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TUSSEN STAPELMARKT EN WELVAARTSTAAT

Van stapelmarkt tot weIvaartstaat 1) kan men als een ontwikkeling zien,
waarbij omvang, niveau en structuur van het samenleven in het geding
waren. De stapelmarkt was zo iets als een bassin in het hoogland. Kleine
stromen van omliggende hoogtes von den er een opvang. Er vormde zich
na verloop van tijd een neerslag - vermogens - uit de ongeregelde afvloeiing van de omgeving. Het leek op een soort door de natuur aangewezen
centrum van zwaartekracht. Het bassin ondersteunde enigermate het economiseren in de sfeer van landbouw en ambacht. De stapelmarkt had iets
majestueus en onaantastbaars. Ver benedenwaarts was het laagland dat
voorlopig onzichtbaar bleef. WeI vormden zich op andere plateaux nieuwe
spaarbekkens. Zij oefenden trekkracht uit op stromen die voordien samenvloeiden in de veilig omsloten markt. De barrieres naar de delta werden
door de druk van het onderling niveauverschil en door verwering geslecht.
Het eens onaantastbare bassin raakte geisoleerd. Terwijl de spaarbekkens
van jongere data hun weg naar beneden vonden, moest de stapelmarkt door
kunstwerken alsnog in contact worden gebracht met de in de delta uitstromende watermassa.
Stapelmarkt duidde op een welvaartssituatie met duale trekken. Zij die
werkten deden dat op pre-technologische wijze, grotendeels voor eigen con*) Deze en de drie volgende bijdragen betreffen - al dan niet be- en omgewerkte
- lezingen gehouden op de Conferentie, die door de vijf samenwerkende verenigingen op het gebied van de "Maatschappijgeschiedenis" op 29 en 30 april 1971 te
Soesterberg werd georganiseerd. Deze verenigingen zijn: De Afdeling Historische
Geografie van het K.N.A.G.; de Historisch Demografische Kring; de Nederlandse
Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis (N.V.S.G.) ; de Studievereniging voor Sociaal-Economische Geschiedenis en de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis.
1) Titel van een bundel economisch-historische opstellen onder redactie van
P. W. Klein, 1970.
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sumptie; men ruilde in de directe amgeving wat overschoot, en stootte naar
het bassin af wat resteerde. Vanuit de Hollandse vesting gingen kooplieden
grate risico's aan, die hen bijzondere verdiensten opleverden. Zij waakten
voor hun monopolistische positie en wisten door politieke en cultureIe
bevestiging van hun groepsbeIang hun vermogens voor erosie te behoeden.
De gestoIde koopkracht verraadde macht: kans op het commanderen van de
goederenhandeI en toen deze buiten de HoIlandse stad om eigen wegen
zocht, beheersing van diezelfde stroom door het zilveren koord van liquiditeiten. De ge1dmarkt werd een logisch vervolg op de goederenmarkt: minder
arbeidsintensief en zeker zo remuneratief. Zolang de genera Ie levensnorm
laag was, bezaten die revenuen grote ruilwaarde ten opzichte van inkomsten
uit arbeid 1).
In de technologische maatschappij - in de delta - ging kapitaaI een verbond aan met arbeid, technologie en organisatie-kunde. De ruime inkomenseffecten die daaruit resulteerden, werden grotendeels toegerekend aan de
factoren arbeid, kennis en organisatie. Daarachter bevonden zich immers
massaIe en te standaardiseren consumptieve behoeften. In die situatie raakte
kapitaal - zelfs bij stijging van de rentevoet - in een daIende ruilverhouding
tot kennis, organisatiekunde en arbeid 2).
Op het moment dat dit proces zich begon te manifesteren - tussen 1920
en 1950 - werd het vraagstuk van de Wealth of Nations omgedoopt in dat
van de vorming, verdeling en groei van het Nationale Inkomen. Voor Rijkdom was de koloniale positie doorsIaggevend geweest: daarnaast de strategische plaats in het wereldverkeer en tenslotte de omvang van het vermogen
bij de maatschappelijke elite. De industrie was een afgeIeide grootheid ervan en de diensten een sluitpost. Men zag vanaf de twin tiger jaren de ondernemers - mede dankzij een maatschappelijker orientatie van het overheidsbeleid - de markt in de breedte verkennen. Toen werd de verhouding tussen Industry en Foreign Trade tot een vraagstuk 3).
1) Het verschijnsel dat de revenuen - rente versus loon - onderling qua ruilcapaciteit gaan veranderen, laat zich a.v. demonstreren. Wanneer men de kosten
van een huishouding in de 18e en 1ge eeuw stelt op 400 gulden per jaar dan kon
men dit inkomen bereiken door arbeid van meerdere gezinsleden in landbouw of
nijverheid dan weI verkrijgen uit de beIegging van 10.000 Ii 15.000 gulden. Een
gezinseenheid heeft momenteel - aannemende 4 personen - gemiddeld een
inkomen van 30.000 gulden. Rekent men met een rentevoet van 8 % dan is afgezien
van de belasting een vermogen van f 400.000 noodzakelijk om een dergelijk inkomen te bereiken. Stelt men de ontwaarding op 10 dan reikt het "renteniersvermogen" van ± 1800 niet verder danfloo.000 ltfI50.000. De individuele vermogensbezitter kan door succesrijke speculatie aan dit proces ontsnapt zijn, doch
algemeen kon dat uiteraard niet plaatsvinden. De groei van inkomen is immers
maar ten dele als waarde-stijging van vermogenstitels geboekt geworden.
2) Simon Kuznets, Modem Economic Growth, 1966. M.n. hoofdstuk IV:
Distribution of Product and Income (pp. 160-219).
3) Bepalend voor deze oms lag was het werk van de studiedienst van de Volkenbond. Samenvattingen: Folke Hilgerdt, Industrialization and Foreign Trade, 1945;
Ragnar Nurkse, International Currency Experience, 1944; en The Network of
World Trade, League of Nations 1942. In de studie van dr. H. Visser, Economische
Graei en de Structuur van de Internationale Handel, 1970, worden de veranderingen
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In Nederland werd dit vraagstuk, behoudens in de dertiger jaren, nimmer
met scherpte geanalyseerd. Meestal behielden oude welvaartstroeven net
voldoende inkomensmogelijkheden om de trage aanpassing aan de internationale ontwikkeling te compenseren. Bovendien bleef de deugd van solidaire soberheid intact, waarop ook na momenten van binnenlandse inflatie,
zoals tussen 1918-1922 en na 1956, met succes een beroep kon worden gedaan. Die deugd functioneerde reeds in de 1ge eeuw. De overheid had toen
al de taak om inkomens over te dragen naar bedreigde sectoren van het
maatschappelijk leven. Zonder dat ooit scherp bet werkgelegenheidsvraagstuk was geanalyseerd - zoals ook zelden exact was nagegaan in hoeverre
Nederland nu zijn welvaart dankte aan het buitenland - werd als door
ondervinding het evenwicht gezocht en hervonden tussen thuismarkt, kolonien en wereldmarkt 1). Met uitzondering van de dertiger jaren, toen Tinbergen en Derksen de opdracht kregen om die athankelijkheden te gaan
berekenen 2).
Deze geneigdheid om maatscbappelijk evenwicht in relatie te zien tot
welvaartsontwikkeling, ontstond en was daarna werkzaam in het herorienteringsproces dat zich tussen 1725-1890 voltrok 3). Aan het begin van de
periode raakte het bassin geisoleerd: aan het eind was het qua omvang en
structuur veranderd en yond het aansluiting bij de stromen die onderweg
waren naar de delta van de Atlantische welvaart. Het vermogen dat in de
18e eeuw zorg droeg voor circa de helft van het inkomen in de RepubJiek,
daalde in 1890 naar een positie van 20 % 4). De bevolking steeg met circa
250%: traag in de 18e eeuw, met verlies aan bevolking in de Hollanden en
winst in de landprovincies. De bevolkingsgroei was in de 1ge eeuw belangrijker met daarbij herstel - mede door binnenlandse migratie - voor de
in de in- en uitvoergoederen in relatie gezet tot het niveau der industriele ontwikkeling.
1) W. F. Duisenberg, Enkele Beschouwingen over Geimporteerde Inflatie, 1971 :
"Het is mijn ervaring dat de Nederlandse betogen over de gevaren en onafwendbaarheid van geImporteerde inflatie in het buitenland weinig weerklank vinden en
zelfs weI eens een zekere wrevel opwekken doordat men er een poging inziet het
buitenland als wortel van aUe inflatoire kwaad aan te nemen".
2) Zie de in 1939 gestarte serie Monografieen van de Nederlandsche Conjunctuur,
no 1: De invloed van het prijsniveau op den uitvoer, 1939; no 10, Het internationale
economische leven 1913-1946, 1947; voorts Statistische en Econometrische onderzoekingen, 1951, no 2: Hoeveelheids- en prijs-indexcijfers van de buitenlandse
handel voor de periode 1921-1939. J. Tinbergen gebruikt deze gegevens voor een
samenvattende beschouwing in de Accountant, 1960, no 4: Nederlands relatieve
welvaartspositie, vroeger en nu, met commentaar van Th . L. M. Thurlings en
P. J. Verdoorn .
3) Van Stapelmarkt tot Welvaartstaat laat zich het best periodiseren: 15251715(a); 1715-1890(b); 1890-2050(7).
4) Op basis van de schatting van dr. J. B. Derksen omtrent het nationaal inkomen 1860 is gelijk aan/285,- per hoofd van de bevolking, kan men het inkomen
