. voor het overige: J. C. A. Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid; 

G. Minderhoud, Ontwikkeling en betekenis der Iandbouwindustrie in Groningen; 
H. BI(ink), De aardappelmeelindustrie in Nederland. 

1) W. A. Scholten. Herinneringen, bewerkt door A. Winkler Prins, biz. 171/172. 
2) Idem, bIz. 173. Hierbij dienen wij te bedenken, dat de mogelijkheid bestaat, 

dat de overige fabrieken ook van elders aardappelen betrokken. In 1847 kocht de 
aardappelmeelfabriek van Gouda "rotte" aardappelen van Goeree en Overflakkee. 
Verslag over de landbouw, over 1847, bIz. 112. Hier is voorts melding van een 
"aardappelfabriek" te Delft. 

S) VersIag, gedaan door de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie 
Gelderiand, over 1845, gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant van 8 Juli, 
1846 no. 160, ge-IOe bijvoegsel. 

4) Idem, over 1846, gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant van 7 Juli 
1847, no. 158, 8e-ge bijvoegsel. 

6) Idem, over 1845 en over 1846. Publicatie als voren. 
6) Idem, over 1845. Publicatie als voren. 
') Het navolgende is ontIeend aan Verslagen, gedaan door de Gedeputeerde Sta

ten aan de Staten der Provincien, over 1845 en 1846, gepubliceerd resp. in de Neder
landsche Staatscourant van 8 Juli 1846, no. 160, Ie tim 28e bijvoegsel en in de 
Nederlandsche Staatscourant van 7 Juli 1847, no. 158, Ie tim 2ge bijvoegsel; Ver
slag, gedaan door de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Zuid
Holland, over 1847 en 1848. 

8) De lagere bevolkingsklassen gebruikten bij de aardappel veelal azijn. Vgl. 
I. J. Brugmans, De arbeidende kIasse in Nederland in de 1ge eeuw, biz. 153. 
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aanmerkelijk verminderd en verkeerden in een kwijnende toestand. De duur
te der eerste levensbehoeften beperkte de uitgaven voor gedistilleerd en voor 
bier, terwijl de desbetreffende bedrijven de prijzen van hun grondstoffen 
zagen oplopen. Zelfs bracht de duurte der ievensmiddelen een inkrimping 
van de vraag naar kleding met zich en ervoer de Leidse industrie hiervan de 
gevolgen. 

Daarentegen vertoonden enkele andere bedrijven een opleving. De grotere 
vraag naar grutterswaren verschafte de pellerijen aanzienlijk meer werk. De 
geringe productie van aardappelstroop gaf de stroopfabricage uit beetwor
telen een nieuwe kans. 

Hoewel enkele takken van nijverheid de weerslag ondervonden van de 
ornstandigheden in de jaren 1845 tim 1847, blijkt uit het vorenstaande niet, 
dat de algemene toestand van de nijverheid in emstige mate door de aard
appelziekte te lijden heeft gehad. Dit zou wellicht kunnen worden verklaard 
uit het feit, dat de koopkracht in zijn geheel genomen weinig vermindering 
had ondergaan. Er yond een zekere verschuiving in de inkomens plaats : de 
boeren ging het goed, de handel (althans die in granen) leefde op; daaren
tegen moesten de welgestelden meer dan anders bijdragen in de gemeente
lijke belastingen. De koopkracht van de lagere klassen van de bevolking, 
die steeds op de rand van het bestaansminimum - zo niet er onder - leef
den, was nu evenmin als in vroegere jaren van betekenis voor andere produc
ten dan eerste levensbehoeften. Ben nader onderzoek zou wellicht kunnen 
aantonen, in hoeverre er sprake was van een aigemene vermindering in het 
nationale inkomen in de door ons behandelde periode. 
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BIJLAGE! 

Koninklijk Besluit van 14 September 1845, houdende maat
regelen tot aanmoediging van den invoer van levensmid

delen, Staatsblad no. 54. 

Wij Willem II, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje
Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. enz. 

gezien art. 2 van de Wet van 19 Junij 1845, Staatsblad no. 28, overwegende, dat 
bij de ongunstige vooruitzigten, welke omtrent den aardappelenoogst bestaan, 
zoo wei het algemeen belang als dat van den handel en nijverheid dezer landen 
vordert, dat door ons alles in het werk worde gesteld, wat strekken kan, om eene te 
groote rijzing van de prijzen der levensmiddelen te helpen voorkomen, 

overwegende, dat van de regering tot dat einde geene andere maatregelen be
hooren uit te gaan dan zoodanige, waardoor de invoer van levensmiddelen voor de 
arbeidende klassen zooveel mogelijk wordt aangemoedigd, 

op de voordragt van onzen Minister van Financien van 9 September 1845, no. 
409/761 geheim, 

gehoord onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
den Raad Van State gehoord, advies van den 12den dezer, geheim, litt. W, 
gezien het nader rapport van onzen Minister van Financien van den 13den 

September 1845, no. 419/774, geheim, 
hebben besloten en besluiten: 

Art. 1 

Met den 15n September eerstkomende worden de invoerregten van de navolgende 
goederen verminderd tot op het bedrag bij ieder derzelve uitgedrukt: 

aardappelen 
gierst 
rijst 
boonen, erwten en linzen 
gort, grutten en gepelde gerst 
meel 

5 cents de 10 mud 
1 cent de 100 pond 
1 cent de 100 pond 

10 cents het last 
/3 de 100 ponden 
/5 de 100 ponden 

En zulks voor aIle partijen, welke op of na den 15 September ten invoer zullen 
worden aangegeven. 

Art. 2 

Wij behouden ons voor in de ophanden zijnde zitting van de Staten-Generaal de 
noodige voordragt te doen, om zoowel de bij art. 1 gemaakte bepalingen nader 
wettelijk vast te steIlen, als om het invoerregt op rogge en boekweit tot op den In 
Junij 1846 of zooveellater als bevonden zal worden te behooren, te bepalen op het 
thans voor de loopende maand September daarop gevestigde bedrag van 15 cents 
per mud en dat op tarwe en gerst voor eenen gelijken tijd op respectivelijk 25 en 10 
cents per mud, zijnde voor ieder derzelve het minimum van regten bij de Wet van 29 
December 1835, Staatsblad no. 41, voor deze graansoorten bepaald. 

Onze Minister van Financien is be1ast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan, tot informatie, afschriften 
zullen worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en aan den 
Raad van State. 
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BIJLAGEII 

Tijdvak Invoer Uitvoer Doorvoer 

(in lasten) 

Tarwe: 

1844: 21.160 5.611 226 
1845 : eerste drie kwartalen 5.355 4.645 1.286 
1845: vierde kwartaal 9.013 1.744 73 
1846: 22.522 3.546 9.389 
1847: ontbreekt 
1848 tIm 1850: gernidd. 33.179 30.549&) 

Rogge: 

1844: 36.610 171 385 
1845 : eerste drie kwartalen 13.535 266 172 
1845 : vierde kwartaal 13.863 381 440 
1846: 101.911 867 44.086 
1847: ontbreekt 
1848 tIm 1850: gernidd. 39.134 560&) 

Gerst: 

1844: 13.836 9.855 653 
1845: eerste drie kwartalen 11.865 6.582 233 
1845: vierde kwartaal 12.040 2.497 294 
1846: 18.113 5.352 2.917 
1847: ontbreekt 
1848 tIm 1850: gernidd. 18.791 11.897&) 

Boekweit 

1844 : 590 13 
1845: eerste drie kwartalen 1.985 8 
1845: vierde kwartaal 3.776 4 
1846: 7.718 181 329 
1847: ontbreekt 
1848 tIm 1850: gemidd. 6.115 67&) 

&) uitvoer + doorvoer. 
Deze cijrers zijn samengesteld aan de hand van gegevens, ontleend aan: 
Bijlagen tot de Handelingen der Staten-Generaal1845/1846, bIz. 11 ; 

Saldo 
invoer 

15.323 
- 576 
7.196 
9.587 

2.630 

36.054 
13.097 
13.042 
56.958 

38.574 

3.328 
5.050 
9.249 
9.844 

6.894 

577 
1.977 
3.772 
7.208 

6.048 

Bijlagen tot de Handelingen der Staten-GeneraaI1846/1847, bIz. 646 tIm 470; 
Bijlagen tot de Handelingen der Staten-GeneraaI1850/1851, bIz. 782. 

Econom isch- en sociaal-historisch Jaarix>ek 20 



306 DE AARDAPPELZIEKTE IN NEDERLAND 

BIJLAGEIII 

Middenprijzen inlands graan 
(in glds. per mud) 

Tijdvak Tarwe Rogge Gerst Boekweit 

1845 
20/6 - 19/7 7,06 6,25 4,5ot 6,11 
20/7 - 19/8 7,56 6,42t 4,65 6,53 
20/8 - 19/9 8,83t 7,05 5,24 7,401 
20/9 - 19/10 9,6ot 7,83 5,54 7,73t 
20/10 - 19/11 10,26 8,42 5,62t 8,13 
20/11 - 19/12 10,10 8,32t 5,51 7,87 
20/12 - 19/1 (1846) 9,88 8,41 5,38t 7,82t 
20/1 - 19/2 1O,09t 8,73 5,38t 8,11 
20/2 - 19/3 9,49t 8,13t 5,26 8,06 
20/3 - 19/4 9,16t 7,63 4,80 7,77t 
20/4 - 19/5 9,19 7,58 4,46 7,67t 
20/5 - 19/6 9,77t 8,11 4,58t 8,07 
20/6 - 19/7 9,67t 7,77 4,37 7,19t 
20/7 - 19/8 9,90 8,37 4,69 7,141 
20/8 - 19/9 10,l1t 8,85t 5,13 7,lot 
20/9 - 19/10 10,68t 9,33 5,68 7,02t 
20/10 - 19/11 11,03 9,49t 6,03 6,941 
20/11 - 19/12 11,28 9,70 5,94 6,94 
20/12 - 19/1 (1847) l1,32t 9,81 6,001 7,23t 
20/1 - 19/2 12,30 10,40 6,78 7,88 
20/2 - 19/3 14,93t 11,30 7,85 8,87t 
20/3 - 19/4 15,23 11,94 8,27 9,13t 
20/4 - 19/5 17,53t 14,34 9,46 10,42t 
20/5 - 19/6 17,67t 14,35 9,88 10,961 
20/6 - 19/7 18,07t 12,55 9,57 11,02 
20/7 - 19/8&) 16,38 8,59t 6,59 9,92t 
over 1848 bedroegen 
deze: 8,- 5,37 4,08 5,37 
over 1849 7,66 4,52 3,56 4,56 
over 1850 7,29 4,90 3,66 4,81 

Deze gegevens werden ontleend: 
voor 1845 en 1846 aan Bijlagen tot de Handelingen der Staten-GeneraaI1846/1847, 

biz. 474/475; 
voor 1847 aan de maandelijkse publicaties van de Minister van Financien in de 

Staatscourant (jaargang 1847), tot welke publicaties de minister verplicht was 
op grond van de graanwet van 1835 en waarbij tevens het voor de komende 
periode geldende schaalrecht werd afgekondigd; 

voor 1848 tIm 1850 aan Bijlagen tot de Handelingen der Staten-Generaal, 1850/ 
1851, bIz. 782. 

&) Ter vergelijking moge nog dienen, dat de laagste prijzen gedurende 1847 ge
noteerd op de markt te Leiden bedroegen: voor tarwe/9,- per mud; voor rogge 
/6,25 per mud; voor gerst/5,- per mud (Vgl. Verslag over de landbouw, over 
1847, bijlage N). 
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BIJLAGEIV 

Hoogste en Iaagste prijzen van enkele producten op de markt te Leiden (in gIds, per 
mud) 

Duivenbonen Paardenbonen Vroege Late 
aardappelen aardappelen 

laar hoogste laagste hoogste laagste hoogste laagste hoogste laagste 

1844 6,50 4,- 6,25 4,- 3,20 1,20 1,60 0,75&) 
1845 12,- 5,50 11,25 4,60 4,50 2,10 6,- 1,35 
1846 9,80 5,95 8,50 5,50 3,80 2,- 6,40 3,65 
1847 12,70 6,25 12,50 6,- 7,65 2,45 5,87t 2,90 
1848 7,- 4,- 6,50 4,- 4,50 1,65 3,05 1,95 
1849 6,80 4,- 6,80 3,80 3,25 1,45 2,55 1,75 
1850 6,- 4,30 5,70 3,70 4,15 1,55 2,70 1,30 

Ontleend aan de navolgende bronnen: 
voor 1844 tim 1847 aan Verslag over de landbouw, over 1847, bijlage N; 
voor 1848 aan Idem, over 1848, bijlage F; 
voor 1849 aan Idem, over 1849, bijlageB; 
voor 1850 aan Idem, over 1850, bijlage D. 

&) Deze prijs was uitzonderlijk laag. De voorafgaande jaren hadden als laagste 
prijzen te zien gegeven: 
1841/1,-; 1842/1.52!; 1843/1.05. 

Hoogste en laagste prijzen van grauwe, groene en witte erwten (in glds. per mud) 

Grauwe erwten Groene&) erwten Witte s) erwten 
laar hoogste laagste hoogste laagste hoogste laagste 

1844 11,- 4,- 8,- 3,- 6,25 4,-
1845 21,- 12,- 16,- 10,- 13,50 8,25 
1846 17,- 10,- 18,- 9,50 15,- 7,50 
1847 14,- 17,- 12,-
1848 14,- 6,- 13,- 5,50 7,50 5,-
1849 8,25 4,50 8,50 5,- 8,- 4,50 

Deze cijfers zijn ontleend aan Verslagen over de Landbouw over 1844 tim 1849, 
onder "Erwten". 

Slechts hier en daar worden in deze verslagen prijzen genoemd en hieraan mag 
niet dezelfde waarde worden toegekend als aan de marktnoteringen. Zo zullen er 
waarschijnlijk hogere noteringen geweest zijn dan de "hoogste" en evenzeer lagere 
dan de "laagste". Wij meenden echter ook deze cijfers te moeten opnemen om een 
meer volledig beeld te krijgen van het prijsverioop van die producten, die voor
namelijk moesten dienen om in het tekort aan aardappelen te voorzien. 

B) groene of "blaauwe" erwten; witte of gele erwten. 
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ARBEIDERS ALS ONDERNEMERS 

De poging van arbeiders om te komen tot de vestiging van een eigen be
drijf, genaamd Limburgsche Machinenfabriek "de Industrie" te Swalmen, 

1917-1927. 

door 

Dr. G. C. P. LINSSEN 

De geschiedenis van de arbeidersbeweging in Limburg begon omstreeks 
de eeuwwisseling. In 1900 vond de stichting plaats van de Limburgsche 
Roomsch Katholieke Volksbond. Deze naam werd gekozen, omdat van de 
zeven oprichtende verenigingen er vier reeds deze naam droegen, onder 
meer de Volksbond van Roermond, die bestond sinds 23 april 1893 1). Er 
bleek bij oprichting buitengewone belangstelIing voor te bestaan, zodat 
binnen korte tijd de jonge Roermondse vereniging ongeveer 700 leden telde. 
Ret was een typische volksbond van die tijd: de leiding berustte bij niet
arbeiders. De eerste voorzitter was mr. R. Regout. Leden waren zowel boe
ren, middenstanders, beambten als arbeiders. Ret bestuur bestond uit 
oudere heren, onder wie een kruidenier, een ambtenaar, een rentenier en een 
industrieel, die naar beste weten voor de rechten en belangen van de leden 
opkwamen, maar met deze weinig of geen rechtstreekse voeling onder
hieIden. Er werd vrij veel gedaan voor de arbeiders, maar niet door de ar
beiders. Deze laatsten betaalden een entreegeld voor de VoIksbond van dertig 
cent en verder geen contributie, waardoor ze in zekere zin niet voor vol 
werden aangezien. De begrippen arbeider en behoeftige lagen in elkaars ver
lengde. Bedeling die beoefend werd door de gezeten burgerij was nog alge
meen en werd als zodanig maatschappelijk aanvaard. Intussen zagen de 
bestuurders van de Volksbond toch weI in waar het heen moest en hun op
zet in volgende jaren was dan ook om zich zelf zo gauw mogelijk overbodig 
te maken ten einde de leiding aan hen die behoorden tot de werkmansstand 
over te laten. Tot de voornaamste verdiensten van de Volksbond kunnen ge
rekend worden de oprichting van woningbouwverenigingen, de oprichting 
van vakverenigingen en de bestrijding van het drankmisbruik. 

Tot de grote voortrekkers van de Limburgsche Roomsch Katholieke 
VoIksbond in de eerste jaren mag men rekenen: jonkheer mr. Charles 

1) Ve1e gegevens zijn geput uit de verzamelmap Metaalbewerkersbond van het 
Sociaal Historisch Centrum te Maastricht. In deze map bevindt zich diverse 
correspondentie, speciaal met betrekking tot de geschetste ontwikkelingen te 
Swalmen. Voor de ondervonden medewerking moge ik speciaal danken de directeur 
van het Sociaal Historisch Centrum, drs. J. F . R. Philips, en de aan het Centrum 
verbonden historicus drs. J. C. F. M. Jansen; J. Jacobs, Het gouden boek der K.A.B. 
in Limburg (Heeden 1951), p. 23-24, 30-42, 84-85; C. A. A. Linssen, Vijftig jaren 
arbeidersbeweging in Swalmen 1912-1962 (Swalmen 1962), p. 45-46. 



310 ARBEIDERS ALS ONDERNEMERS 

Ruys de Beerenbrouck, de latere deken J. M. Souren, de eerste aalmoezenier 
van de arbeid in Limburg, Henri Hermans en A. H. Vliegen. Van doorslag
gevende betekenis werd echter de komst van dr. H. Poels, in 1910 benoemd 
tot aalmoezenier van de arbeid in de Mijnstreek, tevens opvolger van Souren 
als Bondsadviseur van de Limburgsche Roomsch Katholieke Volksbond. 
Een van de eerste resultaten door Poels bereikt was de samensmelting van de 
Bond van Roomsch Katholieke Mijnwerkersverenigingen met de Limburgse 
Volksbond, die na de fusie werd omgedoopt in Limburgsche Roomsch 
Katholieke Werkliedenbond. De Bond werd ingedeeld in kringen, ieder met 
een eigen kringbestuur. Aalmoezeniers fungeerden als geestelijk adviseur 
van aIle in hun district gelegen kringen. Van deze aalmoezeniers had Ch. H. 
G. M. Camp de standplaats Roermond 1). 

Zijn aalmoezenierschap was slechts van korte duur. In die korte periode 
werd hij echter geconfronteerd met gebeurtenissen, die in hun strekking 
verder reikten dan het plaatselijke en diep ingrepen in de bestaande ver
houdingen. Het was een verre van gemakkelijk tijdsbestek. Vooral de situ
atie in Swalmen eiste zijn bijzondere aandacht op. 

Swalmen was toen een gemeente van om en nabij 3000 inwoners, bestaan
de uit de kernen Swalmen, Asselt en Boukoul. De laatste twee waren van 
compleet agrarisch karakter. De hoofdkern der gemeente, het dorp Swal
men, bezat enige industrie. Behalve een aantal kleiwarenbedrijven en hout
zagerijen, was er een veor die tijd belangrijke machinefabriek annex ijzer
gieterij gevestigd. Tijdens de eeuwwisseling was in Swalmen als kapelaan 
werkzaam de latere aalmoezenier Souren 2). De jeugdige Souren was op 
sociaal gebied zeer actief. Hij richtte een zogenaamd Patronaat op, be
stemd voor jonge arbeiders, die toen ook in groten getale in het aangren
zen de Pruisen werkten. Eveneens had hij de hand in de oprichting van de 
plaatselijke Boerenleenbank. Zijn verblijf in Swalmen was niet van lange 
duur. De pastoor zal er rnisschien niet al te rouwig om geweest zijn. Souren 
behoorde immers tot het genre van jonge vooruitstrevende kapelaans, van 
wie de oudere parochiegeestelijkheid en overige notabelen doorgaans weinig 
moesten hebben. Voor nieuwigheden was men vlug bevreesd. In de mobili
satie van arbeiders in eigen organisaties zag men een verstoring van de ver
houdingen. De geestelijkheid vreesde conflicten tussen patroon en arbeider 
en rnisschien nog meer om in die conflicten partij te moeten kiezen. Van 
waarde en belang van een arbeidersorganisatie was menig geestelijke nog 
lang niet overtuigd. Mogelijk stelden sommige bisschoppen, - die Rerum 
Novarum van paus Leo XIII ongetwijfeld bestudeerd hebben en dus ook 
wisten dat volgens deze encycliek arbeidersorganisaties doelmatig geacht 
werden en volledig bestaansrecht hadden -, zich misschien wat te voor-

1) Gegevens verstrekt door het Bisschoppelijk Arehlef te Roermond. 
Aalmoezenier Camp werd geboren op 25 maart 1879 te Gouda en tot priester ge

wijd in 1904, waarna hlj als kapelaan werkte in de Midden-Limburgse dorpen 
Baexem en Reuver. Zijn benoeming tot aalmoezenier volgde in 1915. Nog geen 
veertig jaren oud overleed hij te Roermond op 28 oktober 1918. 