van 1780 steUen bij 2 mill. inwoners op 5 tot 600 mill. gulden. De beleggingen buitenlands vormden toen 20 tot 25 % van het totale vermogen en worden geschat op
211.3 milliard. Een totaal vermogensbestand van 10 milliard rolt dan uit de bus met
een opbrengst van 250 11. 300 mill. per jaar.
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randstad. Het inkomen bleef stabiel in de 18e eeuw, met waarschijnlijk een
verschuiving naar de vermogende en rentenierende groepen. Het daalde per
hoofd van de bevolking tussen 1780 en 1850, met name door de aanwas van
de bevolking. Bij die lichte daling bleven de landbouwende provincies beter
overeind dan de centra van nijverheid en handel. Eerst na 1860 begon aldaar
het inkomen te groeien 1). In 1913 achtte men de opleving zodanig, dat W. H.
de Beaufort kon opmerken "dat wij thans even hoog staan in welvaart als
in den gouden eeuw" 2). De Nederlandse ontwikkeling leek bij aile lotgeval
toch gelijkenis bij "start en finish" te bezitten.
De 1ge eeuw kende in Nederland nauwelijks spanningen van (r)evolutionaire reikwijdte. In de eerste veertig jaar werden deze getemperd binnen het
kader van de "landesfiirstiiche Wohlstandspolizei" van Willem I. Bovendien was door Van den Bosch het Indisch bezit tot een renderend en nationaal
domein gemaakt. De revenuen daarvan dekten tussen 1840-1870 circa een
kwart van de begroting. In de tweede helft van de eeuw vond aanhaking
plaats bij de kansen, die zich op de Engels-Duitse lijn in de Europese
expansie aftekenden. De overheidstaak groeide heel de eeuw door, al wijzigde zich het accent beslissend. Belangrijk werd het groeiende accent in de
overheidszorg op de positie van de sociaal-zwakkeren. Tussen 1890 en
1914liep het percentage van het budget voor deze groep op van 6 naar 25 %.
Hoe was dit ruimere welvaartsconcept ontstaan? En wat belangrijker
lijkt: hoe ontstond in de geest van notabiliteiten, regenten, burgers, ondernemers, advocaten en journalisten het besef en de overtuiging, dat maatschappelijke strijd behoorde te eindigen in "een compromis uit generaal
bestwil"? Immers doordat het compromis een sociale institutie werd, kreeg
de "meedogende borger" kans - als type - een rol te spelen in het moderniseringsproces van Nederland. Zonder die kans zou hij voor de noodzaak
hebben gestaan "de revolutie te voltooien", dan wei, wat waarschijnlijker
was geweest, er aan ten gronde te gaan 3).
Men zou gemakshalve kunnen zeggen, dat toen de revolutie in 1798 zijn
doel bereikt had, duidelijk bleek dat de mogendheden - met name Frank1) J. H. van Stuijvenberg, Economische Groei in Nederland in de 1ge eeuw,
Gedenkschrift I. J. Brugmans, 1967, herdrukt in Van Stapelmarkt tot Welvaartstaat (zie noot 1). Voorts uiteraard J. A. de Jonge, De Industrialisatie in Nederland
tussen 1850 en 1914, 1968.
2) In het Herstelde Nederland - zijn Opleven en Bloei na 1813 - verschenen in
1913 onder redactie van A. N. J. Fabius.
3) Het is belangrijk het verschil helder voor ogen te stellen tussen collectieve
aspiraties van groepen en sub-groepen en de uitkomsten van dat proces, die buiten
de belangstelling van de belanghebbenden om, een eigen leven gaan leiden en de
ruimte voor de belanghebbenden gaan bepalen. Marcel Mauss omschreef het als
voigt: "Les phenomenes sociaux se divisent en deux grands ordres. D'une part, j] y
ales groupes et leurs structures. II y a done une partie speciale de la sociologie qui
peut etudier les groupes, Ie nombre des individus qui les composent et les divers
farrons dont ils sont disposes dans I'espace: c'est la morphologie sociale. D'autre
part, il y a les faits sociaux qui se passent dans ces groupes: les institutions ou les
representations collectives. Celles-ci constituent, it veritablement parler, les grandes
fonctions de la vie sociale" (Essais de Sociologie, 1901, herdrukt, 1968).
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rijk - dit niet tolereerden. Dat men wei moest "modereren" om iets van de
eigen onafhankelijkheid staande te houden. Dat feit behoeft echter karakterisering en verklaring. Naar aIle waarschijnlijkheid was het compromis
v66r 1798 latent en bleven de maatschappelijke conflicten na 1798 politiek
onderhuids, doch maatschappelijk werkzaam. De vraag is dan, hoe de samenleving in revolutionaire spanning kon geraken (18e eeuw) en hoe de
omslag naar de institutionalisering van het conflict zich heeft voltrokken.
Zowel voor de analyse van de politieke strijd voor 1798 - met de diverse
varianten - als voor het zicht op de tegenstellingen achter de fac;:ade van de
"Iandesftirstliche Wohlstandspolizei", is het noodzakelijk de verandering
- via de sociale structuur - te bestuderen. Ret breken van de maatschappelijke consensus in de 18e eeuw en het hervinden van een formule voor min
of meer nationaal samenwerken in de 1ge eeuw, hebben nauw te maken met
de ontwikkeling van economisch-demografische krachten. Daarbij moet in
eerste instantie worden nagegaan in hoeverre deze krachten via de sociale
structuur konden uitlopen op een breuk in de maatschappelijke consensus.
Eerst dan kan men bevroeden hoe de gewijzigde consensus het economisch
krachtenveld in de 1ge eeuw richting en stimulans gaf.
Er wordt bij dit alles op een tweetal aspecten de nadruk gelegd. Op de
eerste plaats hoe een ander welvaartsconcept kon ontstaan; waarom de weg
van het politieke conflict werd bewandeld en hoe langs die "omweg" het
nieuwe concept acceptatie yond bij de traditionele elite. Dat geschiedde
wellicht niet met bijster veel overtuiging, maar een feit was het 1). En uit dat
feit putten de agerende burgers voldoende vertrouwen om de revolutionaire
omweg te verIaten en zich te concentreren op realisatie van hun doelstellingen binnen het kader van de verIichte despotie.
Op de tweede plaats raakten op die wijze sociale factoren als onderwijs,
infrastructurele werken, werkinrichtingen, maatschappijen voor weldadigheid en genootschappen voor proefondervindelijke wetenschap in relatie tot
1) " Wij voor ons zullen bij ons onderzoek de uiterstens, waartoe men alligt
vervalt, wanneer men zich over het een of ander stelsel verklaart, pogen te vermijden,
en de waarheid, welke toch altijd in het midden gelegen is, trachten te zoeken. En
dan vinden wij ons al aanstonds gedrongen Uwe Exc. openhartig te kennen te
geven, dat wij de commercie als de ziel en het leven van het fabriekwezen als de
voedende bron beschouwen, wiens weldoende sappen de fabrieken opkweken en
versterken moeten ; wij kiezen daarom in onze beoordeling veiiig, zoo wij vertrouwen, de middelweg en houden het daarvoor, dat tusschen handel en fabrieken een
nauw verband van belang bestaat...wij achten dus de gevolgtrekking billijk, dat
het in de bedoeling van een wijs Gouvernement leggen moet, beide deze bronnen
van welvaart voor verstopping, verdroging of afleiding te bewaren .. .". Aldus het
rapport van gedeputeerden van Zuid-Holland aan de minister van Binnenlandse
Zaken, 21 februari 1817, meegedeeld door 1. J. Brugmans, E.-H.-J., XXVII, 1958,
p. 107. J. Huizinga met zijn voorliefde voor culturele stilering en kwaliteit voelde
zich erg vreemd bij dit alIes: "Ik begrijp den Nederlandschen mensch van 1813 toch
eigenlijk niet: ik kan geen gezicht op hem krijgen: de Bataaf van 1795 is mij een
marionet (een door het maatschappelijk toneeI geabsorbeerd rollenspeler zou de
socioloog zeggen) en de man der Restauratie een Chineesche schim, en ver naar
beide kanten breidt zich de mist van mijn onwetendheid uit" (Verzameld Werk, II,
p. 529).
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welvaart 1). In het midden van de 1ge eeuw kon onder meer langs die weg
- tentoonstellingen van voiksvlijt - de industrialiteit als habitus en deugd
erkenning vinden. Op wat iangere termijn - nog voor Nederland economisch geheel selfsupporting was - werd ruimte in het overheidsbudget
geschapen voor sociaal-zwakkeren. En tenslotte leidde het er in onze tijd
toe dat naast een strikte industrialisatie-politiek steeds ruime aandacht
werd gegeven aan uitbreiding van het onderwijs. Dat geschiedde zonder dat
er exact was vastgesteld op welke wijze onderwijs en economische groei tot
elkaar stonden 2).
Er is in de overgang van stapelmarkt naar welvaartstaat veel door ondervinding tot stand gekomen. De krachten van economische, socia Ie, politieke
en demografische aard liepen meestal door elkaar. De culturele waardenschaal van wederzijds begrip, mededogen, ordelijkheid en compromis droeg
er toe bij dat "het de spuigaten" zelden uitliep. De Bataafse en Franse Tijd
lijkt exemplarisch voor het ontstaan van deze - aile deelgenoten omvattende - moraliteit. Men kan aan deze periode dan ook de functie geven van
schutsluis in het proces van maatschappelijke verandering, dat in de neergaande Republiek gestalte kreeg. De volgende bijdrage is er op gericht het
ontstaan, karakter en de werking van een gewijzigde maatschappelijke
consensus te beschrijven.
II.

VAN STAPELMARKT NAAR STAGNERENDE VOLKSHUISHOUDING

a) Het "intrinsique" gezichtspunt

De Republiek kende een duale economie, geschraagd door - zoals
Van de Spiegel het noemde - factoren van "intrinsique magt". Daaronder
verstond hij de natuurlijke positie die de kooplieden in staat had gesteld om
het goederenverkeer te beheersen. Men had zich niet behoeven te behelpen
met verbodsbepalingen of met het kunstmatig in het leven roepen van grootse inrichtingen ten behoeve van de nijverheid. Er was in Holland een overvloed aan kapitaal ontstaan hetgeen een lage rentestand verzekerde. Dat
vormde een absolute voorwaarde voor de bloei van de handel 3).
Aan de 16-jarige erfprins, Willem Frederik, die enthousiast was teruggekeerd van een bezoek aan Pruisen (1788), hield de raadpensionaris voor
"dat de natuur niets met een sprong" deed, en "dat het in het politi que" ook
zo behoorde te zijn. In zijn "Schets tot een vertoog over de Intrinsique en
Relative Magt van de Republiek" (1782) had Van de Spiegel reeds vastgesteld dat "er een eeuwigduurende strijd tusschen inlandsche fabrijken en een
vrijen koophandel" bestond: "en de ondervinding heeft overal geleerd, dat
1) Het ruimere welvaartsconcept heeft oudere wortels dan Tinbergen aannam in
zijn Soziale Faktoren in der Wirtschaftsentwicklung, Zeitschrift fUr die Gesamte
Staatswissenschaft, vol. 124, 1968.
2) Dat geschiedde eerst later. Zie Vereniging voor de Staathuishoudkunde,
Preadviezen L. Emmerij, M. Frank, O. F. Staleman en P. de Wolff en R. Ruiter
over De Economie van het Onderwijs, 1968. (Met name de bijdrage van M. Frank).
3) Koninklijk Huisarchief, Correspondentie Willem Frederik met L. P. van de
Spiegel (1788-1789), Inv. no A 35, no VIII C S 80.
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de een groot wordt ten kosten van den anderen" 1). De handel in goederen op
basis van vermogen had bovendien een cumulatief effect. Sinds 1650 was het
vermogen in de Republiek toegenomen met een milliard. Hoe had men de
revenuen van circa 30 millioen gulden moeten verkrijgen uit opvoering van
nijverheid en landbouw?
De vermogens vormden de onaantastbare basis voor de economie van de
zeven provincien. Voorop de handel in goederen en geldmarktmateriaal;
vervolgens de beleggingen in landerijen, polders, venen, boerenbedrijven,
huizen en trafieken waardoor anderen de kans kregen te arbeiden. Dezen
moesten met hun arbeid zichzelf een inkomen verschaffen, de eigendommen
op waarde houden en de verschaffer van kapitaal zijn premie garanderen 2).
Dat was bij de grote wisseling in prijzen voor de producten niet altijd een
eenvoudige zaak. Het was mede afhankelijk van de mogelijkheid om de
producten op een markt af te zetten, waar prestaties in geld werden gemeten.
Dat was dan weer afhankelijk van politieke marktbeheersing.
Op dit punt waren de kooplieden en vermogenden gaan zien, dat de
Republiek in physieke kracht tekortschoot. Koloniale machtspolitiek leek
meer weggelegd voor de naburen: dezen zouden waarschijnlijk moeten boeten voor hun aspiraties. Daama zouden - zo dacht men - kansen terugkeren voor de vrijhandel, gevoerd als deze werd door goedkope - in verhouding tot arbeid ruime revenuen afwerpende - kapitalen. Van de Spiegel
was er zich van bewust dat dit alles voor de werkgelegenheid minder gunstige aspecten had. Doch het was "een gril van deze zoogenaamde philosophi que eeuw", zoals hij Willem Frederik schreef, om daar een halszaak van
te maken.
Het is nuttig er op te wijzen dat Van de Spiegel geobsedeerd was door de
omslag van absolute naar relatieve machtspositie. Relatieve factoren hingen
samen met bevolkingsgroei, met grote inrichtingen voar de nijverheid die
door de overheid werden geleid, met het gewapender hand veroveren van
afzetmarkten en met een overmatig overheidsbudget. In het Europa van zijn
dagen zag hij al deze zaken floreren en wat erger was gesanctioneerd worden
als deugden van verlicht overheidshandelen. Aan het feit dat door abondantie van geld "de hand van den werkman in dit land zoodanig verhoogd"
was, waardoor "onze landgenooten tegen de vreemde natien niet markten
konden", wenste hij echter geen wijziging in de welvaartsorganisatie te verbinden. Hooguit kon men in tijden, dat de kapitalisten uit vrees of onwil
aarzelden hun gelden in circulatie te brengen, door heffingen - met ogenblikkelijke terugvloeiing van de belastinggelden in het verkeer - de circulatie herstellen.
1) Van de Spiegel's "Schets tot een Vertoog over de Intrinsique en Relative
Magt van de Republiek" (1782), uitgegeven door Joh. de Vries, E.-H. J., XXVII,
1955-1957.
2) Dit patroon, waarbij onderhoud een belangrijk part van de investeringen opslokte, was nog kenmerkend voor de eerste phase van economische groei in Engeland (1750-1850). Zie Aspects of Capital Investment in Great Britain, ed. by J. P. P.
Higgins and Sidney Pollard, 1971.
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Van de Spiegel ging er vanuit dat de vermogens - circa 10 milliard - de
inkomensbron par excellence bleven. Dat het ook de vermogensbezitters
waren die mogelijke impulsen uit de wereldmarkt konden ombuigen ten
nutte van de "commerc;ante Republiek". De onmacht die daaruit resulteerde,
moest men op de koop toenemen. Zestig jaar later (1844), nadat F. A. van
Hall in 1819 op de positieve functie van de geldmarkt-operaties voor
's lands welvaart had gewezen, zou W. C. Mees in zijn studie over de werkinrichtingen aantonen, dat de nieuwe economische politiek slechts tot verlies aan nationaal vermogen had geleid. Dat standpunt zou Nederland blijyen begeleiden tot in het midden van de crisis in de dertiger jaren. Het ontleende zijn redelijkheid aan de nog altijd geringe ruilcapaciteit van de revenuen uit nijverheid en landbouw ten opzichte van de "waarden", die de vermogens en, nauw daaraan verbonden, de handel in huis brachten 1).
Dat alles leidt tot de eerste conc1usie. In de overgang van stapelmarkt
naar welvaartsstaat moet men rekening houden met de redelijkheid van het
intrinsique gezichtspunt op de welvaart. Tezelfdertijd openbaart zich dan
- ook bij de groepen die dit gezichtspunt uitdroegen - de onmacht om op
deze wijze in de pas te blijven met relatieve veranderingen: bevolkingsgroei,
inkomensgroei buitenlands, machtsontplooiing van de naburen en stijging
van de generale levensnorm.
Wij zijn achteraf het veranderingsproces van intrinsique naar relatieve
welvaart gaan zien als een logische ontwikkelingsgang. Doch eind 18e eeuw
viel de reikwijdte van dit proces - dat immers nauw samenhing met de
inkomenscapaciteit van de "technologie" - niet te voorzien. Voor zover
men het zag kwam dat voort uit het verlenen van prioriteit aan het machtspolitieke ten opzichte van het economische 2). Dan wei waren nieuwe gezichtspunten, zoals Arthur Young die o.m. inademde op zijn tocht door
Frankrijk, gevolg van een andere voorstelling omtrent "gelukkig" samenleven 3). Men kan de behoeders van Hollands we1varen niet euvel duiden
dat zij deze visioenen met de rekenlat gingen toetsen.
Anderzijds is het de vraag hoeveel redelijkheid de patriotten in hun bagage
I) P. W. Klein, Kapitaal en Stagnatie tijdens het Hollandse vroeg-kapitalisme,
1967. Een sanctionering van het gedrag der vermogenden in het voetspoor van Van
Hall en Mees, die hij overigens niet noemde.
2) Ulrich Troitzsch, Anslitze technologischen Denkens bei den Kameralisten des
17. und 18. Jahrhunderts, 1966. Voorts Ingomar Bog, Der Reichsmerkantilismus,
1959. Voor het verband dat de Engelse koloniale schrijvers in 17e eeuw zagen tussen
koloniaal bezit, werkgelegenheid en nationale macht: Klaus E. Knorr, British
Colonial Theories (1570-1850), 1944.
3) De uitspraak van Arthur Young, zoals die te vinden is in David S. Landes,
Technological Change and Development in Western Europe, p. 357, luidt: "This is
a poverty that strikes at the root of national prosperity; a large consumption among
the poor being of more consequence than among the rich: the wealth of a nation
lies in its circulation and consumption" (Hier ging de voorstelling vooraf aan de
economische situatie. Dat behoeft niet te wijzen op een "anti-materiele" geschiedopvatting. Voorstellingen emaneren niet zomaar uit de menselijk geest. De oorzakelijkheid die werkzaam is bij collectieve voorstellingen vormt het thema van
deze bijdrage).
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hadden, toen zij meenden voor een ander welvaartsconcept te moeten opteren. Van de Spiegel wees op de ruimte aan bestedingen die de prijs van
de werkman opdreef. Nauw daaraan gekoppeld was de vraag naar het maatschappelijk optimale overheidsbudget, gezien de grote schuldenlast uit de
verschillende land- en zeeoorlogen. Annex daaraan was de verslechtering
van de internationale marktpositie. Hoe was het verlooP van deze factoren?
Dat kan enig houvast geven bij het traceren van het conflict tussen "meedogende borgers" en de behoeders van Hollands intrinsique welvaart.
b) Hollandse markpositie