2) Linssen C. A. A., a.w., p. 6-7. 
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zichtig op. Mgr. Drehmanns, bisschop van Roermond van 1900 tot 1913, 
nam weI het initiatief tot de benoeming van een aalmoezenier van de arbeid, 
maar liet het bij een, namelijk Souren. Mgr. Schrijnen, die mgr. Drehmanns 
opvolgde, ging echter over tot de ins telling van een aalmoezenierscorps en 
benoemde dr. Poels tot hoofdaalmoezenier 1) . 

In het hart van het Limburgse mijngebied yond Poels zijn bestemming in 
het sociale werk, dat zijn naam zou doen voortIeven 2). Het voordien bijna 
verachte mijnwerkersberoep bracht hij in ere. Poels' gezag, vooral sinds 
zijn benoeming tot hoofdaalmoezenier in september 1915, groeide snel in 
Limburg. Complete bevolkingsgroepen accepteerden hem onvoorwaardelijk 
als hun leider. Hij was een redenaar die ademloos door velen werd aanhoord. 
Dat was ook het geval toen hij voor de eerste keer te Swalmen sprak tijdens 
een openluchtmeeting in 1912. Met deze openluchtmeeting begon in eerste 
aanleg de korte historie van de arbeidersonderneming "de Industrie" te 
Swalmen. Ben conflict in de bijna veertig jaren eerder te Swalmen gevestigde 
machinefabriek van P. Konings vormde het begin. 

Het was Michael Konigs, - naderhand noemde de familie zich Konings 
-, die in 1873, tesamen met zijn zoon Peter, die toen 23 jaar was, een fabriek 
bouwde, waar diverse soorten landbouwwerktuigen, zoals dorsmachines, 
werden vervaardigd 3). De onderneming heeft zich tot op heden weten te 
handhaven. Begonnen werd met een draaibank en een boormachine. Reeds 
in 1874 toog men met zijn produkten naar tentoonstellingen en niet zonder 
resultaat. Zowel te Boxmeer als te Maastricht werden zilveren medailles be
haald. Konings was technisch vooruitstrevend; in 1882 schafte hij een stoom
machine aan. In de jaren 1884 en 1885 werd het productieprogramma uitge
breid met machines voor het fabriceren van dakpannen en bakstenen. De 
eerste stoomcaroussel werd in 1887 gebouwd voor Karel Benner te Roer
mond. Later werden de kermisattracties nog uitgebreid met cake-walkes, 
vrolijke wielen en achtbanen. In 1898 stichtte Konings een eigen ijzer-

1) J. Colsen, Poels (Roermond-Maaseik 1955), p. 18, 53, 63, 67, 114-115, 162, 
335-336. Mgr. dr. Henri Poels werd op 14 februari 1868 geboren in het Noord
Limburgse Peeldorp Venray. Hij overleed, ruim tachtig jaren oud, op 7 september 
1948 in het klooster der Medische Missiezusters te Imstenrade bij Heerlen. Na ge
studeerd te hebben op Rolduc werd hij op 23-jarige leeftijd priester gewijd. Zijn 
doctoraat in de theologie behaalde hij te Leuven. Bepaalde publikaties van Poels op 
wetenschappelijk terrein bleken daarna echter niet de instemming en sympathie 
van een aantal katholieke autoriteiten te oogsten. In ieder geval bracht zijn Leuvense 
promotie van 1897 hem naderhand niet het door hem verwachte bijbelprofessoraat 
aan het groot-seminarie. In 1899 werd hij kapelaan te Venlo. Van 1904 tot 1910 
doceerde Poels aan de katholieke universiteit van Washington. Vrijwel dezelfde 
moeilijkheden die hij met betrekking tot zijn critische bijbelstudies in Nederland 
had ondervonden, leidden in 1910 tot zijn ontslag en terugkeer naar Limburg, waar 
hij tot rector te Welten bij Heerlen werd benoemd. 

2) L. J. Rogier, Katholieke herleving; geschiedenis van katholiek Nederland 
sinds 1853 ('s Gravenhage 1962), p. 384-385; Colsen, a.w., p. 284. 

3) G. C. P. Linssen, Verandering en verschuiving; industriele ontwikkeling naar 
bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg, 1839-1914 (Tilburg 1969), p. 165-167; 
Map uitgegeven bij de opening der nieuwe fabriek P. Konings Machinefabriek, 
ijzer- en metaalgieterij N.V., Swalmen 1964. 
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gieterij. Rond 1900 begon men met de vervaardiging van automobielen. 
Daarmee was men beslist bij de tijd, immers de eerste auto in Nederland 
reed in 1896. Omstreeks de eeuwwisseling ontstonden in Europa meerdere 
autofabrieken, zoals van Gottlieb Daimler, Armand Peugeot, Louis Re
nault, Andre Citroen en Rudolf Diesel. In 1898 begon in Nederland de 
N.V. Simplex Machine- en Rijwielfabriek de productie van automobielen. 
In hetzelfde jaar werd, eveneens te Amsterdam, de N.V. Trompenburg 
Automobielmaatschappij - automerk Spyker - gesticht. Konings ver
vaardigde een vijftal automobielen, die een snelheid van 20 tot 30 km per 
uur behaalden. Zij waren geheel - ook de motoren - in eigen bedrijf ge
fabriceerd. De in 1898 opgerichte KoninkIijke Nederlandsche Automobiel
club organiseerde vele betrouwbaarheidsritten, waaraan ook de auto's van 
Peter Konings met succes deelnamen. De overweging om een automobiel
fabriek te stichten werd niet gerealiseerd, toen bleek dat terzeIfdertijd enige 
automobielfabrieken in Belgie snel na hun oprichting faiIIeerden. Bovendien 
dreigde zware concurrentie van de reeds op serieproductie ingestelde Vere
nigde Staten. Het feit echter dat Konings in staat was dergelijke nieuwe en 
ingewikkelde produkten als automobielen te vervaardigen, bewees dat hij 
uitstekend en prima samenwerkend personeel in dienst gehad moet hebben. 
DergeIijke gecompliceerde constructies vergden niet aIleen van de ontwer
per een grote inventiviteit maar eveneens van al zijn medewerkers, die de 
vele en onverwachte problemen van technische en economische aard moesten 
kunnen oplossen. Omstreeks 1916 bedroeg de personeelssterkte van Konings 
ruim honderd man. Met dat personeel, waarmee hij nooit'veel problemen had, 
kreeg hij in dat jaar moeilijkheden. De oorzaak ervan lag verder terug. 

Zoals bekend vaardigde op 15 mei 1891 paus Leo XIII de beroemde 
sociale encycliek Rerum Novarum uitl). Men had, aldus Rogier, gedacht dat 
de kerk, "promeneuse lente et fatiguee", de loop der tijden niet had kunnen 
bijhouden. Men keek naar haar om, aIleen om te zien, hoever zij nu alweer 
was achtergeraakt, maar plotseling bleek zij het Iiberalisme ver voor. De 
katholieken van Nederland luisterden, deels pijnlijk verrast, deels in ont
roerde vreugde naar het pauselijke woord. Sommigen probeerden de zeg
gingsmacht der encycliek te verkleinen door haar aIleen op Italiaanse toe
standen toepasselijk te verklaren, maar de bisschoppeIijke vastenbrieven van 
de daarop volgende jaren verijdelden deze onnozele opzet. De clerus werd 
vermaand, de leer van de paus met volle ernst te bestuderen. De practisering 
der encyc1iek yond niet bepaald onmiddeIlijk plaats. Degenen, die de maat
schappelijke invloed bezaten om de sociale verandering door te voeren of tot 
ontwikkeling te laten komen, werden er pas zeer geleidelijk aan rijp voor. Zo 
kwam bijvoorbeeld een Nederlandsche Roomsch Katholieke Metaalbe
werkersbond, - van belang in dit kader -, pas tot stand in 19022). De 
eerste gesalarieerde bondsbestuurder - naderhand voorzitter - werd 
C. J. Kuiper. In 1907 volgde een tweede. Vanaf 1913 ging het team van ge-

1) Rogier, a.w., p. 329-331. 
2) C. J. Kuiper, Vit het rijk van de arbeid (Utrecht 1951), dlI, p. 311-315. 
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salarieerden zich vlotter uitbreiden. Zo werden in 1914 en 1915 respectieve
lijk tot gesalarieerd bestuurder benoemd A. C. de Bruijn en M. Krijgsman, 
welke beiden, maar vooral de laatste, een belangrijke rol zouden gaan spelen 
bij de gebeurtenissen, die zich in 1916 en volgende jaren - waarop in het 
hiernavolgende zal worden ingegaan - te Swalmen zouden gaan afspelen. 
Na de benoemingen van De Bruijn en Krijgsman, beiden harde werkers, 
breidde de Metaalbewerkersbond zijn activiteiten snel uit. Dat bleek zowel 
uit het aantal nieuw opgerichte afdelingen als uit het toenemende aantal 
leden, dat zich in twee jaren verdubbelde van ruim 3000 in 1914 tot ruim 
6000 in 1916. Het bondsorgaan "De Metaalbewerker St. Eloy" was vanaf 
1915 een weekblad met een oplage tot 7000 exemplaren. 

Ook in Swalmen werd in deze jaren g"probeerd tot een arbeidersorgani
satie te geraken 1). Daartoe nam de plaatselijke geestelijkheid - hetgeen na 
Rerum Novarum enigszins voor de hand lag - niet het initiatief. Men 
achtte de maatschappelijke verhoudingen ter plaatse goed en zag onvol
doende grond tot verandering. Een zekere sociale samenwerking rnanifes
teerde zich bijvoorbeeld in de Patronaatstekenschool, opgericht in 1911. In 
het bestuur ervan werkten ondernemers, vaklieden en anderen samen. Ook 
P. Konings had zitting in het bestuur. De eigen activiteiten der arbeiders be
gonnen in feite in 1912. In dat jaar werd de eerste openluchtmeeting door de 
R.K. Werkliedenbond in Midden-Limburg gehouden. Twee legertjes ge
organiseerde arbeiders trokken Swalmen binnen, het ene aikomstig uit 
Roermond, het andere uit Tegelen. Vooral die uit Tegelen waren bekend om 
hun militante houding ten opzichte van de werkgevers. Op de markt gearri
veerd kon men ruimschoots genieten van het gesproken woord: vijf sprekers 
maakten duidelijk hoe nodig het was om spoedig tot een plaatselijke arbei
dersorganisatie te geraken. Hoogtepunt van de meeting was voor al1e samen
gestroomden de redevoering van dr. Poels. 

Het gevolg van de meeting was dat spoedig de beraadslagingen zouden 
aanvangen om tot een plaatselijke werkliedenbond te komen. Op 28 sep
tember 1912 ging men, tijdens een vergadering, gehouden in cafe "De 
Zwaan", over tot oprichting. Dat men het een bijzonder gedenkwaardig ge
beuren yond, bewijst mede de tekst van de oorkonde, die gedateerd werd op 
17 november 1912 : "In het Jaar Onzes Heeren 1912 ten tijde dat Z.H. Paus 
Pius X in het ge Jaar was van Zijn Pontificaat en Z. D. H. Mgr. J. H. Dreh
manns in het 12e Jaar den bisschoppelijken zetel van Roermond bekleedde, 
terwijl Hare Majesteit Wilhelmina Koningin was der Nederlanden en Zijne 
Excellentie Jhr. Mr. C. Ruys de Beerenbrouck Commissaris der Koningin 
in Limburg, onder het geesteIijk bestuur van den Zeerw. Heer Petrus Willem
sen, pastoor en het wereldlijk bestuur van den Edelachtbaren Heer Louis 
Strens, burgemeester, op den oproep der EncycIiek 'Rerum Novarum' van 
Z.H. Leo XIII z.g. is te Swalmen opgericht eene Werkliedenvereeniging 
onder den naam van 'R.K. Werkliedenvereeniging St. Lambertus'. Moge zij 
onder Gods zegen bloeien tot welzijn van de leden, van Kerk en Vaderland! 

1) Linssen C. A. A., a.w. , p. 7-13. 



314 ARBEIDERSALSONDERNEMERS 

Dat geve God! En is ter memorie deze oirkonde opgemaakt te Swalmen den 
17 November 1912". De oorkonde was ondertekend door voorzitter W. 
Ramakers, secretaris J. Nieskens, tweede secretaris W. Julicher, penning
meester H. Custers en geestelijk adviseur P. Comaedts. Op verzoek van 
pastoor Willemsen van Swalmen had rector Comaedts van Asselt het ad
viseurschap op zich genomen. Daarmee hield de bedachtzame pastoor 
Willemsen de Swalmer parochiegeestelijkheid buiten de nieuw opgerichte 
vereniging, waarmee hij moeilijkheden verwachtte. 

Over de eerste jaren na de oprichting vaIt weinig te vertellen. De werk
Iiedenvereniging werd geen strobreed in de weg gelegd, ook niet in de be
drijven. Men vergaderde geregeld en probeerde nieuwe leden te werven. 
Over het algemeen werd de vereniging in de Swalmer gemeenschap niet al 
te zeer au serieux genomen. Desondanks ging men verder. De eerste tegen
slag voor de nieuwe vereniging was de overplaatsing van adviseur Comaedts 
naar Terwinselen, waar hij bouwpastoor werd. Zijn opvolger werd de muzi
kale kapelaan Greymans. In 1915 telde de afdeling 249 leden, een aantal, 
dat in het rumoerige daaropvolgende jaar daalde tot 160. Behalve in deze 
standsorganisatie was ook een aantal Swalmer arbeiders in een vakorgani
satie georganiseerd, waarbij in dit verband belangrijk is de Nederlandsche 
Roomsch Katholieke Metaalbewerkersbond. Het aantal hierin georgani
seerd bedroeg voor de afdeling Swalmen 29 personen per 1 januari 1915, een 
jaar later 42. Daarna daalde dit aantal geleidelijk: in 1917 was het 34, in 1918 
was het 25; een dieptepunt werd bereikt in 1926, toen niemand meer aan
gesloten was 1). LandeIijk gezien was men in werknemerskringen niet aIleen 
over de ledensituatie in Swalmen doch over geheel Limburg niet erg te 
spreken. Het verslag over 1916 van de landelijke Metaalbewerkersbond 
steekt dit dan ook niet bepaald onder stoelen of banken en zei er het vol
gende van: "De provincie Limburg maakt een droevig figuur. De oorzaken 
daarvan? Wij wagen het niet te trachten ze op te sporen. Wij deden ons 
best, en zullen dat in 1917 nog treffender toonen door aansteIling van een 
bestuurder, die zich nog meer speciaal met Limburg zal bezig houden. Er 
kunnen nog personen genoeg toetreden. Naar schatting zijn, aan de hand 
van de in 1909 gehouden beroepsteIling, pI. m. 4000 metaalbewerkers in 
Limburg werkzaam". De ledencijfers waren in 1915 als voigt: landelijk telde 
de katholieke Metaalbewerkersbond 5033 leden, waarvan in Limburg slechts 
339. Ben jaar later, in 1916, was het landelijk ledental opgelopen met bijna 
duizend tot 6023, dit terwijl Limburg een achteruitgang boekte van 6leden. 
Dat men hieraan, hoe dan ook, iets wilde doen is duideIijk. De nieuwe voor
zitter van het landelijke bestuur, sinds 1916 A. C. de Bruijn, - later, in de 
jaren vijftig als minister belast met de Publiek Rechtelijke Bedrijfsorgani
satie -, zou proberen het er niet bij te laten zitten. 

In het algemeen was de situatie in Nederland op sociaal-politiek terrein 
na de eeuwwisseling niet bepaald kalm te noemen. Men denke slechts aan 

1) Jaarverslagen van de Nederlandsche Roornsch-Katholieke Metaalbewerkers
bondoverdejaren 1915-1918. 
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de grote spoorwegstaking van 1903 die in het gehele land onrust veroor
zaakte. Hetjaar 1906 telde bijvoorbeeld 164 uitgebroken stakingen 1). Daar
aan werd deelgenomen door ruim 11.000 stakers en het aantal veri oren 
arbeidsdagen bedroeg 227.749. Lonen waren meestal de inzet en de stakin
gen waren zowel gericht tegen pogingen tot loonsverlaging als ter onder
steuning van eisen tot loonsverhoging. Ongeveer een derde deel van het aan
tal stakingen speelde zich af in de bouwsector. Collectieve arbeidscontracten 
waren omstreeks 1910 nog schaars en bestonden hoofdzakelijk in de dia
mantindustrie, de bouwbedrijven, de grafische - en de metaalbewerkings
industrie. Ze golden doorgaans slechts plaatselijk en voor een beperkt aantal 
ondememingen. Na de tot stand koming van de Wet op het Arbeidscontract 
in 1907 was echter onder de jonge vakbeweging duidelijk een streven naar 
meerdere toepassing van collectieve contracten merkbaar. Daartegenover 
gaven de patroons de voorkeur doorgaans aan individuele contracten, ook 
binnen de ondememing. Met deze positiekeus was in zekere zin de stof tot 
conflict al in vele bedrijven neergelegd. Toch waren werknemers- en werk
geversorganisaties in principe bereid met elkaar van gedachten te wisselen 
om zodoende, al onderhandelend, te komen tot sociale verbeteringen. 
Echter noch aan werknemers-, noch aan werkgeverszijde beschikte men in 
die tijd over voldoende ervaring en mankracht, gebundeld in een krachtige 
organisatie. Dit leidde mede tot soms onnodige hardnekkige arbeidsge
schillen overal in den lande, ook in Limburg. 

De katholieke Metaalbewerkersbond was evenals de andere werknemers
vakbonden actief bij het voeren van loononderhandelingen met werk
gevers. In 1915 deed men dat met redeIijk resultaat. De stakingskas behoefde 
maar in beperkte mate - tot een bedrag vanf776,84 - te worden aange
sproken, dit terwijl men toch bij vele bedrijven verbeteringen voor de leden 
bereikte. Voor de eerste maal werd ook Swalmen in het landeIijk verslag 
vermeld: "Voor de leden in dienst van de heer Konings zonden wij Mei 1915 
een ontwerp collectief contract in. Hoewel eerst schijnbaar niet ongeneigd, 
nam genoemde heer een steeds scherpere houding aan tegenover den Bond. 
De lonen worden zeer zachtjes aan verhoogd. Wij zuIlen trachten er meer 
schot in te krijgen. Het is noodig!"'). Deze passage in het verslag was onge
twijfeld van de dageIijks bestuurder van de Metaalbewerkersbond, Manis 
Krijgsman, die ook in Limburg opereerdeS). 

Manis Krijgsman werd in 1885 geboren te Purmerend en was van beroep 
goudsmid geweest. In 1915 werd hij gesalarieerd bestuurder van de Metaal
bewerkersbond. In 1917 volgde zijn verkiezing tot gemeenteraadslid van 
's Hertogenbosch, waar hij toen woonachtig was. Twee jaren later werd hij 
daar wethouder van Bedrijven en Sociale Aangelegenheden. Zijn geenga-

1) E. W. van Dam van Isselt, Vakbeweging, in Nederland in den aanvang der 
twintigsteeeuw, o.r.v. H. Smissaert (Leiden 1910), p. 944-945 . 

• ) Jaarverslag 1915, p. 53. 
8) Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding; verandering in houding 

tegenover de noodlijdende mens te 's Hertogenbosch 1912-1965 (Tilburg 1968), 
p.7-8. 
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geerdheid met de arbeidende klasse was uitgesproken. Onder zijn leiding 
werden in Den Bosch verscheidene onderwerpen aan de orde gesteld, die 
beoogden de sociale positie van de arbeidersklasse te verbeteren en te ver
stevigen, met betrekking tot salarisregelingen, werkliedenreglementen, de 
kwestie van de kindertoeslag en het georganiseerd overieg. Door zijn toedoen 
vooral kregen hulpverieningsvormen als werklozensteun en werkverschaf
fing gestaite, waardoor werklozen werden afgehouden van weldadigheid. 
Merkwaardigerwijs ondervonden Krijgsman's activiteiten in Den Bosch 
zelden de waardering die zij verdienden. Kritiek was op deze "noorderling" 
gedurende heel zijn wethoudersloopbaan aan de orde van de dag. Iedernieuw 
initiatief, iedere maatregel, riep de nodige weerstand op. Men leze de notulen 
van de Bossche gemeenteraad, de plaatselijke dagbladen en de door hem zelf 
geschreven brochures maar op na. Zeker voor een gedeelte kon deze kritiek 
worden toegeschreven aan de strijdbare houding en het onbuigzame karak
ter, welke Krijgsman aan zijn dadendrang paarde. Oat Krijgsman in zijn 
kwaliteit van bondsbestuurder ook botsingen zou veroorzaken was welhaast 
onvermijdelijk. Als "noorderling" heeft hij in zijn tactiek te velde, speciaal 
in Limburg, ongetwijfeld onvoldoende rekening gehouden met plaatselijke 
verhoudingen en gevoeligheden. Wellicht zou hij in Swalmen bereikt hebben 
wat hij in eerste instantie wilde, indien aanpak en tempo van diplomatieker 
karakter waren geweest. 