In de Republiek ging op meerdere niveaux bemvloeding uit van de handelscentra op de directe en wijdere omgeving. In tijden van ruime goederenen kapitaalbeweging - zoals in de "gouden" eeuw - werkten de bested ingen stimulerend op het loon- en prijsniveau. De peri ode tot 1650 liet voorts,
met name in de Hollanden, een sterke urbanisatie zien. Voor de werkenden
aldaar was daarmee de weg - zodra de conjunctuur zich zou matigen naar de zelfvoorziening afgesloten 1).
Volgens het te Wageningen verrichte onderzoek maakten agrarische producenten tot 1650 goede prijzen. In de peri ode 1650-1790 was over het algemeen sprake van stagna tie. In de secundaire handels- en nijverheidscentra
van Holland trad na 1680 de bevolkingsgroei terug en yond ook na 1750,
met uitzondering voor Schiedam, geen ombuiging plaats. Demografisch
konden de Hollandse handelssteden, noch in eigen gewest, noch voor de
overige provincies, langer als trekpaarden fungeren.
De interregionale balans wijzigde zich ten gunste van de andere provincies.
Overijssel groeide het sterkst, mede door kansen in de huisindustrie. Toen
na 1750 de "gerustikaliseerde" nijverheid het begon af te leggen tegen de
Engelse, profiteerde Overijssel van een verbeterende conjunctuur voor
agrarische producten 2).
Maakte Overijssel een bevolkingsgroei door met daling van het vermo1) Het grondvlak van de duale economie was nauweIijks onderhevig aan de
schommelingen van lonen en prijzen. Uiteraard stond het onder druk van de
bevolkingsgroei. Wei op eigen wijze : iedere sociale laag heeft zijn eigen budgetaire
minimum en optimum. Zie B. H. Slicher van Bath, Economische ontwikkeling en
sociale verschuivingen in de pre-industriele maatschappij van West-Europa,
B.M.H.G., 1965, no 79. Voorts Les problemes fondamentaux de la societe preindustrielle en Europe occidentale, A.A.G. 1965, no 12. Zie tevens twee recente
bijdragen in A.A.G. 1970, no 15: Twee sociale stratificaties in de agrarische maatschappij, en Constante, fluctuerende en variabele factoren in de productie en consumptie van agrarische goederen in de pre-industriele maatschappij.
2) De algemene gegevens bij de Wageningse onderzoekers in hun Contributions
presented to the Third International Conference of Economic History in Munchen,
A.A.G. no 12, 1965. Over de opgang van de Hollandse conjunctuur I. Sch5ffer,
Viel onze Gouden Eeuw in een tijdvak van crisis, B.M.H.G., 1964, no 78. Over de
bevolkingsgroei G. J. Mentink en A. M. van der Woude, De demografische ontwikkeling te Rotterdam en Cool in de 17e en 18e eeuw, 1965. Wat Overijssel aangaat uiteraard B. H. Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning, 1957. Uit
een bijdrage van dezelfde auteur in Daedalus, Spring 1968, Histrorical Demography
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gen - niet het inkomen - per hoofd, in de Hollanden viel mogelijkerwijs
een tegengestelde beweging te noteren. De toenemende pauperisering en het
wegtrekken van de bevolking wezen er op, dat in de deflatoire periode
1680-1750 de vermogenden zich beter konden staande houden dan de werkenden. Per hoofd steeg waarschijnlijk het vermogen, en daalde mogelijk
het inkomen. Ben dergelijke toestand wijst op fragmentatie van de sociaaleconomische structuur. Polarisatie in de zin van verscherping der verschillen ligt daarbij voor de hand. Voegt men daarbij een verandering in de
interregionale balans (bevolking, inkomen en mogelijk ook inkomen per
hoofd) dan laat zich enige economische achtergrond vermoeden achter de
sociaal-politieke spanningen in de 18e eeuw 1) .
De ontwikkeling van actieve en passieve handel lijkt dit beeld te illustreren. In vergelijking met de buurlanden stagneerde de handel met name in
West-Indische producten. Amsterdam zag na 1750 de handel "van verre"
inkrimpen van 70.7% in 1753 tot 57% in 1793. Frankrijk - dat grote
vorderingen maakte in de aanvoer van West-Indische producten en in de
uitvoer van manufacturen - en de Hanze-steden, die zelfstandig de Franse en ook West-Indische markten verkenden, hadden Holland verdrongen
uit het centrum van deze handel. Vanuit deze secunda ire plaats, miste men
directe relaties tot kapitaalbelegging en de daarmee bereikte winsten op de

and the Social and Economic Development of the Netherlands, is de volgende tabel
overgenomen.
Indices of the Demographic Development of the Five Areas

Area
Friesland
Veluwe
Overijssel
Bailiwick B.
Holland

ca.
1500
100
100
100
100
100

1795
216
186
255
122
285

ca.
1500
100
100
100
100
100

ca.
1650
193
114
134
85
328

ca.
1650
100
100
100
100
100

1795
112
163
190
143
87

Netherlands

100

219

100

197

100

III

Area
Friesland
Veluwe
Overijssel
Bailiwick B.
Holland
Other Provinces
Netherlands

ca.
1650
100
100
100
100
100

Indices 1650-1795
ca.
ca.
1700
1750
90
93
121
132
117
172
134
138
87
98

1795
112
163
190
143
87

Percentages 1500-1795
ca.
ca.
1500
1650
1795
7.9
7.7
7.8
3.8
2.2
3.2
5.6
3.8
6.5
10.1
4.4
5.6
28.9
48.2
37.7
43.7
33.7
39.2
100.0

100.0

100.0

1) Pierre Jeannin, L'Europe du Nord-Ouest et du Nord aux XVIle et XVIlle
siecies, 1969, ch. xiii : Le Deciin Hollandais au XVIIle siocle, pp. 304-317.
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suikerplantages van JamaIca, Saint-Domingue en Cuba. Wat in de Guyana's
te ondernemen viel, was een bagatel vergeleken bij wat Bryan Edwards noemde: His Majesty's most opulent sources 1).
Het missen van de boot in de West-Indische expansie lijkt een beIangrijk,
te zeer onderschat, aspect van de Hollandse marktpositie. Al zijn de kritische
geluiden niet van de lucht, niet kan worden ontkend dat de vierhoekshandel
tussen Afrika, het Caribisch zeegebied, de kolonien in het Noorden en WestEuropa de ruggegraat van de 18e eeuwse handelswinsten vormde. Dat gold
zowel voor de revenuen uit de handel in koloniale producten en slaven, als
voor de afzet van manufacturen. Het is in dit verband kenmerkend dat na
1750 het aandeel van nijverheidsproducten in het uitvoerpakket van de
Republiek afnam 2).
Overziet men dit geheel - met de vele lege plekken door het tekort aan
kennis omtrent de werkgelegenheidssituatie - dan laat zich de volgende
voorsteIling beproeven: het stimulerende prijsniveau heeft tot 1650 algemeen
gunstig ingewerkt op de welvaart van de Republiek. Zowel de vermogensvorming als de nijverheid werden gestimuleerd. Het betekende weI dat men
zich uit de internationale markt dreigde te prijzen. Toen de conjunctuur na
1650 getemperd raakte, was het voor de Republiek moeilijk naar een concurrerend niveau van lonen en prijzen terug te keren 3). De politiek-administratieve situatie was voorts van dien aard dat enige aandacht van de overheden voor de werkgelegynheid - zoals in de buurlanden - uitgesloten was.
Bovendien was men vertrouwd geraakt met de macht van vermogen en met
de kans op accumulatie. Het vraagstuk van de nijverheid leek daarbij voorlopig van minder betekenis. Liefdadigheid kon gegeven de lage levensnorm
velen zonder gecompliceerdheid van honger en kou redden. Tenslotte leek
de hele ontwikkeling te wijzen in de richting van Hollands gelijk: wat anderen door studie en kunstmatigheden moesten verwerven, hadden wij door
ondervinding uit de natuur van de vrije economie geleerd. De principes van
openbaar bestuur waren eenvoudig, zo voegde Van de Spiegel in zijn brieven
aan de kroonprins er aan toe.
Er was tenslotte de tragische onderkant van Hollands gelijkheidsmedaille.
Dat was het gevoel, dat naijverige buurlanden uit waren op de ondergang
van de Republiek. De vele ooriogen waren daarvan tastbare bewijzen en de
schuldenlast die daardoor op de publieke financien werd geIegd wordt door
Wilson in verband gezien met de "decline of empire" 4). De waarde van zijn
bijdrage schuilt in het feit dat nogmaals de preponderantie - in dit geval
1) Joh. de Vries, De economische achteruitgang van de Republiek, 1959, 19702.
Voorts M. Morineau, La Balance du Commerce franco-neerlandais et Ie resserrement economique des Provinces Unies au XVIIIe siecie, E.H.J., XXX, pp. 270-235.
2) Voor het debat : A. H. John, Aspects of English Economic Growth in the First
Half of the Eighteenth Century, in The Growth of English Overseas Trade in the
17th and 18th Centuries, edited by W. E. Minchinton, 1969. Voorts uiteraard de
recente studies van Phyllis Deane, W. A. Cole, E. L. Jones, Peter Mathias e.a.
3) R. C. O. Matthews, The trade cycle, 19623.
4) Charles Wilson, Taxation and Decline of Empires - An unfashionable theme,
B.M.H.G .. 1965, deel 77.
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negatief - van vermogens(schuld) wordt vastgelegd. Vit deze redenering
kan men - evenals in de oratie van Klein - een rechtvaardiging lezen voor
de redelijkheid van het gedrag van de vermogende elite. Doch dat is niet in
aile opzichten toereikend voor de verklaring van het economisch gebeuren
in de ondergaande Republiek.
Bij de interpretatie van het gebeuren gaat het niet slechts om de redelijkheid van bepaalde standpunten doch bovenal om de werking van de krachten. De Republiek bezat een rijkdom van betekenis, waarvan in tijden van
deflatie echter gezegd moet worden dat er een polariserend effect van uitging
op de maatschappelijke verhoudingen. Na 1750 raakte dit spanningsveld
onder invloed van de opgaande conjunctuur. Met name voor koloniale producten en agrarische marktgoederen. Niet aile groepen - met name de
industriele producenten en zij die grotendeels op zelfvoorziening georienteerd waren - profiteerden ervan. Bovendien onderging de Republiek deze
opgang vanuit haar nu marginale positie op de intemationale markt. Dat
schiep een specifiek patroon van sociale spanningen.
c) Maatschappeiijke verhoudingen

In zijn analyse van de samenleving in Overijssel construeerde Slicher van
Bath een viertal rangstanden. Naar het criterium van vermogendheid beoordeeld, kwam hij tot de volgende indeling:
met een vermogen groter dan 10.000 gulden. (Dat was in principe toereikend om zonder arbeid te kunnen bestaan);
IIA. met een vermogen tussen 2.000 en 10.000 gulden. (Dat was toereikend
om naast arbeid tegen genera Ie vergoeding een burgerlijk leven te leiden);
lIB. met een vermogen tussen 500 en 2000 gulden. (Ben appeltje-een eigen
huis - voor de dorst);
III. Armen en zij die geen hoofdgeld betaalden;
I.