De zaak rondom het in mei 1915 toegezonden collectief arbeidscontract 
begon zich in het voorjaar van 1916 toe te spitsen. Daarbij liepen een aantal 
kwesties door elkaar, namelijk de kwestie der georganiseerden en ongeorga
niseerden, het ontslag van de georganiseerde werknemer W. Dingelstad en 
dejaarlijkse loonsverhoging met Pasen, waarbij - voor het eerst in 1916-
de georganiseerde arbeiders waren gepasseerd. Intussen werd door Krijgs
man, Camps en Poels druk over de gang van zaken gecorrespondeerd. Lang
zaamaan werd de kwestie tot een prestige-object, mede te wijten door on
bandig gemanoeuvreer aan beide zijden. Op 22 mei 1916 kreeg het conflict 
landelijke publiciteit door een bericht in het dagblad De Tijd. Daar was een 
ultimatum van Krijgsman, gedateerd 17 mei, aan voorafgegaan. Konings 
wenste niet op de eisen, aldus gesteld, in te gaan. Hij was van mening, dat de 
firma sinds haar oprichting in 1873 goed en humaan was geleid en dat de 
sociale omstandigheden en lonen regelmatig werden verbeterd. Het type van 
de harde liberale werkgever, zonder mededogen voor wie dan ook, was 
Konings zeer zeker niet. In zijn bedrijf had immer een goede sfeer van ar
beidsrust en samenwerking geheerst. Zijn lonen waren redelijk, evenals de 
huisvesting voor zijn mensen. Begrijpelijk is dat hij niet vlot wenste te capi
tuleren voor buitenstaanders in zijn ogen als Krijgsman en de op sociaal ge
bied reeds aan successen gewende Poe Is, die het voor hun arbeiders weI 
zouden komen regelen. Hun ideeen waren hem Diet eigen, hun autoriteit in 
arbeiderskring imponeerde hem weinig en hij honoreerde deze niet. 

Op maandag 29 mei liep het ultimatum af en beyond het bedrijf van 
Konings zich in een toestand van werkstaking. Dit yond plaats in dezelfde 
maand, waarin de uitvaardiging van Rerum Novarum, 25 jaar geleden, werd 
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herdacht, een bijzonderheid waarvan men niet naliet ze in woord en ge
schrift er bij te voegen. Aanvankelijk staakten 27 man, terwijl de overige 
arbeiders bleven doorwerken. De streekkrant, De Nieuwe Koerier, volgde de 
zaak vooral door partijen aan het woord te laten. Dat waren zowel Konings 
zelf, ais aalmoezenier Camp en Krijgsman. 

Begin juli, toen nog steeds werd gestaakt, probeerde Krijgsman via een 
wat ongelukkig gestelde brief aan Konings om weer aan de onderhande
lingstafel te geraken. Een antwoord werd binnen twee dagen verwacht. 
Konings ging er niet op in 1). 

Terzelfdertijd probeerde men te Swalmen een openluchtmeeting - het 
veel gebruikte propagandamiddel in die tijd - te organiseren, waarvoor aan
vankelijk door de commandant van het Veldleger de toestemming werd ge
weigerd. Op zondag 9 juli ging de meeting echter toch door. Sprekers waren 
Camp, daama Krijgsman en tenslotte Poels. "In machtige taal", aldus de 
opgetogen Nieuwe Koerier, "vertolkt hij aan de saamgestroomde menigte in 
de eerste plaats de grootheid der Kerk en die van het Pausdom, de betekenis 
van het rondschrijven van Z.H. Paus Leo XIII 'Rerum Novarum' en hiema 
den strijd te Swalmen in juiste banen te leiden, nl. als een strijd tusschen 
groot-kapitaal en arbeid, een strijd tussen macht en recht." De meeting had 
niet het effect wat men beoogde, namelijk om Konings voor de tegen hem 
gemobiliseerde pilblieke opinie te doen capituleren. Dit was overigens tame
lijk begrijpelijk. Geen Swalmenaar kon in Peter Konings een machtig groot
kapitalist gezien hebben met aIle respect voor zijn invloed ter plaatse. De 
snorkende en wat overtrokken redevoeringen leidden niet tot een groter 
aantal georganiseerden. Men begon dus naar andere middelen om te zien. 

In beginsel waren er drie mogelijkheden om uit de impasse te komen. De 
eerste mogelijkheid voor de Metaalbewerkersbond was te proberen, de 
stakers elders in een ander bedrijf aan werk te helpen. In Swalmen was er 
geen emplooi voor. De stakers waren echter weinig genegen uit hun dorp 
weg te trekken. 

De tweede mogelijkheid was de staking - onbeslist zijnde - op te hef
fen. Dit was in hetzelfde jaar gebeurd bij een staking op een werf te Leeuwen, 
een dorpje gelegen aan de Waal, haiverwege tussen Nijmegen en ZaIt
bommel. De firma Meijer, een ondememing met scheepswerven te ZaIt
bommeI en Leeuwen, was een fiink bedrijf. Te Zaltbommel werkten 200 en 
op de werf te Leeuwen 150 man. Op laatstgenoemd bedrijf brak een staking 
uit, waaraan door de heIft van het personeel werd deelgenomen. Ze duurde 
ruim 16 weken en eindigde onbesIist 2

). WeI sIaagde de MetaaIbewerkersbond 
erin aile stakers, op enkeIe jongens na, weer aan werk te heIpen. ZoaIs ge
zegd lag dat in Swalmen niet zo gemakkeIijk. Ook de financieIe consekwen
ties van een tweede Leeuwen vermeed men in Utrecht natuurlijk liever. 

Een derde mogeIijkheid - en dat was voor Limburg volkomen nieuw -
werd onder ogen gezien, nameIijk om de SwaImer stakers in een eigen, zelf 

1) Diverse gegevens geput uit het boven aangehaalde dossier Metaaibewerkers
bond. 

2) Jaarversiag 1916, p. 40-41. 
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gesticht bedrijfvan werk te voorzien. Dat plan begon in augustus 1916 al te 
rijpen. Het blad De Metaalbewerker St. Eloy van 16 september maakte er 
officieel gewag van. 

In de stand van het conflict was intussen nog geen wijziging gekomen. De 
staking duurde voort; de stemming was vooral aan vakbondszijde geladen. 
De grote openluchtmeeting, die op 3 september te Roermond werd gehou
den, bleek evenmin succes te hebben opgeleverd 1). Opgeroepen waren toen 
aIle werklieden uit de kring Roermond. In de optocht, die's middags om 
twee uur vanaf het St. Christoffelhuis naar de Markt vertrok, defileerden 
mee arbeiders uit Herten, Posterholt, Wessem, Herkenbosch, Linne, Melick 
en natuurlijk Swalmen. Verder waren een aantal vakorganisaties vertegen
woordigd: de timmerlieden, de haven- en transportarbeiders, de bouwvak
arbeiders, de sigarenmakers, de typografen en het spoor-, tram-, post- en 
telegraafpersoneel. Sprekers waren Jacob Titulaer, Jacob Heijnen en van
zelfsprekend aalmoezenier C. Camp, die over het recht van organisatie het 
woord voerde. Uiteraard kwam daarbij de Swalmer affaire aan de orde. 
Konings veranderde zijn eenmaal ingeslagen koers echter niet meer. Van de 
zijde van de Metaalbewerkersbond begon men het conflict boven zijn plaat
selijk niveau uit te tillen en als van veel verstrekkender betekenis te be
schouwen. Inderdaad volgden velen in Limburg en daarbuiten de worste
ling die zich te Swalmen afspeelde, vooral ook omdat corypheeen als 
Poels en Krijgsman er in betrokken waren. Zo kwam men tot de keuze van 
de derde weg die De Metaalbewerker St. Eloy als voIgt formuleerde: "Die 
weg is: dat de arbeiders de taak van den onwilligen werkgever overnemen, 
en zelf de productie gaan vervaardigen, die zij eertijds zelf in opdracht ver
vaardigden. Zelf dus een fabriek oprichten, zoo mogelijk naast of in de on
middellijke orngeving van hun vroegeren tiran, om met de daad aan te 
toonen, dat de arbeiders en hun organisatie meer kunnen dan staken"2). De 
redactie ziet dan in haar fantasie reeds het resultaat van deze nieuw inge
slagen weg voor zich: "De bezwaren aan een eigen fabrieksexploitatie vol
maakt onder 't oog ziende, rijst reeds voor ons op een statig monumentaal 
fabrieksgebouw van waaruit het gezang van Roomsche arbeidersblijdschap 
ons heerlijk tegenklinkt, wier schoorstenen getuigen van moed en vertrou
wen in onze steeds sterker wordende R.K. arbeidersbeweging, waar geen uit
buiters en uitgebuitenen zijn, waar het recht niet verkracht wordt, waar ar
beiders ook als mensch worden behandeld. Worden onze plannen verwezen
lijkt, dan hoopen wij met de hulp van God en onze leden het tot een model
inrichting te maken, Konings en z'n trawanten ten spijt". Bij de ook rancu
neus geworden Krijgsman sloeg het idee weI aan. De concretisering der plan
nen liet niet lang meer op zich wachten. 

Als vestigingsplaats dacht men eerst aan het nabijgelegen Roermond. Bij 
de Swalmenaren vond men voor de argumenten hiertoe aangevoerd weinig 
gehoor, hoe zakelijk deze ook mochten klinken. Verschillenden voelden om 

1) Strooibiljet Roomsch-Katholieke Werkliedenvereeniging kring Roermond. 
2) De Metaalbewerker St. Eloy, 16 september 1916. 
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meerdere redenen weinig voor verhuizen. Bovendien, aldus argumenteerden 
de tegenstanders van de vestiging in Roermond, was de grond in Swalmen 
goedkoper. Ook argumenten met betrekking tot aandrijfkracht en toe
komstige klandizie wist men voldoende te ontzenuwen, zodat ten slotte werd 
besloten om te proberen in Swalmen de fabriek te stichten. Aldus werd in 
september een stuk land, groot 3500 m2, nabij het spoorwegstation te 
Swalmen gelegen, gekocht van W. B. H. Coenen. Eveneens ging men in 
dezelfde maand over tot het bestellen van gereedschap bij de firma Stokvis. 

Het belangrijkste was echter om aan voldoende financieringsrniddelen te 
komen. De gelden van de R.K. Metaalbewerkersbond waren op dit soort 
activiteiten niet berekend. Trouwens het financieren van stakingen kostte 
toch al handen vol geld. De staat van ontvangsten en uitgaven over 1916 
zou sluiten met een nadelig saldo van! 4.584,42. De hoofdinkomstenbron, 
te weten de contributies, bedroeg in dat jaar nog geen! 35.000,-. Daarvan 
werd aan het financieren van stakingen ruim! 12.500,- uitgekeerd. Van 
dit bedrag kwam! 2.700,- in Swalmen terecht. Daarom moesten de gelden 
van elders komen. Men koos om te beginnen de vorm van een obligatiele
ning, groot! 20.000- verdeeld in stukken van! 500,-. Volgens De Metaal
bewerker van 2 december 1916 was deze obligatielening in enkele weken zo 
goed als voltekend. Nooit kon, lui dens De Metaalbewerker, een beter bewijs 
geleverd worden, dat het goed recht in deze strijd was aan de zijde van de 
werklieden, dan door deze tastbare feiten. In werkelijkheid was de financiele 
waarheid niet zo rooskleurig. Toen de obligatielening door aalmoezenier 
Camp onder de aandacht van de aan de middenstand gebonden Crediet
vereeniging "de Hanzebank" te Roermond werd gebracht, antwoordde deze 
bij brief van plaatselijk directeur H. Steegmans op 27 november 1916, dat de 
obligaties niet voor belegging aangenomen zouden worden en dat het even
eens moeilijk zou zijn dergeIijke obligaties bij clienten der bank te plaatsen, 
gezien de incourantheid, veroorzaakt door het feit dat van de productiviteit 
van het bedrijf geen bewijzen overgelegd konden worden 1). Einde 1916 was 
de zaak nog steeds niet rond en bestuurder KIijnee van de Metaalbewerkers
bond liet zijn ongerustheid bIijken in een brief van 30 december 1916, ge
richt aan aalmoezenier Camp, waarin hij schreef: "Het zal U begrijpelijk 
voorkomen, dat hier nog al eens gevraagd is naar het resultaat onzer leenin
gen en waar deze in hoofdzaak geplaatst is. Met veel optirnisme hebben wij 
dan gesproken over de zekerheid van welslagen, rekenend op de medewer
king van invloedrijke personen als de Eerwaarde Heeren Poels en Camp." 
Klijnee had aIle reden om zich zorgen te maken. Einde 1916 was op de 
obligatielening pas iets over de helft ingetekend. Een bedrag van! 11.500,
had men binnen. Daarvan was reeds voorgeschoten aan de toekomstige 
fabriek de som van! 6.343,_2). Er was echter veel meer nodig. Men had een 
begroting opgezet voor een fabriek van 30 personen, welke resulteerde in een 

1) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Middenstandskrediet en het ontstaan van de 
Bossche Hanzebank, in Bedrijf en samenleving, o.r.v. W. J. Wieringa e.a. (Alphen 
aan den Rijn - BrusselI967), p. 61. 

2) Jaarverslag 1916, tabel H. 
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totaalbedrag van 125.000-. Dit bestond uit kosten, te maken voor de 
bouw van de fabriek en de hierin te plaatsen machines, benevens het be
drijfskapitaal. Voor het gebouw van tien bij twintig meter had men gedacht 
een bedrag van 15.000,-, voor de electrische licht- en krachtinstallatie 
11.000,-, vier draaibanken it 1800,- per stuk en verder schaafbanken, 
boormachines enzovoorts bij de uitrusting van een dergelijk bedrijf beho
rend. Het bedrijfskapitaal was gesteld op 113.670,-. Tenslotte schijnen 
toch voldoende gelden bij elkaar gebracht te zijn. In ieder geval ging men 
van start met de bouw van een fabriek, de eerste eigen industriele arbeiders
onderneming in Limburg. Dat men deze weg gekozen had, werd door De 
Metaalbewerker in de pubiiciteit gebracht als welbewuste strategie: "AIle 
werklieden te verpiaatsen, lag evenwei niet in onze bedoeiing, omdat wij het 
voornemen hadden nog op een andere wijze een appeltje met de Heeren 
Konings te schillen. Tot welslagen van dat plan, hielden wij daarom de 
meest superieure arbeidskrachten in Swalmen. Met hun medewerking moest 
aan de Firma Konings een klap worden toegediend die haar nog lang heu
gen zou. Hiertoe kon ook naar het oordeel van ter zake deskundigen, niets 
beter dienen, dan de oprichting van een Vennootschap tot Expioitatie van een 
fabriek, tot vervaardiging o.a. van die producten, welke bij meergenoemde 
Firma werden vervaardigd" I). 

In maart 1917 kreeg de nieuwe onderneming organisatorisch en juridisch 
gestalte. De Metaalbewerker van 17 maart 1917 publiceerde een advertentie, 
waarin een bedrijfsleider, beschikkend over goede vakkennis, enige kennis 
van het boekhouden en handelsrelatien werd gevraagd. Op 31 maart 1917 
verschenen voor notaris W. A. Th. Warren te Utrecht de comparanten-op
richters van de nieuwe vennootschap Limburgsche Machinenfabriek "de 
Industrie": A. J. J. Klijnee, A. C. de Bruijn en M. Krijgsman, allen metaal
bewerker van beroep. Hun eigenlijke maatschappelijke functie was natuur
lijk bestuurders te zijn van de Nederlandsche R.K. Metaalbewerkersbond, 
waarvan A. C. de Bruijn sinds kort gesalarieerd voorzitter was. Het doel der 
vennootschap werd omschreven als het oprichten en exploiteren van een 
fabriek tot vervaardiging, herstel en levering van zuivelwerken, landbouw
gereedschappen, motoren, stoommachines en van al hetgeen dat op enigerlei 
wijze kon gerekend worden te behoren tot de metaalindustrie'). Het kapitaal 
der vennootschap bedroegl 50.000,-, verdeeld in 50 aandelen vanl 1.000,-. 
Tien aandelen werden door de oprichters genomen. Vit de aangifte voor de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Roermond, gedateerd 25 augustus 
1921, bleek dat het maatschappelijk kapitaal van f 50.000,- geheel was 
geplaatst en volgestort. Eveneens stand geregistreerd een schuldbrief van 
f 45.000,- als krediethypotheek op gebouwen en machines, rentende 7%3). 

I) De Metaalbewerker St. Eloy, 2 december 1916 . 
• ) Bijvoegsei tot de Nederiandsehe Staatscourant van Dinsdag 17 Juli 1917, no. 

165. 
3) Arehlef Kamer van Koophandei en Fabrieken voor Midden-Limburg, N.V. 

Maehinefabriek, IJzer- en Metaalgieterij "de Industrie" te Swalrnen (dossier no. 
942). 
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De bepalingen van de nieuwe naamloze vennootschap weken nauwelijks 
af van hetgeen gangbaar was: er was een directie, raad van toezicht en aIge
mene Iedenvergadering met bijbehorende standaardbepalingen. Interessant 
is echter om na te gaan hoe het met de verde ling van de winst gesteld was. 
Van de zogeheten zuivere winst werd zo mogelijk hoogstens 5% dividend 
over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd, zulks door de 
algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen. Het dan nog overblij
vende bedrag zou als voIgt verdeeld worden: 40% aan het reservefonds; 30% 
aan het beambten- en werkliedenpersoneel, in evenredigheid hunner jaar
wedde; 10% aan de directie; 20% voor stortingen ten behoud van sociale 
instellingen, op de wijze vast te stellen door de algemene vergadering. In
dien en zolang het reservefonds drie maal het geplaatste aandelenkapitaal 
zou bedragen, zouden daarin geen verdere stortingen behoeven plaats te 
hebben. Bij verlies zou geen winst worden uitgekeerd, voordat het nadelig 
saldo der winst- en verliesrekening zou zijn aangezuiverd. 

Van het aandelenkapitaal van 150.000,- kwam het grootste deel in 
handen van de Metaalbewerkersbond, namelijk 122.000,-. Reeds het 
eerste jaar van het bestaan werd het maximale bedrag van 5% dividend uit
gekeerd aan de bond, namelijk I 1.100,- 1). Of dat een reeel bedrag was, 
valt te betwijfelen, immers de balans van de Metaalbewerkersbond voerde 
in hetzelfde jaar 1917 op de balans een vordering op van I 1.209,85. Finan
cieel-technisch zat de zaak zo in elkaar dat ter verkrijging van geldmiddelen 
door de bond eerst een obligatielening van I 20.000,- was uitgeschreven. 
Met dit geld had de bond, I 2000,- supplerend, 22 aandelen van 11000,
in "de Industrie" gekocht. Voor het gezicht naar buiten was het belangrijk, 
dat er zo spoedig mogelijk dividend zou worden uitgekeerd dat de bond 
overigens goed kon gebruiken. Verondersteld mag worden, dat de winst er 
niet was in dat eerste jaar, vandaar dat men het dividend weer aan de jonge 
vennootschap voorschoot. 

De reactie van de Swalmer arbeiders op de stichting van dit echte ar
beidersbedrijf was niet die welke men ervan verwacht had. De plechtige 
opening bleek een saluutschot dat geen weerklank yond en onder de Swal
mer arbeiders in ieder geval geen enthousiasme lossloeg. De hoop, dat alle 
werklieden uit de Swalmer metaalindustrie zich bij de bond zouden aan
sluiten, ging niet in vervulling. Zelfs het personeel van "de Industrie" liet 
het tenslotte afweten. De ledencijfers laten aan duideIijkheid weinig te 
wensen over2

) . Ledenbestand St. Eloy afdeling Swalmen: 

Jaar 
1915 
1916 
1917 

Leden 
29 
42 
34 

Jaar 
1918 
1919 
1920 

Leden 
25 
17 
? 

Jaar 
1921 
1922 
1923 

Leden 
18 
13 
8 

Jaar 
1924 
1925 
1926 

Leden 
5 
3 
o 

Ook in dejaren na 1926 bleefhet ledenbestand nul, in ieder geval tot 1931. 