In Overijssel daalde het aantal aangeslagenen tussen 1675 en 1758. Beroepsstatus en vermogensstatus kwamen bijkans overeen: men kon kennelijk niet zonder vermogen een "aanzienlijk" inkomen bereiken en deed men
dat weI dan lag vermogensvorming kennelijk binnen bereik. Zo ontstond de
indeling: oude aristocratie en rijke burgerij (I); gegoede burgerij en grote
boeren (lIA); kleine burgerij en neringdoenden (lIB) en arme niet-burgers (III).
Er yond een inkrimping plaats van J, groei van IIA, relatieve daling voor
lIB en verbreding van de arme groep. In het algemeen - met de nodige
varia ties - een verschuiving van de top naar de gegoede burgerij en een verbreding van het grondvlak zonder zekere bestaansbasis.
We weten niet op welke wijze de verhoudingen in andere provincies zijn
verschoven en of de tendenties voor Overijssel tussen 1750 en 1850 hebben
doorgewerkt. In Holland - zeker voor de steden - lijkt het waarschijnlijker dat de top-elite eerder gegroeid is dan gedaald ten opzichte van de
burgerij (IIA). Belangrijker lijkt het om een nieuwe scheidslijn in te voeren
tussen I en 1IA. In Overijssel vormden de vermogens circa 10% van het
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inkomen. In de Hollanden lag dit aanmerkelijk hoger. Daarbij is het waarschijnlijk dat zowel de groep boven 10.000 gulden vermogen nader gesplitst moet worden - met als scheidslijn 100.000 gulden -, terwijl de
barriere tot de burgerij minder eenvoudig te overschrijden viel. Vast staat weI
dat de verbreding van groep III - pauperisering - een algemeen verschijnsel was in de Republiek 1).
De stijging der prijzen na 1750 heeft loontrekkenden en renteniers meer
aangetast dan producenten van agrarische producten, kooplieden en de
verstrekkers van handelscrediet. Gegeven de gepolariseerde situatie van
rond 1750 hebben deze winsten voor sommigen, welke verliezen impliceerden
voor anderen, treiterend gewerkt op de labiele maatschappelijke consensus.
Scherpe barrieres in inkomen tussen sociale lagen zijn beter verdraagbaar
dan dezelfde verschillen in combinatie met distorties binnen sociale eenheden (IIIb).
De maatschappelijke implicaties van dit proces komen aan de orde bij
Faber in zijn bijdrage over de oligarchisering in Friesland 2). In de peri ode
1650-1750 trok de elite zich aan de deflatoire krachten op om de machtspositie te consolideren. De groei na 1750 was te fragmentarisch om alle
groepen op te trekken naar de eisen, die gezien stijgende prijzen en bevolkingsgroei, aan de orde waren. De producenten van agrarische producten en
onder hen met name de pachters maakten winst. De rechtstreeks op bestellingen werkende ambachtelijke groepen en middenstand zullen de afstraling
hebben ervaren.
Of dit alles voldoende was om nieuwe aspiraties economisch te ondersteunen is de vraag. Bovendien veranderde - en niet aIleen in Friesland - de
samenstelling van de bovenlaag. Door huwelijk werd een deel van de burgerij naar boven getrokken om de regentenfamilies voor uitsterven te behoeden. Daarmede kan het achterblijvende deel der burgerij, zeker degenen
die weinig of niet deelden in de opgaande conjunctuur, de afstand levendiger
zijn gaan ervaren.
De concIusie die Van der Woude trok uit zijn onderzoek naar de omvang
van de gezinshuishouding in de Republiek lijkt dan ook niet helemaal gewettigd. Hij constateerde een "heel scala van verschillen en overgangen"
die naar zijn inzicht "nergens tot hierarchische tegenstellingen en collectieve
opstellingen aanleiding gaf" 3). De onzekerheid die ten deze bestaat komt
1) In de sociale structuur van de Republiek hebben we mogelijkerwijs te maken
met de spanningen van de overgang van 2 x 2 deling naar een 3 x 2 deling (zie
daarover III. Groepsgedrag en Sociale Verandering). Slicher van Bath hanteerde
bij zijn welstandshierarchie een 5-deling (p. 273).
2) J. A. Faber, De Oligarchisering van Friesland in de Tweede Helft van de
Zeventiende Eeuw, A.A.G., no 15, 1970.
3) A. M. van der Woude, De Omvang en Samenstelling van de Huishouding in
Nederland in het Verleden, A.A.G., no 15, 1970. De gezinsomvang is met name
voor de welvaartssituatie van middengroep en lagere standen in de pre-technoIogische samenleving een belangrijke indicatie. Daarnaast valt waarde te hechten
aan de urbanisatiegraad, omdat het enige indicatie geeft omtrent het aantal mensen, dat afgesloten was van de zelfvoorziening. De "rustikalisering" van de Repu-
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voort uit het feit dat men verschillen, gemeten aan de hand van statistische
criteria, niet zonder meer kan projecteren op collectieve ervaringen, waaruit
gedragingen resulteerden. Het is goed te realiseren dat de sociale structuur
iets meer is - en ook anders functioneert - dan men op grond van het
geheel aan verschillen in de vermogensverhoudingen, inkomensrelaties en
demografische totalen, zou veronderstellen. Wij moeten proberen de statische configuraties - of ze nu van economische, sociale of demografische
aard zijn - in relatie te zetten tot de dynamische verwerking ervan binnen
de sociale structuur 1).
d) Samenvatting: Groepsverhoudingen en Groepsvisies

Alvorens daartoe over te gaan moge eerst een kort overzicht volgen van
het tot nu toe bereikte. De crisis waarin de 18e eeuwse Republiek verkeerde,
reikte verder dan de stagnatie van de volkshuishouding. De duale, tot 1650
florerende economie, was aan spankracht gaan verliezen. De handelssteden
pompten minder krachtig bestedingen door de slagaders en aders van de
zeven provincien. De partiele opleving van de conjunctuur na 1750 maakte de
tegenstellingen voelbaar tot in het centrum van de diverse maatschappelijke
groeperingen. Al de veranderingen, die Van de Spiegel rekende tot elementen
van de "relative magt. .. " moesten zich manifesteren in een huishouding die op
intrinsique doeleinden bleef afgericht. Dat gold voor het economische en
het politieke. Het gold bovenal voor het cultuurbeeld dat door de landadel,
de hofadel en de regenten werd gerepresenteerd. Het nieuwe bewustzijn, dat
langs vele wegen de Republiek binnensijpelde, kreeg onder voorwaarde
- dat orde en bezonkenheid niet verstoord zouden worden - toegang 2).
De groepen die de intrinsique magt symboliseerden, hadden weet van het
"relative" doch meenden de economisch-culturele waarde, incIusief de afgebliek tussen 1750 en 1850 betekende ten deze een vertraging. Voor ruimere toepassing Charles Tilly, The Vendee - A sociological Analysis of the CounterRevolution of 1793, 1964.
Voor een statische analyse. van de sociale stratificatie H. K. Roessingh, Beroep en
Bedrijf op de Veluwe in het midden van de 18e eeuw, A.A.G., no 13, 1965. Voorts
idem, Village and hamlet in a sandy region of the Netherlands in the middle of the
eighteenth century, Acta Historiae Neerlandica, 1970, IV.
1) De Franse sociologie met zijn nadruk op collectieve mentaliteiten - M.
Halbwachs, R. Bastide, H. Lefebure - is ten deze een betere leermeester dan de
Angelsaksische. Men vindt bij Franse historici een groot gemak om zich met
complexe realiteiten te verstaan. Zie E. Labrousse over Dynamismes economiques,
dynamismes sociaux, dynamismes mentaux, in Histoire economiques et sociale de
la France, II, 1970.
2) A. W. Bronsveld, Oorzaken der verbreiding van het rationalisme in ons land
sinds de laatstejaren der vorige eeuw, 1862. Over de Vaderlandsche Letteroefeningen
van 1761-1790 de bijdrage van J. Hartog in De Gids van 1877. Voorts W. Gobbers,
Jean-Jacques Rousseau in Holland, 1963. Tevens W. J. Goslinga, De Rechten van
den mensch en burger, 1936. (Hier moge een woord van erkentelijkheid volgen
jegens Mej. G. van der Plaats, Mej. S. Wouda, Herman de Lange en Frans Kerstholt, die in een vrijwillig seminar (1968) belangrijk bijdroegen tot discussie en
materiaalverzameling).
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paste socia Ie en politieke verhoudingen te moeten handhaven. Aan een gril
van een "zoogenaamde philosophique eeuw", zeker als men dagelijks de
onmacht van alles wat naar nijverheid rook ervaarde, kon geen gehoor worden gegeven. Daartegenover stonden al degenen die in de te weinig doorvoede aderen van het raderwerk zaten: de tweede hand, trafikeurs, huisonderwijzers, advocaten, ambtenaren en schrijvers. Zij laboreerden aan de
spanning tussen geestelijke aspiratie en materieIe afhankelijkheid. Zij symboliseerden de onmacht, hoewel hun taal hoopvol klonk en hun mededogen
bezielend uitstraalde naar de brede laag verpauperiseerden 1).
Het economisch-demografisch onderzoek wees deze spanningshaarden
aan. Met de kanttekening dat na 1750 er kansen kwamen voor bepaalde
producenten, gekenmerkt door onevenredige spreiding over de regio's. Deze
"onhanteerbare" situatie sloot bij voorbaat een gesloten frontvorming voor
langere tijd uit. Niet allen deelden gelijkelijk in de tijdelijke vreugde of
smart: de verontwaardiging moest dan ook wei reiken naar diverse gradaties
van sociale radicaliteit. Over en weer vlogen de verdachtmakingen, welks
waarheidsgehalte de historiografie voor grote problemen heeft gesteld. Maar
belangrijker was dat de participanten voortdurend wissel den : de climax kende frontvorming, doch in de staart school het venijn. Dan imrners bleken
patriotten en prinsgezinden intern verdeeld: het leidde tot zulke boeiende
benamingen als slijmgasten, opportunisten, overlopers en marionetten.
Vit een onderzoek dat Mej. G. van der Plaat enkele jaren geleden ten behoeve van een doctoraalscriptie instelde naar de sociale antecedenten van
ondertekenaars van petitities, kwam dit varierende beeld te voorschijn. Zij
begon met een SOOft "subjectieve" stratificatie op te stellen door de gegevens
te benutten van de inkwartiering van Franse troepen. De autoriteiten moesten bepalen wie 4 of meer, 3, 2, of 1 soldaat kon opnemen: mej. Van der
Plaats verkreeg zo een aantal namen en adressen, die zij onderbracht in
aristocratie, gegoede burgerij, oude middenstand, kleine burgerij en het
restant, waar geen soldaten werden ingekwartierd. Vervolgens bestudeerde
zij de namen van de leden van de exercitiegenootschappen en noteerde de
namen van hen die getekend had den op petitielijsten.
Wat de exercitiegenootschappen betrof, bleken aristocratie (7.6 %) en gegoede burgerij (10.73 %) oververtegenwoordigd ten opzichte van hun omyang in de samenleving 2). Van de leden rekende zij 42.97% tot de middenstand en 38.7% tot de kleine burgerij. De leidinggevende posities werden
met name door de groepen die oververtegenwoordigd waren vervuld: 25.52 %
1) Zie H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Streven naar sociale verheffing in een
statische stad; een kwart eeuw arbeid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
in Bergen op Zoom (1791-1816), 1963. Id., 's-Hertogenbosch in de Bataafse en
Franse Tijd, 1794-1814, 1955. Id., Ideeen tot reorganisatie der armenzorg te Tilburg rond 1800, Varia historica Brabantica III, 1969. Id., Jeugd en Arbeid en de
Geest der Veriichting, Spieghel Historiael, 1970, no 4. Id., Van Aalmoes naar
Werkverschaffing, E.-H.J., XXXHI, 1971 en de in deze aflevering verschenen bijdrage.
2) Het onderzoek had betrekking op de stad Groningen.
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GRAFIEK 1
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door de aristokraten, 19.6 % door de gegoede burgerij, en voorts 40.42 %
door de middenstanders. In het bestuur waren de kleine burgers met 14.9 %
duidelijk ondervertegenwoordigd. Tot zover de formele structuur die in
lidmaatschap en leiding tot uitdrukking kwam.
De exercitiegenootschappen-in-actie bleken echter een ander beeld te
vertonen. In totaal tekende 61.07 % meerdere adressen: "ontduikers" waren
vooral de regenten. Van hen tekenden slechts 4 van de 12 gekommitteerden,
terwijl de overige 22 "non-committed" regenten door niet te stemmen blijk
gaven van formele presentie. Middenstanders en klein burgers stemden
resp. in de orde van 60 tot 75 %. Het meest opvallende resultaat was gelegen
in het feit, dat naarmate het tekenen meer politiek effect kon sorteren, de
verhoudingen wisselden. De middenstand en kleine burgerij vertoonden de
grootste consistentie in "democratisch" gedrag, doch men kan, aldus de
conclusie van Mej. Van der Plaats, moeilijk volhouden dat aristocraten en
democraten als blokken - met duidelijke interne cohaesie - tegenover
elkaar stonden. De vier fakties lieten zich tijdelijk tot twee kampen verdichten, doch niet voor lange tijd. Dit resultaat komt overeen met wat in de
Franse historiografie werd geconstateerd ten aanzien van politiek gedrag in
de periode der revoluties 1).
Dat alles betekent dat het onderzoek zich niet moet richten op de "waarheid" in de tegengestelde politieke opinies 2), doch op het verklaren van
overgangen en afwijkingen. Het sociaalstructurele spanningsveld - in interferentie met demografische en economische distorties - laat geen interpretaties toe van "ideologische" aard. Evenmin lijkt het aanbevelenswaard
om te spreken over "circulaire" verbanden 3).
Waar het om gaat is het verkrijgen van een meer analytisch instrumentarium waardoor de redelijkheid - de oorzakelijkheid - van "onlogisch" ge1) New Perspectives on the French Revolution, ed. by Jeffry Kaplow, 1965.
2) Zie C. H. E. de Wit, De strijd tussen aristokratie en demokratie in Nederland
(1780-1848),1965. In mindere mate polariseerde I. Vijlbrief, Van Anti-Aristocratie