1) Jaarverslagen 1917-1918, diversen. 
2) Cijfers verstrekt door het Sociaal Historisch Centrum te Maastricht. 
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Over de feitelijke gang van zaken binnen het bedrijf gedurende de vol
gende jaren lieten zich helaas weinig feiten achterhalen. 

In 1921 waren de conunissarissen drie in getal: de heren De Bruijn, 
Krijgsman en Van Welie1

). Aanvankelijk stond het bedrijf onder directie 
van Van der Kind, die later werd vervangen door Karl Ludwig Stimm, 
zonder nationaliteit, geboren te Baden-Baden in 1885. De financiele midde
len bleken ook in 1922 - het jaar dat Peter Konings zijn bedrijf omzette in 
een N.V. - nog steeds het knelpunt. Het maatschappelijk kapitaal werd 
uitgebreid tot f 150.000,-2). De nieuwe kapitaalsstructuur leidde echter 
niet tot een betere financiele positie. Voor de nieuw gecreeerde aandelen 
bleken geen interessenten te vinden. In hetzelfde jaar werd ook de doelstel
ling van het bedrijf uitgebreid. Toegevoegd werd het gieten van voorwerpen, 
vervaardigd uit ijzer, koper en verdere metalen en van al hetgeen op eniger
lei wijze zou kunnen gerekend worden te behoren tot de metaalindustrie. 
Ook de naam werd gewijzigd. Het wat pretentieuse "Limburgsche" werd 
geschrapt. De gieterij-activiteiten werden mede in de nieuwe naam tot uiting 
gebracht. De Limburgsche Machinenfabriek "de Industrie" heette na 12 
juli 1922: Machinefabriek, IJzer- en Metaalgieterij "de Industrie". De winst
regeling werd eveneens gewijzigd. In plaats van aandeelhouders kreeg nu het 
reservefonds prioriteit. Andere uitkeringen, zoals aan directie en commis
sarissen 10%, personeel 10% en aandeelhouders 80%, zouden pas volgen 
indien het reservefonds driemaal het geplaatste aandelenkapitaal, zou be
dragen. 

Het einde kwam tens lotte snel en werd formeel beklonken in de aandeel
houdersvergadering van 23 augustus 1926, gehouden te Swalmen. Van 
werknemers- kwam het bedrijf in werkgevershand. Commissarissen wer
den ir. F. H. J. Gulje, een voorman uit de kringen van de Algemeene 
Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging en gedurende geruime tijd 
voorzitter van deze organisatie, en J. M. H. Breukers, directeur van de 
Cooperatieve Roermondsche Eiermijn, middels diverse functies veel invloed 
in de regio bezittend. Directeur werd H. G. van Egmond, geboren te Haar
lemmermeerin 18693

). 

De zaak bleek echter niet meer te redden. Als arbeidersexperiment had de 
onderneming in ieder geval haar einde gevonden. Een jaar later op 10 
november 1927 werd de naamloze vennootschap in staat van failliet ver
klaard. Mr. Edm. Delhougne trad op als curator. 

Peter Konings, die dit alles nog meemaakte, overIeed bijna anderhalf jaar 
later op 9 juni 1929, ruim 79 jaren oud. Vijf jaren voordien richtte hij nog op 
- aanvankelijk aIleen voor eigen bedrijf - een ziektekostenverzekering, 
genaamd "St. Petrus OnderIinge Verzekering", waarbij zijn werknemers 
verzekerd waren tegen kosten van huisarts, tandarts, specialist en apotheek. 
De premiebijdrage was in het begin nihil en naderhand een gering percen-

1) Archlef K.v.K. Midden-Limburg, dossier 942. 
2) K.v.K. Midden-Limburg, dossier 1234 (vervolg). 
3) K.v.K. Midden-Limburg, dossier 2091 (vervolg). 
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tage van het totale premiebedrag. Personen buiten de fabriek sloten zich 
later aan; "St. Petrus" groeide zelfs uit tot een onderlinge van regionaal 
karakter 1). 

Het fabrieksgebouw werd op 29 augustus 1929 in gebruik genomen door 
M. F. baron de Weichs de Wenne, die echter evenmin industrieel succes 
boekte'). De liquidatie van zijn chroomindustrie volgens het Rawas-procede 
voIgde op 14 juli 1930. Daarna vestigden de heren Boncke en Funcke hun 
Bofu chroomindustrie in het gebouw, dat momenteel behoort aan de N. V. 
Maastrichtsche Spijker- en Draadnagelfabriek vjh Thomas Regout & Co. 
te Maastricht. 

1) ArchiefP. Konings Machinefabriek, Uzer- en Metaaigieterij N.V. te Swalmen. 
") Linssen C. A. A., a.w., p. 19-20. 



IX 

DAS GRUND-UND BETRIEBSKAPITAL DER ZWEITEN 
WESTINDISCHEN COMPAGNIE 

von 

N. H. SCHNEELOCH 

J. G. van Dillen kommt das Verdienst zu, mit gHinzenden Darstellungen 
kIarend zur Finanzgeschichte der beiden Indischen Compagnien beigetragen 
zuhaben. 

In bezug auf die Ostindische Compagnie hinterlieB er sein bedeutendes 
"Aandeelhoudersregister"'), und einen Artikel tiber die Westindische 
Compagnie"), im Grunde gar nicht wirtschaftsgeschichtlichen Charakters, 
benutzte er nebenbei dazu, ein fUr allemal Ungereimtheiten auszuraumen, 
die sich im Laufe der Jahrzehnte urn die Kapitalgeschichte der ersten W.I.C. 
gerankt hatten. - Wenngleich die Widersprtiche urn die Kapitalausstattung 
der zweiten Westindischen Compagnie noch groBer sind - Polemik und 
wissenschaftliche Diskussion unterblieben bislang. In dieser Richtung die 
Initiative zu ergreifen, sind van Dillens Arbeiten Vorbild und AnlaB genug. 

Bei Liquidation der alten Westindischen Compagnie im Jahre 1674 ver
kiindeten die Generalstaaten, sie hatten festgestellt, daB "de saecken van de 
selve Compagnie door verscheyde disastres, in soodanigen verloop zijn ge
raeckt, dat des selfs Participanten t'eenemael ongenegen zijn geworden om 
de voorsz Compagnie te continueren; waer door Wy ... goedtgevonden 
hebben ... de ghemelte West-Indische Compagnie te dissolveren ende te 
vemietigen". Zugleich bestimmten sie die Errichtung einer neuen Compag
nieS). 

Die am finanziellen Dilemma der alten Gesellschaft mitschuldigen Be
windhebber verblieben, wenn auch nicht allesamt in ihren Amtem, so doch 
im GenuB ihrer Beztige4). Leidtragende waren Participanten (Aktionare) und 
Depositanten (Inhaber von Obligationen5), denn urn die enorme Schulden
last von sich abzuwalzen, verftigten die Generalstaaten im Oktroi vom 20. 
September 1674 einen rigorosen Kapitalschnitt: Die alten Aktien wurden 

') J. G. van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam 
der Oost-Indische Compagnie (= Werken uitg. door de vereniging Het Nederlandsch 
Economisch-Historiseh Nehief, Nr. 14), 's-Gravenhage 1958. 

") Ders., De West-Indisehe Compagnie, het ealvinisme in de politiek, in: Tijd
sehrift voor Gesehiedenis 74 (1961), S. 145-171. 

3) Groot Placaet-Boek III, J. Seheltus, 's-Gravenhage 1683, S. 1333. 
4) Artikel 13 des neuen Oktrois. Der vollstandige Wortlaut des Oktrois ist u.a. 

abgedruekt in Groot Placaet-Boek III, S. 1334 ff. 
5) Naeh Colen brander hatte die W.I.C. infolge des Brasilienkrieges fUr 6 Mill. 

Gulden Obligationen (Sehuldversehreibungen) ausgegeben (H. T. Colenbrander, 
Koloniale gesehiedenis II, 's-Gravenhage 1925, S. 16) die tatsaehliehe Obligations
last war aber urn fast 0,5 Mill. hOher (unten, S. 327, Tabelle). 
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auf 15% ihres nominellen Wertes, die Gelder der Depositanten auf 30% 
herabgesetzt und in Aktien der neuen Compagnie umgewandelt1). 

In der vorliegenden Literatur wird nahezu ganz tibersehen, daB es dar
tiberhinaus noch drei andere Glaubigergruppen der alten Compagnie gab, 
die ihre Kapitalien ebenfaIls in die neue Gesellschaft einbringen muBten. 
FUr diesen Kreis trafen "Hunne Hoog Mogende" jedoch erst Monate 
spater eine entsprechende Zusatzregelung, die nur durch energisches Be
treiben der X2) zustandekam. Die Bewindhebber nannten auch den Grund 
der Verzogerung: Die Generalstaaten seien bei Verabschiedung des Oktrois 
nicht dartiber informiert gewesen, daB die alte Compagnie noch andere 
Crediteure hatte. Dies seien in erster Linie Geldgeber, die der Compagnie 
1668 Darlehen fUr ihre Afrikafahrt zur Verftigung gesteIIt hatten, auBerdem 
einige "Bodemers" sowie "andere lopende schulden"3). 

Am 5. April 1675 erlieBen H.H.M. endlich die Verftigung zur Regulierung 
der rest lichen Verbindlichkeiten, wobei sie sich fast wortlich an die Vor
schlage der Bewindhebber hielten '). 

Danach ergibt sich die folgende Gesamttibersicht tiber Glaubiger und die 
Bewertung ihrer Kapi talien : 

Bezeichnung der Gliiubiger 

1. Participanten 
2. Depositanten 
3. Crediteure vor 1656 
4. Crediteure nach 1656 
5. Depositanten wegen 

riickstiindiger Zinsen 

Bewertung der alten 
Kapitalien (in %) 

15 
30 
30 

100 

100 

AIle alten Guthaben muBten zwangsweise in neue Aktien umgewandeIt 
werden. V. Barbours Behauptung, die (zu 100% befriedigten) Crediteure 
seien "auf Heller und Pfennig ausbezahIt" wordenS), ist nicht zutreffend, 
weil fUr keinen Glaubiger jemals die Wahlmoglichkeit einer Barauszahlung 
bestand. Wohl existierte vortibergehend der Plan, jenen Teil der Verbind
lichkeiten kontant abzulosen. Gegen dieses Vorhaben jedoch protestierten 
die Bewindhebber in einer engagierten Denkschrift an die Generalstaaten, 
denn sie beftirchteten zu Recht, daB die Compagnie dann rasch aller fitissi
gen Mittel entbloBt sein und auBerdem die "ongenegentheyt" derjenigen 

1) Art. 1 Oktroi. 
2) Hochstes Verwaltungsgremium der Compagnie, aus delegierten Bewindheb

bern aller mnf Kammern gebildet. 
3) Aigemeen Rijksarchief 's-Gravenhage (ARA) W.I.C. 831, Notulen van X, 17. 

Dez. 1674, Fo!. 7; 20. Dez. 1674, Fo!. 19 vO. 
') Groot Placaet-Boek III, S. 1343. 
S) "Were repaid florin for florin" (V. Barbour, Capitalism in Amsterdam in the 

17th Century, The University of Michigan Press 1963, S. 80). In der niederliindischen 
Ausgabe (Het Amsterdamse kapitalisme in de 17e eeuw, Amsterdam 1965, S. 77) 
hei/3t es: " ... terwijl de crediteuren iedere Gulden uitbetaald kregen". - Ahnlich 
auch bei C. R. Boxer, The Dutch Seaborne Empire 1600-1800, London 1965, 
S. 49: " . .. creditors were repaid in full", womit er sich offensichtlich Barbours 
Auffassung zu eigen machte. 
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erregen wtirde, die den "fons"l) aufzubringen hatten, und sie beschworen 
H.H.M., den sicheren Ruin der jungen Compagnie zu verhindem2). Mit 
ihren Vorstellungen drangen die X bei den Generalstaaten auch miihelos 
durch, denn jene bestimmten in ihrer Resolution yom 5. April 1675, die 
Guthaben der betreffenden Glaubiger wiirden "met de volle somme ... 
gheconsidereert. .. als levendigh ende vruchtbaer Capitael"3). 

Die H6he des aus den alten Verbindlichkeiten entstandenen Grund
kapitals beziffert der zeitgenossische "KoophandeI", auf dem die Autoren 
der folgenden 260 Jahre basieren, mit! 6.300.000'). Weil auch die Compag
nie selbst mit ,,63 Tonnen gouts" als Bemessungsgrundlage der Aktionars
dividende und Bewindhebberprovision operierte6

), konnte der Betrachter 
verleitet sein, diese Summe als richtig anzunehmen. Der tatsachliche Betrag 
lag aber noch urn einige Zehntausend Gulden bOher. 

DarUber geben die "driejarige rekeningen" der Compagnie AufschluB, 
die sie aufgrund Art. 16 des Oktrois fiihren muBte. 

Das neue Grundkapital erscheint erstmals in einer bilanzahnlichen Auf
stellung zum 31.12.1683 als Passivposten mit ! 6.153.423:5 :8°). Diese 
Summe wurde aber noch iiber mehr als zwei Jahrzehnte hinweg andauemd 
aufgestockt, da sich stiindig neue Interessenten fUr die Umwandlung ihrer 
Kapitalien meldeten. Zwar hatten die Generalstaaten Participanten und 
Depositanten ursprlinglich eine Frist bis zum Jahresende 1674 gesetzt7), 
spater allen Glaubigem aber noch eine Verliingerung bis zum Jahresanfang 
1680 eingeraumt8

). 

Doch in praxi hielt sich die Compagnie nicht einmal an diese recht groB
zUgige Prolongation. So ist fUr die Kammer Zeeland nachgewiesen, daB 
dort die letzte Obligation am 5. Juni 1700 konvertiert wurdeD

). 

Ein endgliltiger Stillstand der Umwandlung und des damit verbundenen 
sukzessiven Kapitalanwachsens trat erst in der Rechnungsperiode 1708-171 0 
ein10). Die H6he des Grundkapitals und seine Verteilung auf die fUnf Kam
mem ist aus der folgenden Aufstellung ersichtlich11): 

Amsterdam /4.294.256:19:-
Zeeland - 1.069.925:11:-
Maze - 288.486:18:8 
Noorderquartier - 387.865 :13:8 
Stad en Lande - 291.826:16:8 

/6.332.361 :18:8 
1) Die unten, S. 328ifbehandelte Bijlage. 
2) ARA W.I.C. 831, Notulen v. X, 20. Dez. 1674, Fol. 17 if. 
3) Groot Placaet-Boek ill, S. 1343. 
') De Koophandel van Amsterdam, Hrsg. Le Moine de L' Espine, P. Sceperus, 

Amsterdam 1704, S. 66. 
6) ARA W.I.C. 337, Notulen Kamer Amsterdam, 27. Okt. 1682, Fol. 423. 
6) ARA W.I.C. 268, driej. rekening 1680-1683, generale staat (unpaginiert). 
7) Art. 240ktroi. 
8) Groot Placaet-Boek ill, S. 1354 f. 
8) ARA W.I.C. 1238, Fol. 5 1. 

10) In den beiden untersuchten nachfolgenden Bilanzierungszeitraumen (1711-
1716) teat keine Veranderung mehr ein. 

11) ARA W.I.C. 268, driej. rekening 1708-1710, generale staat (unpaginiert). 
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Damit ist jedoch noch keineswegs bekannt, in welchen Proportionen die 
verschiedenen alten Guthaben im neuen Grundkapital enthalten waren. 

Das alte Aktienkapital betrug ursprtinglich, nach Abschlu13 der Subkrip
tion im Jahre 1623, f 7.108.16P). Bis zur Auflosung der esten Compagnie 
war es durch Erhohungen von 1624, 1636, und 1639 auf unbestimmbare 
Rohe angewachsen 2). Zur Schuldenlast hinzu kamen die "a deposito" auf
genommenen Gelder und die Ubrigen Verbindlichkeiten3). Bei derart vielen 
unbekannten Parametern ware es normalerweise unmoglich, die Zusammen
setzung des neuen Kapitals rechnerisch zu bestimmen. Mit Rilfe einer bei 
den Notulen van X entdeckten Aufstellung4) lassen sich jedoch alle unbe
kannten GroBen festlegen: 

"Provisionele Calculatie soo van 't oudt origineel als nieuw gereduceert Capitaal" 

Amsterdam 
Zeeland 
Maze 
Noorderquartier 
Stad en Lande 

Totaal 

Altes Kapital Neues Kapital 

Aktien 

110.723.107 
- 2.448.979 
- 1.317.380 
- 1.288.310 
- 1.312.884 

Obligationen 

13.104.754 
- 2.096.331 
- 432.296 
- 618.370 
- 222.479 

117.090.660 16.474.230 

(au115 bzw. 
30% reduziert) 

12.539.892 
- 996.246 
- 327.296 
- 378.758 
- 263.676 

14.505.868 

Den Unterschiedsbetrag vonI 1.826.493 zwischen dem in der "Calculatie" 
ausgewiesenen neuen Kapital und dem faktisch zusammengekommenen 
Grundkapital mUssen notwendig die Ubrigen Verbindlichkeiten ausgemacht 
haben. 

Damit ermoglicht sich eine einigermaBen zuveriassige Aussage darUber, 
in welchem MaBe die einzelnen Glaubigergruppen am Grundkapital be
teiligt waren: 

Participanten 
Depositanten 
tibrige GHiubiger 

Total 

Absoluter Anteil 

12.563.599 
- 1.942.269 
- 1.826.493 

16.332.361 

Relativer Anteil 
(in %) 

40 
31 
29 

100 

Das Aktienkapital stand der Compagnie aber nicht etwa zur Verftigung, 
sondern stellte lediglich eine fiktive, rechnerische GroBe dar. 

1) J. G. van Dillen, De West-Indische Compagnie, en het calvinisme in de 
politiek, S. 151; Ders., Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage 1970, S. 149. 

I) Groot Placaet-Boek I, H. van Wouw, 's-Gravenhage 1658, Sp. 589-595; S. van 
Brakel, West-Indische Compagnie, in: Encyclopaedie van Nederlandsch West
Indie, 's-Gravenhage - Leiden 1914-1917, S. 217. 

3) Oben, S. 325, Glaubiger Nr. 3-5. 
4) ARA W.I.C. 831, Notulen von X, 10. Jan. 1675, nach Fo!. 58. 
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Urn der Compagnie liquide Mittel zu verschaffen, hatten die General
staaten bestimmt, daB die neuen Aktionare noch 4% ihrer alten, "toten" 
Kapitalien als "Bylage"l) zu entrichten hatten, um sie "lebendig" zu 
machen2). Die zu 100% befriedigten Glaubiger waren von dieser Aufiage be
freit3). Nicht ohne Bedenken, damit gegen die Oktroibestimmungen zu ver
stoBen, beschlossen die X eigenmachtig, daB der 4%-Satz nur fiir die frUhe
ren Participanten in Frage kommen solle, die Depositanten dagegen 8% 
entrichten mtiBten, mit der sophistischen Begriindung, daB letztere ja auch 
"dubbelt capitael" einbrachten 4). 

Die Bylage sollte "niet gereeckent ... werden als een vermeerderinge ... 
van het nieuwe gereduceert capitael"6). 

Damit tut sich das eigenartige Phanomen auf, daB die Compagnie zweier
lei Sorten Kapital hatte, die eine nur auf dem Papier, die andere tatsachlich 
als Betriebskapital. 

tiber die Hohe des letzteren herrscht in der Literatur nur Konfusion. Den 
Reigen der Falschmeldungen, im folgenden keineswegs erschopfend darge
stelIt, eroffnet der "Koophandel" mit der Angabe von f 120.0006

), die 
Wagenaar anscheinend Ubernahm7

), und worauf wiederum Luzacs Aus
fiihrungen basieren8

). Auch van Rees vermeldet, die Compagnie hatte 
f 120.000 vereinnahmt und fiigt als eigenen Beitrag hinzu: "waarmede zij 
hare eerste onkosten dekken kon""). Blok unterstelIt "feitelijk ruim 6 
ton"10), was den" Koophandel"-Kritiker Jansen dazu verleiter, "waar
schijnlijk slechts ongeveer een tiende van het nominaal kapitaal" (f 630.000) 
zu vermutenll

). Van Houtte schlieBlich nennt, freilich ohne seine QueUe 

1) DaB diese Bezeichnung mit der in den driejarige rekeningen gebrauchten iden
tisch ist, ergibt sich u.a. aus dem Text eines offentlichen W.I.C.-Anschlages: 
". .. ende dat overzulcx een nieuwe bylage gerequireert werdt/omme aBe de pro
fyten/ende voordeelen der opgemelte Compagnie in den schoot van desselfs 
Participanten te doen nederdalen: Soo werden aBe dezelve Participanten/zoo 
uyt hoofde van oude Actien als Obligatien ... gewaerschouwt; ... dat/die binnen 
den voorsz. tydt de geheele bylage van vier ende acht per cento/wegens Actien 
ende Obligatien respective/komen te doen .. . " (ARA W.I.C. 265*, Gedrukte 
notificatie). 

2) Art. 24 Oktroi; "doot" oder "gebreckigh" waren giingige Umschreibungen 
der alten Guthaben, "Ievendigh" war die tibliche niihere Bezeichnung des neuen 
Kapitals. (vgl. ARA W.I.C. 831, Notulen van X 1674,1675, passim). 

3) Groot Placaet-Boek m, S. 1343. 
') ARA W.I.C. 831, Notulen van X, 17. Dez. 1674, Fo!. 4 f. 
6) Ebenda, 3. Jan. 1675, Fo!. 40 f. 
6) KoophandeII704, S. 66. 
7) J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie XIII, I. Tirion, Amsterdam 1755, S. 382. 
8) E. Luzac, Hollands Rijkdom II, Luzac en van Damme, Leiden 1781, S. 132. 
") O. van Rees, Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot einde 

der achttiendeeeuw II, Utrecht 1868, S. 219. 
10) P. J. BIok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk m, Leiden o. J. (1925)3, 

S.311. 
11) L. Jansen, "De Koophandel van Amsterdam". Een critische studie over het 

koopmanshandboek van Jaques Le Moine de L'Espine en Issac Le Long. Diss. 
Amsterdam 1946, S. 22. 
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anzugeben, 2-!- Mill. Gulden 1), und van Brakel vermerkt hinsichtlich der 
Kapitalausstattung vorsichtig und nur vage Geldmangel als "vitium ori
ginis" 2). 

Klarheit tiber die faktischen Verhaltnisse verschaffen wiederum die drie
jarige rekenigen. - Zum 31.12.1677 sind ausgewiesen 3): 

"Capitaal geprocedeert uyt de Bylagen" 

Amsterdam 
Zeeland 
Maze 
Noorderquartier 
Stad en Lande 

f 632.620:17:-
166.412:19:-
63.519:17 :-
89.496: 5:8 
48.637: 9:-

f 1.000.687: 7:8 

Da die Kapitalumwandlung anhielt, erhohte sich auch das Betriebskapital 
kontinuierlich. Am 31. Dezember 1683 waren / 1.154.368 einbezahlt'), am 
Jahresende 1692/ 1.239.0505

). 

Die Stagnation trat wahrend der Rechnungsperiode 1693-1695 ein6
). Die 

endgtiltige Rohe und Distribution stellt sich wie folgt dar'): 

Amsterdam 
Zeeland 
Maze 
Noorderquartier 
Stad en Lande 

f 644.544:16:8 
- 357.427: 2:-

71.036:16:-
97.612: 7:8 
69.869: 1:8 

f 1.240.490: 3:8 

Als die X fast zwanzig Jahre zuvor in ihrer "Calculatie" das zuktinftige Be
triebskapital mit /1.201.564 angesetzt hatten, wiesen sie schon a priori auf 
eine Ursache moglicher Abweichungen hin: " ... aengesien niet distinctelyck 
kan werden geweten wat ende hoedanige participanten op 't cohier der 
Stadt Room, in de voorgaende compe ... bekent syn staende, vermits de 

1) 1. A. van Houtte, Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen, 
Zeist-Antwerpen 1964, S. 158. 

I) S. van Brakel, West-Indische Compagnie, S. 224. 
3) ARA W.I.C. 268, driej. rekening 1675-1677, Fo!. 18 r . 
• ) Ebenda, driej. rekening 1681-1683, generale staat (unpaginiert). 
5) Ebenda, driej. rekening 1690-1692, staat van de generale ... Compagnie (un

paginiert). 
6) Eigenartig erscheint, daB die Bezahlung der Bylage bereits spiitestens zum 

lahresende 1695 abgeschlossen war, wiihrend danach noch /8.687 an alten Ver
bindlichkeiten in neues Kapital umgewandelt wurden, bis der definitive Betrag des 
neuen Grundkapitals erreicht war. Dabei konnte es sich partiell urn die von der 
Bylage befreiten Kapitalien (Gliiubiger Nr. 4, 5, oben, S. 325) gehandelt haben. 
AuBerdem weist die Tatsache, daB in Zeeland 1700 noch eine Obligation umgewan
delt wurde, das Bylageauikommen dieser Kammer nach 1695 aber nicht mehr stieg, 
auf eine Abschaffung der Bylage hin. 

') ARA W.I.c. 268, driej. rekening 1693-1695, genera Ie staat (unpaginiert). 
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capitael Boecken daer van al eenigen tyt geleden, door de trouwloosheyt 
van wylen den Boeckhouder Scheurhoff syn verduystert geworden, sonder 
dat deselve tot nochtoe, niet tegenstaende de menigvuldige ende iterative 
devoiren der opgemeIte carner weder te voorschyn gebracht hebben connen 
werden" 1). 

Der Versuch, die W.I.C. mit Hilfe der Kapitalmanipulationen von 
1674 zu sanieren, muBte notwendig scheitem. Denn einmal stammten die 
liquiden Mittel der Compagnie fast ausschlieBlich aus der "Bylage" und 
waren viel zu gering, urn der ihr zugedachten - und bereits in der alten 
Compagnie fehlgeschlagenen - zwitterhaften Konzeption, namlich Krieg 
zu fUhren und Monopolhandel zu treiben, gerecht zu werden. Urn die dazu 
erforderlichen starken Flotten bauen und die zahlreichen Stiitzpunkte ge
niigend armieren und besetzen zu k6nnen, hiitte es einer unvergleichlich 
besseren Kapitalausstattung bedurft. 

Zum anderen war 1674 die Chance vertan worden, "in Patria" den kost
spieligen Administrationsapparat, der durch seine gravierenden Kommuni
kations- und Organisationsschwachen iiberdies den Compagniebetrieb arg 
lahmte, so grundlegend zu reformieren, daB er kostengiinstiger und funk
tionaler zugleich wurde. 

Das unheilvolle Zusammentreffen von falschem Konzept, dem daraus 
und aus der kopfiastigen, teuren VerwaItungsmaschinerie resuItierenden 
hohen Aufwand und schlieBlich der allgegenwartigen Kapitalknappheit 
bewirkte, daB die Compagnie schon bei ihrer Neugriindung 1674 eine Tot
geburtwar. 

Nichts spiegelt die perrnanente Erfolgslosigkeit der Compagnie besser 
wider als der Kursverlauf ihrer Aktien: Niemals, auBer wahrend der anor
malen Spekulationswelle des Jahres 1720 und ihren Auswirkungen 1721 2), 

wurden W.I.C. - Anteile iiber pari oder wenigstens pari notiert. In den 
letzten Jahren des Compagniebestehens lag der Kurs meist gar nur bei 
15 -20%3). 

Schon als die Oktroiprolongation von 1730 anstand, fiirchteten die Be
windhebber der standigen MiBerfolge wegen insgeheim urn den Fortbestand 
der W.I.c., denn es war durchaus ungewiB, ob die Generalstaaten dazu noch 

1) ARA W.I.C. 831, Notulen van X, to. Jan. 1675, Fo!. 58. 
2) S. Vissering, Het groote tafereel der dwaasheid, in: De Gids, Nieuwe Serie, 9 

(1856), S. 669. S. van Brakel, West-Indische Compagnie, S. 218 
3) J. G. van Dillen, Effectenkoersen aan de Amsterdamsche Beurs 1723-1794, in: 

Economisch-Historisch Jaarboek XVII (1931), S. 19ff. Uber den Kursverlauf im 
von van Dillen nicht erfaBten Zeitraum (1674-1722) ist wenig bekannt. Es deutet 
jedoch nichts darauf hin, daB die Notierungen jemals 100% erreichten. So schrieb 
1676 Jacob Cohen, "Opperrekenmeester" des Fiirsten Johan Maurits van Nassau
Siegen in den Niederlanden, seinem Herrn nach Cleve, daB die Aktien der Kammer 
Amsterdam "booven de t waerdigh zyn en al geweest zyn op 68 pOo" (Koninklijk 
Huisarchief 's-Gravenhage, 4/1555, Cohen an Johan Maurits d.d. 6. Aug. 1676), 
und aus den im Amsterdamer Gemeentearchief hinterlegten Notariatsakten ergibt 
sich, daB am Jahresende 1684 u. im FrUhjahr 1686 - wiihrend einer fUr die W.I.C. 
noch relativ gtinstigen Periode - im Termingeschiift mit Kursen von 73!-89% 
operiert wurde. (Freund!. Hinweis von Dr. S. Hart, Amsterdam). 
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ihr Plazet geben wtirdenl). Doch erst 1791, nachjahrzehntelangem Zaudem, 
lieBen H.H.M. das Oktroi ihres maroden Proteges auslaufen. - Die Com
pagnie beschlo13 ihre unriihmliche Geschichte mit einem Verlust von ca. 
18.700.000. Das nominelle AktienkapitaI wurde auf 30% herabgesetzt und 
in GeneraIitatsobIigationen umgewandeJt2). Damit hatte sich fiir die Partici
panten das Debakel von 1674 in ahnIich fataler Weise wiederholt. 

1) ARA W.I.c. 382, Notulen Kam. A'dam 8. Juli 1727, Fol. 71; W.I,c. 383,25. 
Mai 1728, Fol. 76. 

2) A. J. van der Meulen, Studies over het ministerie van Van de Spiegel, Diss. 
Leiden 1905, S. 512,544 
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GESCHIEDENIS VAN DE TECHNIEK ALS WETENSCHAP* 
Studiemogelijkheden in Nederland 

door 

Dr. Ir. J. M. DIRKZWAGER 

1. INLEIDING 

Wanneer ik hier een voordracht houd over de geschiedenis van de tech
niek ben ik mij ervan bewust een gebied te betreden, waarover in Nederland 
reeds veel gesproken en geschreven is. Ik moet eerlijk bekennen niet of 
nauwelijks op de hoogte te zijn van de pogingen in het verleden, al dan niet 
geslaagd, om in Nederland te komen tot de beoefening van de geschiedenis 
van de techniek. 

Wanneer ik mij toch waag aan enkele beschouwingen over de mogelijk
heden van de studie in de geschiedenis van de techniek, dan doe ik dit op 
grond van enkele ervaringen die ik heb opgedaan bij een technisch historische 
studie van een onzer grote industrielen en technici uit de 19de eeuw, als
mede naar aanleiding van het feit, dat er binnenkort voor het eerst in de 
geschiedenis een begin gemaakt zal worden met het onderwijs in de geschie
denis van de techniek aan de Technische Hogeschool te Delft. 

Daar de geschiedenis van de techniek in Nederland nog maar weinig 
beoefenaars telt zal de toekomst van deze wetenschap in Nederland voor 
een groot deel afhangen van de belangstelling die het onderwijs in Delft op 
zal wekken. En aangezien, naar mijn mening, ook voor de vakhistorici en 
de beoefenaars van de economische en sociale geschiedenis de studie van de 
geschiedenis van de techniek van belang kan zijn, is er voldoende aanleiding 
om over de hiermede samenhangende problematiek enkele ogenblikken met 
u van gedachte te wisselen. 

2. BESTAANDE TOESTAND VAN HET WETENSCHAPPELUK ONDERWIJS 

Zonder afbreuk te willen doen aan de verdiensten van niet door mij te 
noemen personen zou ik willen beginnen met op te merken, dat baanbrekend 
werk op het gebied van de geschiedenis van de techniek is verricht door Prof. 
R. J. Forbes en wijlen Prof. E. J. Dijksterhuis. Hun werk is van grote bete
kenis geweest voor de ontwikkeling van deze wetenschap, niet aIleen in 
Nederland maar vooral ook buiten onze grenzen. 

Prof. Forbes werd in 1946 bijzonder, later buitengewoon hoogleraar in de 
geschiedenis van de natuur- en scheikunde aan de facuIteit van de wiskunde 
en natuurwetenschappen van de Gemeente Universiteit te Amsterdam. 

*) Verslag van een inleiding, gehouden door Dr. Ir. J. M. Dirkzwager op de 21 e 
vergadering van de Studievereniging voor economische en sociale geschiedenis op 
zaterdag 26 september 1970. 
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Prof. Dijksterhuis werd in 1953 benoemd tot hoogleraar in de geschiedenis 
van de natuurwetenschappen aan de Universiteit te Utrecht en in 1955 aan 
de Leidse Universiteit. Na zijn overlijden in 1965 werd hij in Utrecht opge
volgd door Prof. R. Hooykaas. Reeds vanaf 1946 doceert Prof. Hooykaas 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam de geschiedenis van de natuur
wetenschappen. 

Het feit dat deze benoemingen plaats vonden aan de faculteiten der wis
kunde en natuurwetenschappen hield in, dat meer de nadruk op de weten
schapsgeschiedenis werd gelegd dan op de geschiedenis van de techniek. 

Aan de Technische Hogescholen, o.a. te Delft, heeft het onderwijs in de 
geschiedenis van de techniek tot nu toe ontbroken. Slechts incidenteel werd 
hierin voorzien, zoals door Prof. C. J. van Nieuwenburg, die tot omstreeks 
1960 in Delft een college gaf in de geschiedenis van de chemie1). Verder 
heeft het wetenschappelijk corps in Delft v66r W.O. II, op enkele zoals 
hierboven genoemde uitzonderingen na, weinig interesse getoond in dit 
vak, hoewel er voIgens Prof. Forbes van studentenwege wei degelijk beIang
stelling voor bestaat 2). 

Vermoedelijk is dit gebrek aan beIangstelling een gevoIg geweest van de 
mening dat Nederland op technisch-industrieel gebied niet kan bogen op 
een beIangrijk verleden. Dit zou verkIaren waarom sedert de vorige eeuw wei 
belangstelling heeft bestaan voor de geschiedenis van de zuivere natuurwe
tenschappen, daar Nederland sedert de 17de eeuw vele beIangrijke natuur
kundigen en wiskundigen heeft voortgebracht"). 

Hieruit mogen we weI de conclusie trekken dat er in Nederland tot nu toe 
nog geen sprake is geweest van een systematische aanpak van de studie van 
de geschiedenis van de techniek. 

3. DEFINITIE VAN TECHNIEK 

Voordat wij nader op ons onderwerp ingaan zal eerst dienen te worden 
bepaald wat zo aI wordt verstaan onder het begrip "techniek" in het kader 
van de studie van de geschiedenis van de techniek. De bedrijfseconoom Ir. 
E. Hijmans (geboren 1890) maakt onderscheid tussen de begrippen techno
Iogie en techniek. 

TechnoIogie is het in toepassing brengen van reeds beschikbare processen, 
welke langs de kortste weg naar het gesteIde doeI Ieiden. Processen zijn be
handeIingen van de stoffen en voorwerpen uit de omringende natuur, waar
door zij voor gebruik door de mens geschikt worden bij de voorziening in 
zijn Ievensbehoeften. 

Techniek daarentegen is het scheppen van nieuwe technoIogische huIp
middelen. 

1) Technische Hogeschool Delft, Gids 1959-1960, biz. 240. 
2) Forbes in: Vijftig jaren beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, wis

kunde en natuurwetenschappen in Nederland 1913-1963. Uitgave Genootschap 
voor Geschiedenis dec Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen, biz. 73. 

3) M. Rooseboom in: Vijftig jaar beoefening van de geschiedenis dec Genees-
kunde, enz., biz. 97. 
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De taak van de technicus is om uit allerlei toepassingsgevallen gemeen
schappelijke wetmatigheden af te leiden en met de kennis van deze wetmatig
heden te komen tot oplossing van vraagstukken op gebieden, waar tot dus
verre geen of onvoldoende ontwikkelde processen beschikbaar waren. De 
technicus steunt daarbij tegenwoordig in verhoogde mate op het speurwerk, 
dat naar wetmatigheden zoekt zonder binding aan de onmiddellijke oplos
sing van technische problemen 1). 

Hoewel er tegen de door Hijmans geponeerde definities bezwaren zijn in 
te brengen vormen zij een uitgangspunt voor onze verdere gedachtenbe
paling. 

Voor ons onderwerp, de geschiedenis van de techniek, is van belang dat 
hier twee begrippen worden gehanteerd: het hanteren van beschikbare pro
cessen (technologie) en het scheppen van nieuwe technologische hulpmid
delen (techniek). Bij de bestudering van de geschiedenis van de techniek gaat 
het om de beide onderwerpen, waarbij onder techniek volgens de laatste 
definitie wordt verstaan : uitvindingsgeschiedenis. 

Het onderwerp omvat echter meer, namelijk ook de geschiedenis van 
datgene wat onder het begrip technologie wordt verstaan. 

Nu wordt geschiedenis van de techniek in Engeland en de Verenigde 
Staten vertaald met: History of Technology. Door Gordon Childe, professor 
in de praehistorische Europese Archeologie aan de Londense Universiteit, 
wordt in dit verband onder "technology" verstaan : die handelingen, die op 
de bevrediging van menselijke behoeften zijn gericht en die veranderingen 
in de materiele wereld te weeg brengen. Hij verstaat hieronder ook de 
resultaten van deze handelingen 2). 

Charles Singer, bekend o.m. om zijn uitgave van "A History of Techno
logy", verstaat onder "technology" het gebied dat zich bezig houdt met de 
vraag, hoe dingen gewoonlijk worden gedaan of gemaakt en welke dingen 
worden gedaan en gemaakt 3

). 

Melvin Kranzberg van de Case Institute of Technology te Cleveland, wijst 
er op, dat deze definitie te breed en te vaag is, daar dit vele onderwerpen kan 
omvatten die niets met technologie te maken hebben. Zo is het aannemen 
van wetten iets wat gedaan kan worden, maar de geschiedenis van het recht 
is geen geschiedenis van de techniek. Kranzberg zegt eenvoudig dat "tech
nology" de pogingen zijn van de mens om het hoofd te bieden aan zijn 
materiele omgeving, zowel die welke door de natuur als die welke door de 
technische handelingen van de mens zelf is ontstaan, zoals steden. Hier
onder worden ook de pogingen van de mens verstaan om die omgeving (en
vironment) door middel van zijn verbeelding en inventiviteit en met gebruik 
van de beschikbare hulpbronnen onder zijn controle te brengen. 

We komen er niet door techniek te beschouwen als een synoniem voor 
machines, apparaten en procede's en de geschiedenis van de techniek uit-

1) E. Hijrnans, Mens, Metaal, Machine, 1963, biz. 19. 
") Ch. Singer (ed.),,,A History of Technology", 1,1954, biz. 38. 
3) Aldaar, biz. VII. 
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sluitend te beschouwen als een chronologisch verhaal van uitvinders en 
hun uitvindingen. Het onderwerp omvat meer. Het heeft te maken met het 
werk van de mens, met de pogingen van de mens niet aIleen om zijn nood
zakelijke levensbehoeften zoals voedsel, kleding en woonruimte te bevre
digen, maar ook om aan zijn minder noodzakelijke wensen tegemoet te 
komen, zoals vrijetijdsbesteding, luxueuzer wonen, gevarieerder voedsel, 
sneller en duurzamer communicatie met andere mensen, het bezitten van 
kunstvoorwerpen, enz. aldus Kranzberg 1

). 

De ontwikkeling van de techniek hangt dan ook ten nauwste samen met 
de ontwikkeling van de menselijke behoeften en wensen, een aanleiding voor 
bijv. Singer om op te merken, dat de geschiedenis van de techniek vooral een 
aspect is van de sodale geschiedenis2). Daaraan zou kunnen worden toege
voegd : "en van de economische geschiedenis" . 

In West-Duitsland wordt aan dit laatste aspect bijv. veel aandacht be
steed. Borchardt heeft enkele jaren geleden eens geformuleerd welke eisen 
door economisch-historici aan technisch-historici worden gesteld3

). In dat 
land is de behandeling van de geschiedenis van de techniek voomamelijk 
toevertrouwd aan economisch-historid, een omstandigheid die niet op zich
zelf staat en die de conservator van het Musee Conservatoire National des 
Arts et Metiers te Parijs, Prof. Maurice Daumas in de inleiding van het door 
hem geredigeerde verzamelwerk "Histoire Generale des Techniques" deed 
opmerken, dat de meeste studies welke te maken hebben met de geschiedenis 
van de techniek het werk zijn geweest van economen en soms van sociologen. 
Zonder afbreuk te doen aan de waarde van deze studies kan opgemerkt 
worden dat de meeste van deze studies weinig hebben bijgedragen om de ge
schiedenis van de techniek vooruit te helpen. Veel werd ontIeend aan bestrijd
bare anecdotes of verkeerde interpretaties, die ongelukkigerwijze door re
cente publicatie in vol vertrouwen worden overgenomen, aldus Maurice 
Daumas. 

Dit is de reden waarom Daumas zijn "technique" slechts wi! beperken tot 
handelingen van de mens die ten doel hebben om zijn bestaan te verbeteren 
door het winnen, aanpassen en vervormen van natuurlijke materialen. 
Daumas laat andere handelingen buiten beschouwing, zoals finandele en 
militaire operaties 4

). 