tot Democratie, 1950, op basis van ideologische standpunten. Hij ziet de relatie
tussen ideologie en sociaal-economische groepering nochtans te onverdeeld. Eenzelfde euvel bij R. P. van den Helm, Politieke Partijen in Nederland, Spieghel
Historiael, april 1971. Geen van hen ontsnapt daarmee aan een indeling in "goeden
en slechten".
3) Het bezwaar wordt helder geformuleerd - hoewel het alternatief onbevredigend lijkt - bij Theodore C. Kahn, An Introduction to Hominology, The
Study of the Whole Man, 1969. Het gebruik waarop hier met een zekere wrevel
gedoeld wordt, vindt men veelvuldig, in het overigens boeiende overzicht van
M. W. Flinn, The Origins of the Industrial Revolution, 1966, 19672 • De wrevel
omtrent "functionele interdependentie" is trouwens wijd verspreid, aIleen de
machteloosheid is niet eenvoudig te rijmen met onze behoefte aan standing (Zie
Neil J. Smelser and S. M. Lipset, Social Structure and Mobility in Economic
Development, 1966). In teveel studies verschijnt het maatschappelijke als toegift,
hetgeen de vraagstukken moeilijk kan oplossen (Zie Stuart Bruchey, An Essay in
Social Causation - The Roots of American Growth (1607-1861), 1965. Zo'n titel
kan men niet waarmaken door drie slothoofdstukken over education, values en
social structure. Veel hangt samen met de geringe consistentie van de theorievorming in de sociologie.
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drag in het vizier komt. Daarbij moet men uitgaan van het feit dat prestige,
macht, inkomen, getalsterkte, en culturele stilering als Iimites functioneren:
uiteraard niet voor aIle groepen gelijkelijk. "Men are free to make history"
zei Wright Mills, "but some men are indeed much freer than others". Een
soortgelijke limite noteerde Birnbaum: "Being middle class entails the exercise of certain opportunities to accumulate and command; being working
class, generally does not" 1).
Deze limites zijn echter niet absoluut. Zij kunnen wijken - of groepen
kunnen er door bekneld raken - zodra economisch of demografisch veranderingen optreden. Het is van belang daarbij te onderkennen dat in de westerse samenleving de overtuiging werkzaam werd dat limites door een begeesterde collectiviteit konden worden teruggedrongen. Zowel de drempel
tussen lust en onlust werd verschoven als de grenzen, welke in de maatschappelijke orde bestonden: de overgang van intrinsique naar relatief was een
voorbeeld van zo'n verschuiving.
De welvaartsbeelden van intrinsique en relatieve aard; de maatschappelijke zienswijze van regenten en burgerij ; en de ideologie van prinsgezinden
en patriotten circuleerden nochtans niet in het luchtledige. Deze "standpunten" kunnen niet als grond gehanteerd worden om het gebeuren te
verklaren; zij zijn variabelen in het proces zelf. Berst wanneer de sociale
determinanten aan een onderzoek worden onderworpen kan een antwoord
in het vizier komen op vragen omtrent revolutionaire spanningen, het maatschappelijk com prom is en het feit dat de zienswijze van de Oeconomische
Tak een centrale plaats kon gaan innemen in het zelfbeeld van het moderne
Nederland.
De tegenstrijdigheden die kenmerkend bleken voor het gebeuren moeten
mede binnen het kader van de sociale structuur onderzocht worden. De
aandacht voor collectie-emotionele variabelen, zoals bij Everett Hagen 2)
- How Economic Growth Begins - en McClelland is groeiende. Maar de
uitwerking van deze variabelen verloopt via de sociale structuur: daar
speelt de interferentie van data, limites en psychische energieen zich af. Daar
vindt men de oorzaken waarom datgene wat onder de schaarste gevangen zit
tijdelijk kan ontsnappen. Daar ontdekt men ook de oorzaak voor de specificiteit van de vorm - zoals rond 1780 - 1800 het compromis - die bij een
hervonden evenwicht tevoorschijn kan treden.
In zijn opstel over de Economie als Factor in de Opstand noteerde
Van der Wee: "De beginphase van de Opstand, afgezien van politieke om1) C. Wright Mills, Power, Politics and People, 1963. Norman Birnbaum, The
Crisis of Industrial Society, 1969, ziet de Britse maatschappij verdeeld door een
conflict tussen prestigeschalen, ontleend aan het cultuurbeeld rond het koloniale
handelsimperium contra de door de technologie beheerste samenleving. De
sociale klassen raken door deze tweespalt binnen het cultuurbeeld intern de cohaesie
kwijt.
2) Everett C. Hagen, On The Theory of Social Change - How Economic Growth
Begins, 1962, 19673 • David C. McClelland, The Achieving Society, 1961; een
kritisch symposium werd in Edinburgh gehouden: T. Burns & S. B. Saul, Social
Theory and Economic Change, 1967.
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standigheden, werd beheerst door een complex geheel van religieuze, intellectuele, sociale en economische factoren, waarvan de invloed zich op een
dubbel vlak liet gelden. Op lange termijn traden deze factoren op als oorzaken van toenemende spanning tussen het dynamisch karakter van het
zestiende-eeuwse groeiproces en de inertie van de bestaande structuren en
instellingen; op korte termijn echter als oorzaken van emotioneel-geladen
conflictssituaties" 1). Als historicus moeten wij op dit uitgangspunt aanhaken. Immers de lange termijn moet zich altijd door de korte tijdsspanne
heenwringen. Wat er bij deze verwringing plaatsvindt moet als een onmisbaar element voor onze kennis worden gezien.