Vit al deze uiteenlopende opvattingen uit de laatste 10 a 15 jaar over het 
begrip Technik, technology of technique in het kader van de geschiedenis 
van de techniek blijkt wei dat we te maken hebben met een nogjonge weten
schap die zijn koers nog niet geheel gevonden heeft. Het voornaamste wat 
wij uit de diverse definities in het buitenland over het begrip Technik, tech
nique of technology leren is, dat de geschiedenis van de techniek niet als op 

1) Melvin Kranzberg & Carroll W. Pursell, Jr., "Technology in Western Civiliza
tion", I, bIz. 4e.v. 

Z) Zie noot 2, bIz. 334. 
3) K. Borchardt, "Technikgeschichte im Lichte der Wirtschaftsgeschichte", in: 

Technikgeschichte Bd 34, (1967), nr. 1, biz. 1-13. 
4) Maurice Daumas (ed.), Histoire generale des Techniques, L, biz. XIV. 
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zich zelf staande wordt beschouwd, maar in verband wordt gebracht met de 
resuItaten van algemene, sociale, economische en ook culturele geschiedenis. 

4. DE BEOEFENING VAN DE GESClDEDENIS V AN DE TECHNIEK IN HET BUITENLAND 

Eerst in het begin van de jaren zestig werd een begin gemaakt met het 
vestigen van leerstoelen in de geschiedenis van de techniek in de Verenigde 
Staten en in Groot-Brittannie1). Enkelejaren geleden werd dit voorbeeld ge
volgd aan enkele Universiteiten en Technische Hogescholen van West-Duits
land '). Hierbij moet echter worden aangetekend, dat in Duitsland de leer
opdrachten werden verbonden aan opdrachten in algemene geschiedenis of 
economische en sociale geschiedenis. 

Deze ontwikkeling wil echter niet zeggen dat eerst in de laatste jaren be
langstelling voor dit onderwerp is ontstaan. Al in 1921 werd in Engeland de 
Newcomen Society opgericht, die ten doe I had om de studie van de geschie
denis van de techniek aan te moedigen. Sindsdien worden elk jaar lezingen 
gehouden over uiteenlopende onderwerpen betreffende de geschiedkundige 
ontwikkeling van industrieen, productietechnieken en industrieproducten 
en uitvindingen en in een jaarboek gepubliceerd. Dit was de eerste blijvende 
organisatie van technisch-historici, die tot stand kwam door het toedoen van 
wijlen Dr. H. W. Dickinson. De Newcomen Society for the Study of History 
of Engineering and Technology was en is nog nauw verbonden aan het 
Science Museum. 

Het voorbeeld van dit Engelse genootschap, dat elk jaar een zomerverga
dering belegt bij een technisch-historisch monument, werd in 1958 in de 
Verenigde Staten gevolgd door de oprichting van de "Society of the History 
of Technology" die elk kwartaal het tijdschrift "Technology and Culture" 
uitgeeft. 

Pionier van de geschiedenis van de techniek is de Duitser Conrad Mat
schoss. In het begin van deze eeuw heeft hij in opdracht van de Verein 
Deutscher Ingenieure studies gemaakt van de ontwikkeling van de stoom-

1) Zie biz. 334, noot 2 en biz. 335 noot 1. 
Ver. Staten : Massachusett's Institute of Technology: R.S. Woodbury. 

Case Institute of Technology, Cleveland: M. Kranzberg. 
Groot-Brittannie: London University, Imperial College of Science and Technology: 

A. R. Hall. 
Manchester University: D. S. L. Cardwell, 
Bath University: R. A. Buchanan . 

• ) G. J. Scriba aan de Technische Universitiit Berlin, Ieerstoel geschiedenis 
exacte wetenschappen en techniek. 

W. True, Technische HochschuIe, Hannover, Ieerstoel algemene geschiedenis 
m.Lv. econornische, sociale en technische geschiedenis. 

A. Hermann, Universiteit te Stuttgart, leerstoel geschiedenis exacte wetenschap
pen en techniek. 

F. Klemm, Universiteit te MUnchen, leerstoel geschiedenis exacte wetenschappen 
en techniek. 

A. Timm, Ruhruniversiteit te Bochum, leerstoel voor economische en technische 
geschiedenis. 

Bron: Technikgeschichte, Bd. 37, 1970, nr. 1, bIz. 88 en Bd. 35, 1968, Dr. 1, bIz.l3. 
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machine, welke als publicaties van deze vereniging werden uitgegeven. Bij 
deze studies heeft Matschoss ook materiaal over andere belangrijke tech
nische gebieden verzameld, hetgeen ertoe leidde dat hij in 1909 begon met de 
uitgave van een jaarboek onder auspicien van de V.D.1. nl. "Beitrage zur 
Geschichte der Technik und Industrie". Deze uitgave ontstond niet aIleen 
uit de behoefte van de toenmalige ingenieur om door middel van de geschie
denis van de techniek een meer algemeen technische vorming te verwerven. 
Vooral was het gemis aan technisch-geschiedkundig werken voelbaar, niet 
aIleen bij de onderzoekers op het gebied van de algemene geschiedenis, 
maar vooral ook bij de onderzoekers op het gebied van de economische ge
schiedenis. 

Het groots opgezette Deutsche Museum in Mtinchen, dat in die tijd werd 
opgericht, heeft er niet weinig toe bijgedragen om de aandacht te vestigen op 
de resultaten van technische ontwikkelingen, die in de tijd van Wilhelm II 
onbezorgd werden bejubeld 1). Het is wellicht deze onbezorgdheid geweest, 
die ertoe heeft geleid dat de geschiedenis van de techniek als een op zichzelf 
staand onderwerp kon worden beschouwd, dat gelsoleerd van andere disci
plines behandeld kon worden. Dit heeft geen nadelige gevolgen gehad. Inte
gendeel. 

Immers door het werk van Matschoss, de Newcomen Society en vele 
anderen is een stroom van gegevens ontstaan over uiteenlopende technische 
onderwerpen. Ook in ons land is aan deze reeks publicaties bijgedragen. In 
"De Ingenieur" zijn sedert het begin van deze eeuw tot de Tweede Wereld
oorlog vele waardevolle gegevens te vinden, veelal van biografische aard, 
vooral op het gebied van de weg- en waterbouwkunde, maar ook op het 
gebied van de werktuigbouw. Helaas missen wij soortgelijke studies vrijwel 
geheel in de na de Tweede Wereldoorlog verschenen jaargangen van "De 
Ingenieur", niet onverklaarbaar overigens, daar de wederopbouw van ons 
land aIle aandacht opeiste en er geen behoefte bestond om verder terug te 
zien dan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Misschien komt dit 
ook door een veranderde beoordeling van de betekenis van de techniek voor 
de maatschappij, die weinig aanleiding gaf tot biografisch werk. 

De "Beitrage", die sedert 1933 herdoopt werden in "Technikgeschichte", 
bleven echter periodiek verschijnen en ook de Newcomen Society hervatte 
na de oorlog zijn lezingen en uitgave van de jaarboeken. 

In 1942 begon Prof. Forbes met de uitgave van de "Bibliographia Anti
qua", waarmee vele duizenden publicaties over technisch-historische onder
werpen werden gerubriceerd. 

Behalve deze bibliografische uitgave publiceerden ook de bovengenoem
de periodieken en I.S.I.S., International Review of the History of Science & 
Civilization vele bibliografische gegevens. 

G. Doorman, ondervoorzitter van de Octrooiraad, zorgde voor het toe
gankelijk maken van de Nederlandse patentliteratuur 2). 

1) Treue in Technikgeschichte Bd. 32/1965, Dr. 1, bIz. 8 . 
• ) G. Doorman: 1) Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16de-

Economisch- en sociaal-historisch Jaarboek 22 
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Al met al werd een basis geIegd voor de samenstelling van samenvattende 
werken, die vanaf 1954 met de uitgave van het eerste deel van A History of 
Technology in vijf delen onder redactie van Charles Singer, E. J. Holmyard 
en A. R. Hall het licht begonnen te zien. 

Ook in Frankrijk werd begonnen met de uitgave van een dergelijk werk. 
In 1962 verscheen het eerste deel van de eerder genoemde Histoire Generale 
des Techniques, bestaande uit vier delen, waarvan het derde deel in 1968 
verscheen, 

In de Verenigde Staten voorzag men in de behoefte aan een overzichts
werk door de uitgave van "Technology in Western Civilization", dat echter 
in omvang beknopter is dan de beide vorige genoemde werken, maar breder 
van opzet door de technische geschiedenis meer tegen een algemene ge
schiedkundige achtergrond te plaatsen. 

Door deze belangrijke uitgaven is een toenadering ontstaan tussen tech
nisch-historici en vakhistorici. Blijkbaar hebben deze standaardwerken 
indruk gernaakt op de vakhistorici. Ondanks de methodische bezwaren die 
men er tegen heeft ingebracht zijn hier toch voor het eerst voor hen begrijpe
lijke uiteenzettingen gegeven over de groei van de rnateri1:le, technische be
schavingl). 

De studie van de geschiedenis van de techniek is volgens diverse historici 
met deze werken in een nieuwe fase getreden. De samenvattende overzichten 
kunnen het uitgangspunt vormen voor verwerking in de algemene en econo
rnische en sociale geschiedenis. 

5. HET VOORGENOMEN ONDERWIJS AAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL TE DELFf 

De mogelijke toenadering tot vakhistorici in de algemene, sociale en 
economische geschiedenis loopt parallel met het voornemen om aan de stu
denten van de Technische Hogeschool te Delft binnenkort gelegenheid te 
bieden kennis te nemen van de geschiedenis van de techniek. Hierbij is 
onder meer overwogen dat kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de 
geschiedenis van de heuendaagse techniek zeker een essentiele bijdrage zal 
kunnen leveren omtrent de waardering van de betekenis van de techniek 
voor de hedendaagse maatschappij. Het gaat hierbij niet aIleen om de zuiver 
technische geschiedenis, maar vooral ook om het verband met maatschappe
lijke toestanden, waarbij de politieke, sociale en economische geschiedenis 
een belangrijke rol speeIt. 

In deze opzet Jigt de wijziging besloten van het oordeel over de techniek. 
De veronderstelde onbelangrijkheid van het Nederlandse aandeel in de 
technische ontwikkeJingen van de vorige eeuwen gaven zo goed als geen aan
leiding om zich te verdiepen in de geschiedenis van de techniek, die voor de 
Tweede Wereldoorlog als een glorie werd beleefd. Na de oorlog is deze situ-

18de eeuw, 1940; 2) Dito, eerste reeks aanvullingen, 1942; 3) Het Nederlandse 
Octrooiwezen en de tecbniek der 19de eeuw, 1947; 4) Techniek en Octrooiwezen in 
hun aanvang, 1953. 

1) Ontleend aan Forbes in: Vijftig jaar beoefening der geneeskunde, enz. biz. 74. 
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atie echter veranderd. Er is twijfel ontstaan over de "zegeningen" die de 
techniek ons heeft gebracht, zodat er behoefte is ontstaan aan een stu die van 
de invloed die de techniek op onze maatschappij uitoefent. De studie van de 
geschiedenis van de techniek kan niet langer gei'soleerd worden ondemomen 
van de studie van andere wetenschappen, met name die van de algemene, 
econOInische en sociale geschiedenis. 

Het inzicht in de verbondenheid van de techniek en de maatschappij komt 
tot uiting in de doelstelling van het Technisch Tentoonstellingscentrum, 
waarvoor plannen worden voorbereid door een werkgroep van de com
rnissie technische wetenschappen van de acadernische raad. Een van de be
langrijke doelstellingen van het T.C.C. is bij jonge mensen, in het bijzonder 
bij potentiele studenten in de technische wetenschappen, alsmede bij de 
Nederlandse samenleving in het aigemeen beiangstelling te wekken voor en 
inlichtingen te verstrekken over de hedendaagse techniek, over te verwachten 
ontwikkeiingen en het daaraan verbonden rnaatschappelijk belang, gezien 
tegen de achtergrond van hun historie 1). 

Daamaast zal echter voortgegaan dienen te worden de lacunes in de kennis 
van de ontwikkelingsgeschiedenis van vele technische onderwerpen aan te 
vullen. Een eerste verkenning over een breed veld van de geschiedenis van 
de techniek geeft aanleiding tot de opmerking dat het belang van Nederland 
voor de ontwikkeling van de techniek vooral in de 17de, 18de en 19de eeuw 
in de buitenlandse literatuur wordt onderschat, gedeeJtelijk door nog onvol
doende kennis hierover. Vooral gezien de opleving van de studie van dit 
onderwerp in het buitenland, waarbij vanzelfsprekend aan het eigen na
tionale aspect meestal grote waarde wordt gehecht, dient ervoor gewaakt te 
worden dat het gebrek aan kennis betreffende het Nederlandse aandeel in 
de ontwikkeling van de techniek niet onevenredig groot wordt. 

Ook voor de economische en sociale geschiedenis kan een stu die in de 
diepte van de geschiedenis van de techniek in Nederland van groot belang 
zijn, gezien de zoeven geciteerde opmerking van Maurice Daumas. Van de 
zijde van de econornische en sociale geschiedenis zal minder behoefte be
staan aan een integrale aanpak dan aan een verdieping van de zuiver tech
nisch kennis. Vit in Duitsland gehouden discussies over de opdracht aan de 
technisch-historici is dit weI gebleken 2). 

Uiteraard zal er bij het onderwijs in de geschiedenis van de techniek in de 
eerste plaats getracht moeten worden om al de ten dienste staande rniddelen 
te benutten om de belangstelling te wekken en gaande te houden. Gelukkig 
zijn er films beschikbaar, die uitstekend dienst kunnen doen. Ook het pro
jecteren van dia's zal op ruime schaal de te behandelen materie kunnen ver
levendigen. Gehoopt wordt natuurlijk, dat de belangsteIling van de studen
ten op de duur zalleiden tot actieve deelname bij bepaalde onderzoekingen. 
Vanzeifsprekend zal het gebrek aan historische scholing hierbij parten 
spelen, waardoor de studie van bronnenmateriaal uit een ver verleden en 

1) Intermediair, 24 juli 1970, bIz. 49. 
') K. Borchardt in: Technikgeschichte Bd. 34, 1967, Of. 1. 
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uit verre streken niet mogelijk zal zijn. Misschien zal er echter een samen
werking ontstaan met vakhistorici, die vruchtbaar zou kunnen werken. 

Er is wellicht weI enige fantasie voor no dig om te kunnen beweren dat een 
opleving van de geschiedenis van de techniek in de toekomst zelfs zou kun
nen lei den tot het analyseren van de werking van instrumenten, procede's 
en werktuigen en transportmiddelen, die in het verleden werden toegepast. 
Onderzocht dient te worden in hoeverre bij het analyseren gebruikt gemaakt 
kan worden van moderne apparatuur en rekentuig. Voor het aanwezig en 
beschikbaar zijn van de nodige "hardware", om in moderne rekentaal te 
spreken, behoeven wij niet bevreesd te zijn. Veeleer zal het ontbreken van 
de nodige invoergegevens een beletsel kunnen zijn. Het speurwerk naar 
deze invoergegevens zal dan ook een eerste vereiste zijn. 

Een systematisch onderzoek bijvoorbeeld van de evolutie van de vorm 
van het onderwaterschip van schepen in verband met zeiltuig, roer en missie 
van de schepen zou bijvoorbeeld resuItaten kunnen opleveren, die een ant
woord kunnen geven waarom bepaalde veranderingen op grond van erva
ringen, welke werden opgedaan, werden aangebracht. Deze informatie zou 
Diet aIleen belangwekkend kunnen zijn voor historici, maar mogelijk ook in
teressant voor hedendaagse technici. 

Hieruit voIgt, dat historische instrumenten en werktuigen voor het tech
nisch geschiedkundig onderzoek van grote waarde zijn. Aan het opsporen 
en conserveren daarvan zal dan ook de nodige aandacht geschonken dienen 
te worden. Gelukkig bezitten wij vele musea en instellingen in Nederland, 
die ons bezit aan technisch-historische voorwerpen helpen bewaken en uit
breiden. Ik denk hierbij aan het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der 
Natuurwetenschappen, Spoorwegmuseum, aan onze Maritieme Musea, 
Textielmusea en aan de afdeling Oudheidkundig Bodemonderzoek van de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, etc. Het Technisch Tentoonstellings
centrum zal in de toekomst hierbij mede een belangrijke steun kunnen zijn. 

Geconcludeerd kan worden, dat er bij het onderwijs in de geschiedenis van 
de techniek in Nederland in de eerste plaats rekening gehouden dient te 
worden met de behoefte om de techniek in verband te brengen met de maat
schappelijke ontwikkeling. Daarom zal de geschiedenis van de techniek zo
veel mogelijk in de breedte, d.w.z. in verband met de algemene, economische 
en sociale geschiedenis moe ten worden behandeld. 

Wetenschappelijk gezien echter zal de studie zich zoveel mogelijk dienen 
aan te sluiten bij de algemene en de economische en sociale geschiedenis als 
aanvullende wetenschap en zal gebruik moeten worden gemaakt van de 
moderne mogelijkheden om de kennis van de geschiedenis van de techniek 
te verdiepen. 

Deze opvatting strookt geheel met de doelstelling van het onderwijs in de 
History of Technology aan het Imperial College te Londen. Behalve als in
troductie in de geschiedenis van de techniek van de vroegste tijd tot aan de 
moderne tijd is de doelstelling dat, ik citeer : "Technology should always be 
studied in its economic and social setting; it is at once a social phenomenon, 
and the basis of economic life. It seems particularly important to study the 
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emergence of the society in which we live, and the history of the technical 
equipment upon which it is founded". 

Tenslotte zou ik willen besluiten met de opmerking, dat hieruit voIgt dat 
voor een doelmatige studie van de geschiedenis van de techniek een nauwe 
samenwerking van de technisch-historicus met de vakhistoricus noodzake
lijk is. 

Tot deze slotsom kwam reeds Prof. Forbes in 1960 in een voordracht op 
het lIe congres in Stockholm van het Congres International des Sciences 
Historiques. 
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H.BOSKZN 
Wiidervank, 21 maart 1881 - 's-Gravenhage, 3 september 1970 

In Mr. Henderikus Bos Kzn, die in zijn 90e ievensjaar op 3 september 1970 
overleed, is een markant en veelzijdig man heengegaan. 

Geboren te Wildervank, werd hij, na drie jaren de hogere burgerschool te 
Veendam te hebben gevolgd, door zijn vader, die in Rotterdam een hout
handel was begonnen (de firma K. J. Bos en Zoon), op 15-jarige leeftijd naar 
die stad gezonden om daar zijn opleiding in de handel te ontvangen. Per
soonlijk was zijn begeerte meer naar een wetenschappelijke opleiding uit
gegaan, maar vaders wil was - destijds nog! - wet. Intussen bieek hij ook 
voor de handel alleszins de vereiste kwaliteiten te bezitten; hij kreeg dan 
ook in de zaak al spoedig - na "mondig-verklaring" op 18-jarige leeftijd 
- een leidende plaats. Van 1904-1914 maakte hij telkens ten behoeve 
van de aankoop reizen naar de Scandinavische landen en Rusland; deze 
rei zen betekenden uiteraard voor hem met zijn wijde belangstelling een 
grote verruiming van zijn blik. Ook in het geheel van de Nederlandse hout
handel werd hij een vooraanstaand man; op zijn inzicht en doorzicht werd 
tot op hoge leeftijd van die zijde gaarne een beroep gedaan. 

In het kerkelijk en maatschappelijk leven, zo in Rotterdam als daar 
buiten, liet hij zich mede niet onbetuigd. 

Zijn zin voor studie - waaraan hij in zijn jeugd de vrije loop niet had 
kunnen laten - verloochende zich echter onder dit alles niet. Op 40-jarige 
leeftijd begon hij nog aan de voorbereiding voor het staatsexamen, hetwelk 
hij ondanks zijn veelzijdige bezigheden na vier jaar met goed gevolg afiegde, 
om dan te Leiden de rechten-studie ter hand te nemen. In 1928 verwierf hij 
het meesterschap in de rechten. Hij beschouwde echter de studie daarmede 
allerminst als afgesloten. Zijn belangstelling richtte zich vooral op het tijd
yak van de reformatie, met name ook op de monarchomachen; van de 
juridische vraagstukken uit die tijd had de theologische en wijsgerige achter
grond zijn indringende belangstelling. Veel materiaal heeft hij te dien aan
zien verzameld, maar zijn ideaal om dit in een proefschrift te verwerken, 
heeft hij, door de praktijk van bet leven te zeer in beslag genomen, niet 
kunnen verwezenlijken. Docb op andere wijze heeft zijn voortgezette weten
schappelijke belangstelling rijke vrucht gedragen. Hij ontpopte zich nl. als 
een fervent boekenliefhebber en leefde daarin zijn koopmansgeest ten 
volle uit. Allereerst op het gebied van zijn bijzondere beiangstelling - recht, 
theologie en wijsbegeerte -, maar daamaast ook op ander terre in - geo
grafie en reisbeschrijvingen - speurde hij zowel hier te lande als in het 
buitenland naar hetgeen te dezen van waarde was. Aanvankelijk met des
kundige voorlichting, maar al spoedig zelf meester op dit gebied, zodat hij 
op zijn beurt van de beroepsmatige handelaren de vraagbaak werd, verza
melde hij tot op hoge leeftijd zich een bibliotheek, welke tot de rijkste van 
ons land mag worden gerekend. Van zijn gesties op dit gebied beeft de heer 
N. Israel, in een "in memoriam" in het oktober-1970-nummer van "de Anti
quaar" een treffende beschrijving gegeven. 
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Dat hij bij dit alles niet ten eigen bate handelde, maar zich ook hierin een 
"dienaar" wist, bleek uit zijn testament, waarbij hij zijn bibliotheek ver
maakte aan de Vrije Universiteit, welke zich aldus met een unieke verzame
ling verrijkt ziet, haar in staat stellend om deze ten dienste van het algemeen 
te doen strekken. 

Die Vrije Universiteit heeft, Calvinist van diepe overtuiging en vroom
heid als hij was, de liefde van zijn hart gehad. Tussen 1917 en 1962 heeft hij 
in wisseIende perioden gedurende 26 jaar als directeur gefungeerd. In de 
ontwikkeIing van de Universiteit heeft hij met zijn veelzijdige gaven een 
grote roI gespeeId; zijn zakeJijk inzicht is voor de opbouw van de Universi
teit, zoaIs deze zich, vooral ook na de oorlog, in steeds versnellend tempo 
ontwikkelde, van bijzondere waarde geweest. Bij zijn aftreden in 1962 vond 
dit zijn uitdrukking in de aanbieding van het ere-lidmaatschap van direc
teuren, hetwelk hem in staat stelde ook verder de hem zo geliefde Universi
teit met zijn daadwerkelijke belangstelling te begeleiden. 

Ook op andere terreinen heeft men van zijn persoonJijke en zakeJijke 
kwaliteiten groot profijt gehad. De Vereniging tot Christelijke verzorging 
van geestes- en zenuwzieken heeft hij in allerlei functies, laatstelijk als voor
zitter, tot op hoge leeftijd gediend met name ook in de stormen, welke tij
dens de bezetting over de inrichtingen van die Vereniging waren heengegaan. 
Het ere-voorzitterschap, hem bij zijn aftreden aangeboden, getuigt daarvan. 

En onder dit alles was hij een man, die in bescheidenheid - de ander uit
nemender achtend dan zichzelf - zijn weg ging en daardoor in de kringen, 
waarin hij werkte, een bindende figuur was. Het geheim van zijn leven was, 
dat hij het stelde in dienst van zijn Heer, in Wien hij zich geborgen wist. 
Zo laat hij een lichtend spoor achter. 

J. DONNER 



TH. J. A. J. GOOSSENS 

's-Hertogenbosch, 8 februari 1882 - 's-Hertogenbosch, 9 december 1970 

Thomas Goossens, in 1882 te 's-Hertogenbosch geboren, was een van 
de zes kinderen, drie dochters en drie zonen, van beeldhouwer Goossens 
die een groot deel van zijn leven besteedde aan het kappen van beelden ten 
behoeve van de restauratie van de Bossche St. Janskathedraal. De sfeer in 
het gezin was zeer religieus, hetgeen o.a. tot uitdrukking kwam in het feit 
dat aile drie de zonen de opleiding tot priester volgden. Thomas bleek zowel 
op de kostschool "De Ruwenberg" in St. Michielsgestel als op het klein
seminarie "Beekvliet" in dezelfde plaats een zeer schrandere leerling te zijn, 
zodat hij tijdens zijn studie op het groot-seminarie te Haaren gelegenheid 
kreeg zijn staatsexamen gymnasium A te behalen. Het was de bekende so
ciale bisschop W. van de Ven die de noodzaak inzag van het belang, dat ver
scheidene priesters van zijn bisdom een studie aan een Nederlandse universi
teit zouden gaan volgen, om zodoende de beschikking te krijgen over intel
lectuele c1erici, die een ruimere dan aileen filosofische en theologische vor
ming hadden genoten in een afgeschermd kerkelijke omgeving. In 1907 tot 
priester gewijd, ging Goossens in hetzelfde jaar naar de gemeente-universi
teit te Amsterdam om aldaar geschiedenis te studeren. Van 1907 tot 1913 
volgde hij de colleges algemene en vaderlandse geschiedenis gegeven door 
prof. dr. H. Brugmans. Na zijn doctoraal in 1913 volgde een benoeming tot 
leraar geschiedenis aan het klein-seminarie "Beekvliet". 

Goossens vergat na het verlaten van de alma mater de wetenschap echter 
niet. Al spoedig was deze studieuze en werkiustige man bezig met de voor
bereiding van een proefschrift. In 1917 promoveerde hij te Amsterdam bij 
zijn vroegere leermeester Brugmans cum laude op een dissertatie die als 
titel had "Franciscus Sonnius in de pamfletten, bijdragen tot zijne biogra
fie". Het leven van deze bisschop in 's-Hertogenbosch en daama in Antwer
pen in de 16e eeuw is nog uitgangspunt geweest voor verscheidene publika
ties. Het gekozen thema voor zijn dissertatie is typerend voor de wetenschap
pelijke belangstellingssfeer in het verdere leven van Goossens: al zijn publi
katies hadden betrekking op aspecten van de Brabantse geschiedenis. Het is 
opvallend dat hij die in Amsterdam studeerde, niet buiten de regionale 
grens wetenschappelijk bezig wilde zijn en tevens dat hij bij een eventueel 
bewuste beperking tot het inhalen van de grote achterstand op het gebied 
van de geschiedschrijving van genoemd gewest er niet toe gekomen is 
overig Nederland van het belang van deze zaak te doordringen. Hoewel 
reeds van het begin der jaren dertig lid van de raad van advies van het Neder
lands Economisch Historisch Archief heeft hij de vergaderingen zelden bij
gewoond en heeft zijn promotor H. Brugmans, destijds voorzitter van het 
bestuur, zijn leerling nooit tot plaatsing van een artikel in het jaarboek der 
vereniging kunnen brengen. Voor de actieve secretaris en later voorzitter 
Posthumus was zijn collega, sedert 1927 hoogleraar in de economische ge
schiedenis aan de R.K. Handels-Hogeschool te Tilburg, de grote onbekende. 
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Reeds in 1917 kwam Goossens tot de oprichting van de periodiek "Bos
sche Bijdragen", welk tijdschrift zich richtte op allerlei aspecten van de 
kerkelijke geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch. Het typeert zijn 
vasthoudendheid aan het eigene, dat toen in 1959 de historische tijdschriften 
van de diverse bisdommen tot een fusie kwamen in het "Archiefvoor de Ge
schiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland", Goossens zich tot aan 
zijn dood met hand en tand is blijven verzetten tegen samenwerking in een 
orgaan. 

In Goossens' bestaan als docent aan een seminarie kwam eind 1920 een 
grote verandering. Hij werd toen aangezocht als rector van de Katholieke 
Leergangen, welk instituut dat voor allerlei onderwijsaktes opleidde, sedert 
1918 te Tilburg gevestigd was. Hier traden zijn grote capaciteiten als organi
sat or en opbouwer duidelijk naar voren. In een peri ode, dat de maatschap
pelijke emancipatie van een belangrijk deel van de katholieke bevolking 
nog slechts in een beginfase was, wist hij met minimale financiele middelen 
een kleine instelling groot te maken en in de onverzadigbare behoefte van 
het groeiend katholiek voorbereidend hoger, middelbaar en kweekschool
onderwijs aan bevoegde leerkrachten te voorzien door het afleveren van 
honderden cursisten met een of meer middelbare akten. In het streven het 
middelbaar onderwijs in Brabant van de grond te krijgen, past ook zijn ad
viseursschap bij de stichting O.M.O., Ons Middelbaar Onderwijs, dat zijn 
zetel in Tilburg kreeg. Naast zijn taak als rector verzorgde Goossens aan
vankelijk samen met dr. H. F. M. Huybers, sedert 1923 hoogleraar nieuwe 
geschiedenis aan de pas opgerichte Nijmeegse universiteit, gedurende vele 
jaren de cursus M.O. geschiedenis aan de Leergangen. Met dezelfde Huybers 
nam hij in 1921 het initiatief tot de oprichting van een katholiek "Historisch 
Tijdschrift" dat bleefbestaan tot in 1941. 

Het stuwend en organisatorisch talent van Goossens trad wederom naar 
voren bij de oprichting van de R.K. Handelshogeschool te Tilburg in 1927, 
van welke instelling hij in de eerste drie jaren de rector-magnificus was. 
Tevens trad hij tegelijkertijd, maar dan tot 1956, op als administrator, welke 
taak te beschouwen is als die van een gedelegeerd curator. De leeropdracht 
die hij hier als hoogleraar naast zijn vele werk opgedragen kreeg, was slechts 
een beperkte, nameIijk de economische geschiedenis van de Middeleeuwen. 
Het was pas zijn opvolger, dr. L. G. J. Verbeme, die vanaf 1947 een bredere 
basis aan het onderwijs aan de hogeschool in de politieke, economische en 
sociale geschiedenis kon geven en aandacht en tijd had voor het stimuleren 
van wetenschappelijk historisch onderzoek door studenten. 

Goossens is vooral bekend geworden als rector-beheerder van de Katho
Iieke Leergangen, welke functie hij van 1921 tot 1956 met talent en in zuinig 
beheer vervulde. Het is vooral op deze plaats, dat hij veel heeft bijgedragen 
tot het emancipatieproces van talloze katholieken uit het zuiden van ons 
land door een solide basis te leggen voor een instituut dat in 1971 de tien
duizendste student inschreef. Hij is een duidelijk exponent van een peri ode, 
toen met weinig financiele middelen de wetenschappelijke achterstand van 
het zuiden moest worden ingelopen. Het was geen gemakkeIijke opgave om 
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vanaf 1927 tot 1947 zonder rijkssubsidie de Tiiburgse hogeschooi draaiend 
te houden, temeer omdat ook het episcopaat deze insteJling niet financieel 
kon helpen. De materiele verantwoordelijkheid, waar zo weinig geldmidde
len waren, noodzaakte tot een uitgekiend economisch beleid dat slechts 
voigehouden kon worden, doordat de docenten van het eerste uur al dan 
niet vrijwillig bereid waren zich duideiijk het een en ander te ontzeggen. Het 
rationeel ordenen van Goossens en de opofferingsgezindheid van de onder
wijspioniers van Leergangen en Hogeschooi legden de grondslag voor de 
grootse ontwikkeiing van het academisch en hoger beroepsonderwijs na de 
tweede wereldooriog. Het is het noodlot van Goossens geweest, dat zijn 
talrijke kemfuncties, met daadkracht en grote plichtsgetrouwheid vervuld, 
hem veei respect van medewerkers en buitenwacht heeft gebracht, maar dat 
zijn persoonlijk ieven vaak eenzaamheid heeft gekend. 

H. F. J. M. VAN DEN EERENBEEMT 



A. M.DEJONG 

Oostburg (Z.Vl.), 23 december 1893 - Amsterdam, 21 november 1969 

De Nederlandse taal kent die uitdrukking niet, maar in het Engelsespraak
gebruik is het passend een leidende figuur in een centrale bank een "central 
banker" te noemen. Het is een kenschetsing die De long zou hebben ge
waardeerd wanneer wij hem hier bovenal gedenken als een eminent "central 
banker". Dat hij daarnaast tevens een uitnemend economist en een begaafd 
historicus was, waren facetten van zijn persoonlijkheid die nauw met zijn 
met zo veel toewijding beoefend "central banker"-schap waren verbonden. 

Adriaan Marie de long werd op 23 december 1893 te Oostburg, in Zeeuws
Vlaanderen, geboren als zoon van Bastiaan Willem de long, ontvanger van 
de Registratie en Domeinen, en lohanna Wilhelmina Augustijn, voormalig 
onderwijzeres. Ais enig kind van ouders die beiden uit grote gezinnen waren 
voortgekomen, werd hij in zijn jeugd omringd met meer dan gewone ouder
lijke zorg en aandacht, die stellig hebben bijgedragen tot zijn zo hoog ont
wikkeld plichtsbesef en tot zijn sterk gevoel voor normen en voor traditie. 
Het ambt van zijn vader bracht incidentele overplaatsingen met zich. Zo 
geviel het dat De long de lagere school jaren in Sliedrecht doorbracht en 
vervolgens eerst in Dordrecht en daarna in Schiedam het gymnasium be
zocht. In 1911 kwam de 17-jarige in Leiden aan om daar de rechtenstudie 
aan te vangen, die reeds in 1914 tot een doctoraal examen voerde. Het uit
breken van de eerste wereldooriog betekende een lange studieonderbreking : 
gedurende de gehele mobilisatie verbleef De long in militaire dienst. Na in 
1917 te zijn gepromoveerd tot doctor in de rechtswetenschap, zag hij zich, 
als res. eerste luitenant, gedetacheerd bij de Krijgsraad in Den Haag, ver
volgens nog, als adjunct-commies, op het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Na de demobilisatie volgde een nieuwe peri ode van studie in Leiden, 
thans gericht op de staatswetenschappen, met Van Blom als docent in de 
staathuishoudkunde. De leermeester die in dit tweede deel van zijn studietijd 
de diepste indruk op hem maakte, was de grote Van Vollenhoven, bij wie 
hij enige tijd een assistentschap vervulde. In 1919 wordt de studie beeindigd 
met het doctoraal staatswetenschap. Na al het tijdverlies dat de mobilisatie 
hem bezorgd had moest de jonge meester en doctorandus tot zijn verdriet 
afzien van het schrijven van een proefschrift; de gedachte, een boek te 
schrijven, fascineerde hem reeds toen. 

Er volgde de in het leven van jonge academici vaak voorkomende peri ode 
van tastend zoeken naar een redelijke vooruitzichten belovende, blijvende 
werkkring: een korte periode van leraarschap in Dordrecht, vervolgens een 
jaar als medewerker aan het Internationaal Intermediair Instituut in Den 
Haag, een vooriichtingsinstituut voor aangelegenheden van internationaal 
belang, in het bijzonder op het gebied van het internationale recht. 

Intussen had De long zich in de zomer van 1920 naar Boulogne simer be
geven om zich daar beter in het Frans te bekwamen. Hij ontmoette er een 
charmante Engelse, studente in het Frans, Elizabeth Harriet Lowes, geboor-
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tig uit Durham, met wie hij in augustus 1922 in het huwelijk zou treden. 
Het werk op het 1.1.1. bracht hem in aanraking met mr. G. Vissering, de 

president van de Nederlandsche Bank, een ontmoeting die voor zijn verdere 
levensloop bepalend zou zijn. Vissering vroeg de veel belovende jongeman 
zijn secretaris te willen worden; in september 1921 trad hij als hoofdbeambte 
in algemene dienst toe tot de staf van de Nederlandsche Bank. 

De Nederlandsche Bank was in die tijd een ins telling met een nog maar 
bescheiden intellectueel apparaat. Er was niet meer dan een tiental acade
mici onder het Amsterdamse personeel. Het bood de nieuw aangekomene 
de gelegenheid zich reeds binnen enkele jaren tot het theoretische brein van 
de Bank te ontwikkelen, de man die de vaklitteratuur beheerste en die door 
regelmatige, waardevolle bijdragen in algemene en in vaktijdschriften de 
stem van de Bank over vraagstukken van geld-, munt- en bankpolitiek 
kon doen horen. Reeds in de eerste publicaties treedt een bijzondere belang
stelling voor het historische aspect naar voren: in 1923 verscheen in "De 
Economist" een diepgaande studie over "De Engelsche bankrestriction van 
1797", in 1925 gevolgd door een "Bijdrage tot de geschiedenis van de theorie 
der wisselkoersen v66r Adam Smith", in welke studies De Jong zich reeds 
doet kennen als een zorgvuldig dogmenhistoricus, een perfect stylist en een 
uitnemend didacticus. 

Die aandacht voor de historie was vermoedelijk mede beinvloed door het 
feit dat hij zich inmiddels belast had gezien met de opdracht uitvoering te 
geven aan het reeds in 1913 opgevatte voornemen van de directie een "Ge
schiedenis van de Nederlandsche Bank" te doen verschijnen, die de eerste 
honderd jaren van haar bestaan bedoelde te omvatten. Op buitengewoon 
grondige wijze heeft hij aan deze opdracht voldaan. Diep heeft hij gegraven 
in de historische achtergronden van het ontstaan van de Bank, zorgvuldig 
haar wordingsgeschiedenis ontleed, minutieus haar aanvankelijk zo trage en 
pas in de tweede helft van de 1ge eeuw tot opbloei komende ontwikkeling 
geschetst. Het resultaat van die arbeid waren twee volumineuze in 1930 ver
schenen delen, die voorlopig nog aileen de geschiedenis van de jaren 1814 tot 
1864 omvatten. Pas na zijn pensionering zou De Jong zijn taak als geschied
schrijver van de Bank kunnen hervatten. 

De directie van de Bank had immers de behoefte gevoeld haar bekwame 
medewerker steeds meer te betrekken in het dagelijkse werk van de Bank en 
hem in te schakelen in haar internationale contacten, waarin hij de regel
matige begeleider werd van president Vissering. In 1929 zag hij zich benoemd 
tot adjunct-secretaris, destijds de hoogste functie onder de directie, in 1935 
werd hij de eerste onderdirecteur der Bank. In 1931 was De Jong inmiddels 
benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Nederlandsche Handels
Hoogeschool te Rotterdam, een functie die hij aanvaardde met een intree
rede over "De Gouden Standaard" en die hij tot 1943 zou vervullen. 

Het waren voor de Nederlandsche Bank en voor het internationale econo
mische bestel in het algemeen ware noodlotsjaren waarin De Jong zich be
last zag met de verantwoordelijkheid de voornaamste medewerker en advi
seur van de bankdirectie te zijn. Het prijsgeven van de goudpariteit door 
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Engeland had de Bank een verlies bezorgd dat haar kapitaal overtrof. 
President Vissering, vroeg verouderd, was afgetreden en president Trip had 
zijn plaats ingenomen. De mislukking van de Londense economische con
ferentie en het loslaten van het goud door de Verenigde Staten volgden in 
1933; de grote depressie had zijn intrede gedaan; de strijd over handhaving 
van goudpariteit of devaluatie van de gulden ging weldra ontbranden. In 
deze grote strijdvraag stond De Jong met overtuiging aan de zijde van de 
financiele orthodoxie. Het tekent zijn objectiviteit en eerlijkheid dat hij in 
1965, in een artikel over "De gulden en het goud in de jaren 1930-1936" er
van getuigde inmiddels tot het inzicht te zijn gekomen dat de door regering 
en directie van de Bank in die jaren gevoerde politiek niet de juiste was ge
weest. Het verlaten van de goudpariteit door ons land in 1936 bracht voor 
De Jong nieuwe verantwoordelijkheden met zich. Hij zag zich belast met de 
dagelijkse lei ding van het door de Bank beheerde Egalisatiefonds, dat de 
taak had de koers van de nu "zwevende" gulden onder controle te houden. 

Indien men mocht denken dat de spanningen en verantwoordelijkheden 
van deze jaren voldoende zouden zijn geweest om De Jong's geest volledig 
in beslag te nemen, vergist men zich. Hij yond naast zijn dagelijkse werk niet 
aIleen tijd voor commentaren over vraagstukken van de dag en voor vele 
boekbesprekingen, maar bovendien ook voor een doorwrocht leerboek over 
"Intemationale handel en handelspolitiek", dat in 1937 verscheen. In de 
verwarring van crisisjaren en crisispolitiek strekte dit boek talloze studenten 
tot leiddraad voor de grondbeginselen van de theorie van de intemationale 
handel, van de wisselkoersen, van vrijhandel en protectie. Het is alsof De 
Jong in de onrust der tijden de innerlijke rust slechts kon hervinden in de 
stilte van de studeerkamer, in het zich bezinnen op de fundamentele samen
hangen tussen de verschijnselen en in het bedachtzaam formuleren voor zich
zelf en, didacticus als hij was, tegelijk voor anderen, van het resultaat van 
zijn overpeinzingen. 

Het uitbreken van de tweede wereldoorlog en de Duitse bezetting brach
ten de Bank vele nieuwe zorgen. Injuli 1940, nogjuist onder het oude bestel, 
tot directeur benoemd, zag De Jong reeds binnen een jaar president Trip 
heengaan en vervangen worden door Rost van Tonningen. Toen de beide 
overgebleven "goede" directeuren van de Bank, De Jong en De Beaufort, 
in 1943 tot de conc1usie kwamen dat zij geen enkele invloed ten goede meer 
konden doen gelden, omdat zij in de directie steeds door hun beide nationaal
socialistische coIlega's werden overstemd - de stem van de president gaf 
immers statutair de doorslag - besloten zij heen te gaan. Op 7 mei 1945 
keerden zij, met president Trip en directeur-secretaris Westerman Holstijn, 
weer in het bestuur van de Bank terug. 

De Jong had in de oorlogsjaren veel tijd voor eigen studie gevonden. Ais 
vrucht daarvan verscheen in 1946 zijn "Inleiding tot het bevolkingsvraag
stuk", geschreven als leerboek voor studenten in de economie, waarin hij 
opnieuw doet blijken van zijn grote belangstelling voor de dogmenhistorie, 
thans beoefend op een geheel nieuw gebied. In het zelfde jaar publiceerde 
hij in "De Economist" het eerste deel van een studie over "De Geschiedenis 
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van's Rijks vlottende schuld", die in 1954 en 1957 zou worden vervolgd. 
Voor de Bank bracht de bevrijding grote veranderingen. Nieuwe en 

jongere leden traden tot de directie toe. Het statuut van de Bank en met 
name de verhouding tot de overheid werd aan herziening onderworpen. 
Aanvankelijk moet dit De J ong veel zorg hebben gegeven. Op den duur bleek 
de zelfstandigheid van de Bank echter beter bewaard dan oorspronkelijk 
was gevreesd. Ais lid van de Commissie inzake de herziening van het Statuut 
van De Nederlandsche Bank heeft De Jong trouwens in belangrijke mate 
tot de formulering van de nieuwe wetgeving nopens de Bank kunnen bij
dragen. 

De veranderingen in de directie leidden er in 1947 toe dat De Jong het 
directeur-secretarisschap overnam van de scheidende Westerman Hoistijn. 
Hij heeft die functie, en tevens het plaatsvervangend presidentschap, tot 
zijn pensionering in 1959 vervuld. Ze bracht hem de verantwoordelijkheid 
voor de interne organisatie, de administratie en het personeelbeleid. Ze 
maakte hem, zoals ik het reeds elders heb gezegd, tot de spil waar de uit
voering van het dagelijks bedrijf van de Bank om draaide, de altijd aanwezi
ge, de zich alles herinnerende, de behoeder van haar tradities, de verzorger 
van haar goede stijl. 

Daarnaast bleef De Jong publicistisch werkzaam. Maar zijn belangstel
ling verlegde zich in deze levensperiode meer en meer naar de historie. En 
of schoon hij in 1953 toetrad tot de redactie van "De Economist", werd toch 
eigenlijk het "Tijdschrift voor Geschiedenis" het orgaan waarin hij bij voor
keur zijn soms zeer penetrerende, soms meer speelse, meestentijds biogra
fische, studien publiceerde. Ik denk bij voorbeeld enerzijds aan zijn be
schouwingen over Macaulay (1959) en Walter Bagehot (1961), anderzijds 
aan zijn opstellen over "De zoon van Napoleon" (1954), over Melbourne 
(1956), Prinses Lieven (1957) en Bonar Law (1957). Vaak werpen die studies 
tevens een verhelderend licht op de persoon van de schrijver zelf, wiens nor
menwereld wij terugvinden in zijn beoordeling van het karakter van zijn per
sonages. Het was in deze jaren dat De Jong toetrad tot het bestuur van 
onze vereniging, waarvan hij sinds 1966 de ondervoorzitter was. 

Twee belangrijke boeken sluiten De Jong's oeuvre af: het in 1960 ver
schenen "De Wetgeving nopens de Nederlandsche Bank 1814-1958" en het 
van 1967 daterende tweede tot vierde deel van de "Geschiedenis van de 
Nederlandsche Bank", omvattende dejaren 1864-1914. Het zijn vooral deze 
beide werken waarin hij voor het nageslacht zal voortleven. Ze verdienen 
onze bewondering om de schat van kennis die er in is verwerkt, de indrin
gendheid van de behandeling der stof, de conscientieuze analyse van motieven 
en argumenten en, niet te vergeten, de verzorgde taal waarin ze zijn ge
schreven. Dat het De Jong gegeven is geweest zijn levenswerk, de Geschie
denis van de Nederlandsche Bank, nog voltooid te zien moet hem een grote 
voldoening zijn geweest. Dat de verschijning ervan plaats yond toen zijn 
lieve vrouw hem juist was ontvalIen, was een tragische coincidentie. Zijn 
beide laatste levensjaren, waarin lichamelijk ongemak hem niet bespaard 
bleef, zijn daardoor wat eenzaam geworden. Ons blijft de herinnering aan 

Economisch- en sociaal-historisch J aarboek 23 



354 A. M. DEJONG 

een rechtschapen mens, bescheiden, ietwat in zichzelf gekeerd, bedacht
zaam, scherpzinnig, mild in zijn oordeel over anderen, een man met grote 
werkkracht, een sterk plichtsbesef en vol toewijding voor het instituut 
waaraan hij zijn hart had verpand: De Nederlandsche Bank. 

M. W. HOLTROP 



J. J. WESTENDORP BOERMA 

BIija, 9 dec. 1901 - Zierikzee, 16 sept. 1970 

Op 16 september 1970 overleed geheel onverwacht te Zierikzee Dr. 
Jacobus Johannes Westendorp Boerma, sinds drie jaar emeritus rector, 
historicus van professie. Velen zullen hem blijven meedragen in hun herin
nering - en dat met gevoelens van dankbaarheid - in een of in enkele van 
zijn verschijningsvormen: schaker, leraar en later rector van het Zeeman
lyceum te Zierikzee, kenner van en strijder voor de oude schoonheid van 
stad en eiland - en daarom ereburger van Zierikzee -, bij uitstek deskun
dig historicus en schrijver over Johannes van den Bosch, en als lid van de 
examencommissie Geschiedenis M.O. Het typeert zijn bescheidenheid en 
zijn karakter dat zeer weinigen hem in aI zijn activiteiten zullen hebben ge
kend: hij sprak weinig over zichzelf, ook niet toen zijn gezondheid te wen
sen overliet - weI over de gezondheid van zijn vrouw! - hij was een geslo
ten man, maar dan weI een bij wie het niet moeiIijk was zijn grote vriende
lijkheid en medemenseIijkheid spoedig te ontdekken. Hij was ook een man, 
die weinig ambitieus was, althans een die niet Ieed onder het feit, dat hij, na 
enkele mislukte soIIicitaties in de jaren dertig, zijn Ieven zou doorbrengen in 
een toen zeer afgelegen Zierikzee, dat door de oorlog en de ramp van 1953 
overigens voor hem zoveel meer ging betekenen dan een plaats van inwo
ning. Boerma timmerde niet aan de weg; ik herinner mij niet dat hij zich 
ooit heeft gemengd in discussies tijdens de vergaderingen van het Historisch 
Genootschap die hij trouw bezocht. Evenmin heeft hij tijdens de vele 
bijeenkornsten van de M.O.-commissie, waarvan hij met hart en zieI lid 
was, vaak gesproken over zijn activiteiten als Zeeuws historicus, of als 
rector of in enige andere kwaliteit, tenzij men hem er naar vroeg. 

Zijn bibliotheek, zoals die na zijn overlijden in zijn historische woning 
"De Zoutkeet" staat, laat duidelijk zien wat voor persoonIijkheid hij is ge
weest: een lijst van eigen publicaties ontbreekt, ook de overdrukken van 
zijn eigen publicaties staan niet systematisch bijeen - als ze al aanwezig 
zijn -. De vrij beperkte verzameling boeken staat zonder veel systeem ge
groepeerd: drie activiteiten komen eruit naar voren, de sociaal-economische 
geschiedenis geconcentreerd om Van den Bosch, de beoefening van de re
gionale en de stadsgeschiedenis, en het leraarschap in de geschiedenis dat 
Westendorp Boerma dreef tot het schrijven van een geschiedenisboek dat 
diverse drukken beleefde. Boeken kopen deed hij weinig, lenen daarentegen 
destemeer. 

Het leven in Zierikzee isoleerde hem enigszins van zijn collegae-historici 
in den lande; hij was er ook de man niet naar om gemakkeIijk aansluiting te 
zoe ken, al stelde hij contacten, zoals bijvoorbeeld die met de leden van de 
M.O.-commissie, op hoge prijs. Aan de andere kant hebben zijn stad en zijn 
eiland zijn historische belangsteIIing en creativiteit in hoge mate geprikkeld; 
daarvan getuigen naast het binnenkort opnieuw te verschijnen boekje over 
Zierikzee vele artikelen en ongepubliceerde voordrachten. Hij was een vurig 
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strijder voor het behoud van het historisch karakter van zijn stad, die, vooral 
toen Zeeland voor auto's bereikbaarder werd, bedreigd ging worden. Daar
bij was hij niet aIleen een laudator temp oris acti, maar een man die open oog 
had voor de onvermijdelijke ontwikkeling van de stad in de moderne tijd. 

Westendorp Boerma werd geboren in Blija (gem. Ferweradeel) als oudste 
zoon van de predikant Dr. N. Westendorp Boerma, later hoogleraar te 
Amsterdam, wiens wijsgerige beiangstelling hem overigens vreemd bleef. 
In 1920 deed hij te Leeuwarden eindexamen gymnasium A en B; daarop 
volgde de studie in de geschiedenis te Amsterdam. Hier kwam hij als werk
student in aanraking met historisch materiaal, dat hem levenslang zou blij
ven boeien; hij werd assistent van Dr. W. M. F. Mansvelt, die bezig was 
aan het gedenkboek van de Nederlandsche Handelmaatschappij (1924). In 
het archief van de N. H. M. stuitte hij op gegevens over Johannes van den 
Bosch, die hem vooral boeide als de bestrijder van werkloosheid en ar
moede. In 1927 bekroonde Boerma zijn studie met de dissertatie "Johannes 
van den Bosch als sociaal hervormer. De Maatschappij van Weldadigheid". 
Jaren later zou de vondst van 8 kisten archiefmateriaal, dat hij tijdens zijn 
gedwongen verblijf in Amsterdam in 1944 op verzoek van de familie Van 
den Bosch inventariseerde, resuIteren in een biografie "Een geestdriftig 
Nederlander. Johannes van den Bosch" (Amsterdam 1951). 

Intussen was hij in 1927 benoemd tot leraar in Zierikzee aan de Rijks 
H.B.S.; hij werd er in 1938 directeur en, sinds de toevoeging van een gym
nasiale afdeling in 1946, rector, wat hij bleef tot 1967. De wijze waarop hij 
zijn schoolleidde was typerend voor hem: zeer terughoudend, met veel ge
voel voor humor, veel vrijheid toestaand uit beginsel, meer optredend als 
vertrouwensman dan als leider, bijzonder goed van alles op de hoogte, 
schepper van een goede sfeer. Zijn afscheid en het jubileum van de school 
in 1969 hebben duidelijk gemaakt hoe hoog hij in deze functie was gewaar
deerd. Een rustig baantje was het maar zeer ten dele. Tot tweemaal toe 
kwam het eiland onder water, in 1944 door de Duitsers en in 1953. Ais een 
paard werkte Boerma om na de enorme desorganisaties zijn school weer 
te doen draaien en onderkomen te zoeken voor de leerlingen uit de nog gein
undeerde gebieden. 

Daar stond tegenover dat de school van een zodanige omvang was dat de 
rector, al voerde hij geheel aIleen de administratie, tijd over hield voor aIler
lei activiteiten en voor studie. Hij hielp de oudheidkamer op het stadhuis 
uitbouwen tot een goed streekmuseum, was initiatiefnemer en tot zijn dood 
voorzitter van "Stad en lande van Schouwen-Duiveland". Deze bezigheden 
en zijn kennis van het archief stelden hem in staat tot het verrichten van 
kleiner en groter onderzoek in de plaatselijke en regionale geschiedenis. 
Resultaat daarvan : "De steden van Schouwen", 1956, het reeds genoemde 
Heemschutboekje over Zierikzee, artikelen in Historia onder meer over het 
beleg van Zierikzee in 1304, in het Zeeuws Tijdschrift van 1951 over de 
klokken van Noord-Zeeland, en vele andere die evenals zijn voordrachten 
getuigden van zijn liefde voor de streek, maar tegelijkertijd van zijn sociaal
economisch gerichte belangstelling. 
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Op het terrein van de algemeen Nederlandse geschiedenis bleef Van den 
Bosch centraal staan. Zowel in de Werken als in de Bijdragen en Mededelin
gen van het Historisch Genootschap publiceerde Boerma briefwisselingen 
die nader licht werpen op de tijd en de persoon van Van den Bosch, en diens 
tijdgenoten. In de Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dat voor lange 
jaren het handboek voor de vakman zal blijven, schreef hij in deel XII de 
hoofdstukken "Verlies en teruggave der kolonien" en "De tijd van koning 
Willem I in het Noorden (1815-1830)". 

Alles wat Westendorp Boerma deed had niveau; hij was bereid heel hard 
te werken om dat niveau te bereiken. Daarbij liet hij zich niet in de maal
stroom van deze haastige tijd meesleuren. Degenen die hem gekend hebben 
weten wat een benijdenswaardige rust hij uitstraalde. Hij kon die rust ook 
innerlijk hebben, omdat hij als mens al zijn mogelijkheden ten volle had be
nut en daardoor gelukkig was. 

F. W. N. HUGENHOLTZ 



F. B. M. TANGELDER 

Amhem, 5 mei 1907 - 's-Gravenhage, 12 april 1970 

Franciscus Bernardinus Maria Tangelder werd geboren op 5 mei 1907 te 
Amhem als tweede in een gezin van vijf kinderen, waarvan de vader school
hoofd was. Na de lagere school in zijn geboorteplaats doorlopen te hebben 
volgde hij aanvankelijk een opleiding op het seminarie van de missionaris
sen van het H. Hart te Tilburg. Toen hij op den duur tot de overtuiging 
kwam, dat zijn levensdoel elders lag, verliet hij deze school, waarna hij in 
1929 met goed gevolg staatsexamen afiegde. Nog in hetzelfde jaar ging hij 
in Nijmegen geschiedenis studeren bij Mulder en Cornelissen, welke studie 
in 1938 met het doctoraal examen werd afgesloten, 

Tangelder's loopbaan in de eerstkomende tijd werd geheel gekenmerkt 
door de moeilijkheid van die jaren voor jonge intellectuelen om aan de slag 
te komen en zich een redelijke bestaansmogelijkheid te verschaffen. Tussen 
september 1939 en september 1943 wisselden korte periodes van leraarschap 
aan het Bonifacius Lyceum te Utrecht, het st. Angela Gymnasium te Yen
ray en het Onze Lieve Yrouwe Lyceum te Breda af met werkzaamheden op 
het distributiekantoor te Amhem en de lei ding van de distributiedienst te 
Tubbergen. Ten einde zijn kans op een voldoende aantallessen te vergroten 
deed hij in 1942 doctoraal examen Nederlands aan de universiteit te Utrecht. 

Yanaf september 1943 volgde een periode van tien jaar les geven aan de 
Gemeentelijke H.B.S. te Hilversum en van september 1953 tot september 
1957 nog eens vier jaar aan het Geert Grote College te Deventer. Intussen 
werkte hij aan zijn proefschrift "Muntheer en muntmeester. Ben studie over 
het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw", waarop hij 
op 29 april 1955 te Nijmegen cum laude promoveerde. 

Na het vertrek van de tot hoogleraar te Nijmegen benoemde onderdirec
teur van het Bureau van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, 
Dr. P. H. Winkelman, met ingang van 1 november 1956, werd Tangelder bij 
K.B. van 9 april 1957 in die functie benoemd. Hij aanvaardde zijn nieuwe 
ambt op 1 september d.a.v. 

In samenwerking met Prof. Winkelman werkte hij sinds oktober 1958 
aan de uitgave van de bronnen voor de geschiedenis van de Oostzeehandel. 
In april 1959 verrichtte hij in dit verband een archiefonderzoek te Gdansk 
(Danzig) en te Szczecin (Stettin), terwijl hij in eerstgenoemde stad tevens 
een onderzoek instelde in de Staatsbibliotheek. Een groot aantal bronnen 
werd door hem voor deze uitgave bewerkt, o.a. uit de archieven van Elbing 
en Li.ibeck, van het Admiraliteitscollege in West-Friesland en van een aantal 
Zuidhollandse steden. Tevens voerde hij uitgebreide correspondentie met 
historici en instituten in het buitenland om op de hoogte te geraken van wat 
er zich, voor de uitgave van belang, in de archieven der Wendische en Lijf
landse steden beyond. In 1962 maakte hij de tolrekeningen van Elbing van 
1585-1602 persklaar en schreef er een inleiding bij, waarop hij in oktober 
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van hetzelfde jaar onderzoekingen verrichtte in de archieven van Gottingen 
en Lubeck, 

Kort daarop trof Tangelder een ernstige hartaanval, die hem vijf maanden 
uit zijn werk hield, maar die hij goed te boven kwam. Geleidelijk aan kon 
hij het werk aan de geschiedenis van de Oostzeehandel weer opnemen. Aan 
de hand van Elbingse handschriften, hem in fotokopie toegezonden, werkte 
hij de inleiding op de Elbingse pondtoiregisters om. 

Nadat hij in 1964 tijdens ziekte van directeur Dr. A. J. Veenendaal reeds 
als waarnemend directeur was opgetreden, werd Tangelder, toen laatstge
noemde op 30 november van dat jaar aftrad wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 december d.a.v. tot directeur 
benoemd en als zodanig tot secretaris van de Rijkscommissie. In hetzelfde 
jaar werd hij naast Prof. I. J. Brugmans belast met het toezicht op het 
verzamelen van materiaal voor de geschiedenis van Nederlands-Indie/ 
Indonesie 1945-1949, waarmee in 1961 begonnen was, en op de uitgave van 
de bronnen voor de geschiedenis van de handel van het Beneden-Maasgebied 
tot 1500; voorts in 1966, na de dood van Prof. Niermeyer, met het toezicht 
op de uitgave van de inventarissen van roerend en onroerend bezit in de 
Nederlanden in de 16de eeuw. 

In 1965 wees de Rijkscommissie hem aan om haar te vertegenwoordigen 
in het bestuur van het Nederlands Comite voor Geschiedkundige Weten
schappen. Tevens vertegenwoordigde hij in genoemd jaar het Bureau op het 
12de Internationale Historische Congres te Wenen en maakte hij in opdracht 
van de Rijkscommissie en in overleg met de Afdeling Internationale Cul
turele Betrekkingen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een 
reis van enkele weken door Zweden om de mogelijkheden na te gaan van het 
totstandbrengen van een archief- en bibliotheekgids ten behoeve van het 
onderzoek der Nederlands-Zweedse historische en cuIturele betrekkingen. 
In 1966 aanvaardde hij een benoeming tot lid van de Raad van Advies van 
de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, nadat hij 
reeds eerder tot lid van het Historisch Genootschap te Utrecht, het Haags 
Historisch Gezelschap en verschillende andere wetenschappelijk-historische 
verenigingen benoemd was. 

Tangelder was een typische leerling uit de kleine school van de helaas zo 
vroeg gestorven Nijmeegse hoogleraar Cornelissen: hij was een uitermate 
conscientieuse werker, voor wie de kwaliteit van zijn werk ver uitging boven 
een grote productie. Deze instelling en zijn aangeboren neiging tot perfec
tionisme hebben het hem niet aItijd gemakkelijk gemaakt en waren er, met 
de als gevolg van zijn gezondheidstoestand noodzakelijke verlaging van 
tempo, de oorzaak van dat hij, behalve artikelen in de jubileumbundel ter 
gelegenheid van het honderdjarige bestaan van de Vereeniging tot Beoefe
ning van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (1958) en in het gedenkboek bij 
het afscheid van Prof. Rogier (1964) alsmede enkele boekbesprekingen, na 
zijn proefschrift niet meer heeft gepubliceerd. Tangelder is zich hiervan 
terdege bewust geweest en heeft het duidelijk als een tekortkoming gevoeld. 
Mede door de voortdurende toeneming van de werkzaamheden, aan het 
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directoraat verbonden, heeft hij ook de voltooiing van zijn werkzaamheden 
aan de uitgave betreffende de Oostzeehandel niet meer mogen beleven. 

In de morgen van zondag 12 april 1970 sloeg de dood onverwacht toe. 
Allen die hem van nabij gekend hebben zullen zich hem blijven herinneren 
als een nauwgezet historicus en plichtsgetrouw werker, achter wiens ietwat 
plechtige levensstijl grote hartelijkheid en warme menselijkheid schuil 
gingen. 

E. A. B. J. TEN BRINK 
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