III.

GROEPSGEDRAG EN SOCIALE VERANDERING

a) Waarom?

Naarmate de economische groei uitwaaierde, werd het duidelijk dat de
collectiviteit - bij alle verschil van belang en aspiratie - zaken van gemeenschappelijk nut moest gaan torsen. In de praktijk bleek dit slechts
mogelijk binnen het kader van een natie. In een recent handboek over
economie opende de schrijver met deze definitie: "One of the chief objectives
of economic theory is to explain the working of the economy as a whole, by
identifying and if possible measuring the forces which cause the nation's
total output and level of employment to be what they are". Het historisch
oog bijt zich vast op de voorwaarde: the nation 2). Immers allerlei analyses
van sociologen en politicologen over de krachten die de mens door de wereld
sturen - en die gevangen worden rond de term modernisering 3) - cirkelen rond het referentiekader "natie-staat-elite".
Er zit in deze analyses iets van een dictaat, dat de huidige omstandigheden
de wetenschap schijnen op te dringen. Het veroorzaakt een soort neoevolutionisme 4) waarbij het model dat vanuit de economische, demografische en politiek-emotionele feiten wordt opgedrongen, enig richtsnoer
wordt. Het is niet slechts de taak van historici om het verleden - dat zonder
hen tot zwijgen gedoemd is - voor deze falsificatie te vrijwaren. Het is
bovenal in het belang van de verhouding tussen wetenschap en werkelijkheid
dat de historicus ingrijpt. Dat gelukt aileen wanneer hij niet aarzeit zijn
aandacht te richten op wat er bij aile schone schijn der wetmatigheden gebeurde en voortdurend gebeurt. Ben belangrijke steun kan hij daarbij vinden in wat historisch ingestelde sociologen - ondanks alle tegenwind proberen te vinden S).
1) H. van der Wee, De Economie als Factor bij het Begin van de Opstand in de
Zuidelijke Nederlanden, B.M. H. G., 83e jrg., 1969.
2) F. S. Brooman, Macro-Economics, London 19704•
3) Seymour Martin Lipset, The First New Nation, 19672. Zie voor samenvattingen Theorien des Sozialen Wandels, herausgegeben von Wolfgang Zapf, 1969.
4) H. Hoetink, Het nieuwe evolutionisme, 1965.
') Reinhard Bendix, Tradition and Modernity Reconsidered, Comparative
Studies in Society and History, 1967. In dit opzicht reeds nu klassiek: Alvin W.
Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology, 1971. De nu volgende para-
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Wil men uit het doolhof geraken waarin de historie tot een appendix is
verworden, dan is zekere speelsheid voorwaarde. Zonder durfvaart niemand
weI. Men moet in zekere zin durven vooruitzien naar de tijd waarin de economische groei in het tempo en op de wijze van thans, is afgeflauwd. Tegelijkertijd moet men het aandurven te aanvaarden dat veel van wat de samenleving als "historisch van waarde" omschrijft, een in een museum ontdekte voorstelling behelst. Afhankelijkheid t.O.V. van de krachten van nu
en sentimentaliteit tegenover wat eens was, lijken weinig belovende deugden
om het spoor te vinden naar het gebeuren met de mens.
Ben algemeen bezwaar van de theorie in de systematische wetenschap is
het statisch karakter ervan. Niet slechts bij wijze van spreken wordt geabstraheerd: veeleer om de te gecompliceerde vraagstukken die er zijn te
ontvluchten. Zoals de moderne wetenschap het zou moeten aandurven om
factoren van collectief-emotionele aard binnen haar model te introduceren,
zo zou de historie het er op moeten wagen systematiserende gezichtspunten
binnen te laten. Tenslotte zijn beide benaderingswijzen broeders van de
merkwaardige opdracht die de westerse cultuur zich heeft gesteld: kruising
van tijd en ruimte.
b) He! model
In vgI. tot de economie heeft de sociologie het niet eenvoudig. In zekere zin
is er overeenkomst tussen b.v. winst en prestige; tussen inkomen en status
en tussen markt en referentiekader. Het verschil zit hem echter in de wijze
waarop economische verhoudingen worden uitgedrukt: geld geeft duidelijkheid en maakt vergelijking en taakstelling eenvoudig. In de sociale contacten
en referenties bestaat zo iets nauwelijks: objectieve en subjectieve stratificatie wijken uiteen en men weet eigenlijk niet welke maatstaf relevanter is 1).
Het gedrag constitueert zich tastenderwijs tussen wat de omgeving dicteert
en wat het subject vermoedt of hoopt 2). De sociale werkelijkheid is grilliger
dan de economische, al moet worden toegegeven dat economen een zekere
bekwaamheid hebben in het uitschakelen van varieteiten (de micro-economie
staat dan ook lang niet zo sterk als de macro-economie).
De sociale structuur is een geheel van gestratificeerde complexen van gedrag waarbinnen zich groepsgewijze referenties aftekenen met het doel om
zekerheid te krijgen over het toegemeten prestige. De sociaal-psychologische
dimensie geeft aan de sociale structuur iets van permanente beweeglijkheid:
"a process as well as a state of affairs", zoals M. G. Smith zei. Men zou van

graaf zou gewonnen hebben, indien deze geschreven had kunnen worden met
The Coming Crisis reeds binnen bereik.
1) H. in 't Veld-Langeveld, Beroepsbeeld en Beroepsprestige, in de bundel Sociale
Stijging en Daling in Nederland, 1958, I. Zie tevens het nummer 2, jrg. 1971 van
het Tijdschrift voor Geschiedenis over het thema Sociale Stratificatie en Mobiliteit
in het Verleden, m.n. de bijdragen van F. van Heek en J. S. Wigboldus.
2) Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 1959, 1969 3. Het
"spel" al te ver doorvoerend lijken mij Stanford M. Lyman & Marvin B. Scott, A
Sociology of the Absurd, 1970.

22

SOCIALE VERANDERING IN DE NEERGAANDE REPUBLIEK

evenwicht kunnen spreken zo lang er een zekere eerbiediging is van de
consensus: acceptatie van afstanden terwijl tegelijkertijd de marges om af te
wijken zijn aangegeven en niet overschreden worden. Tenslotte moeten de
middelen er zijn om volgens de afspraak te leven: het demografische, politieke en economische functioneren ten deze als limite. Het even wicht kan dus
zowel intern als extern onder spanning geraken.
Wat het interne spanningsveld betreft blijkt zowel structureel - state of
affairs - als procesmatig een dualiteit te zijn ingebouwd. Naar Schumpeter
analyseerde in Das Problem der Soziale Klassen, dat tussen 1910 en 1926 tot
standkwam (en in 1955 in Engelse vertaling verscheen), bezit een klasse
slechts homogeniteit voor hen die er buiten staan. Binnen eenzelfde klasse
zijn er potentiele klimmers en verliezers, die tijdelijk kunnen pacteren met
sub-groepen uit andere klassen, waarmee men normaliter weinig contact
heeft 1).
De oudere maatschappij kende niet aileen het onderscheid tussen hoog en
laag. Ieder segment was op dezelfde wijze verdeeld. De differentiatie die zich
vanaf 1750 in gang zette betekende een overgang van het 22 -model naar het
33-model, zoals dat nu, ongeveer 200 jaar later, werkzaam is. Die sprong
voltrok zich uiteraard niet als zodanig, doch kwam via allerlei tussenstadia
tot stand (en met de nodige variaties). Maar wat belangrijker is: de wijziging
van de sociale barriere tussen de klassen was een zaak van revolutionaire
aard. De tegenstellingen binnen een klasse - "social barriers are not really
different in kind, only in strength, from those that limit the rise or decline
within a class" (Schumpeter) - werkten emotioneel minder obsederend dan
de barrieres: plafond voor de een, bodem voor de ander.
Tegenstellingen binnen een klasse kunnen interfereren met krachten daarbuiten. Wanneer de top-elite weinig ruimte zou laten aan opkomende elite
dan is het waarschijnlijk dat deze laatste gaat pacteren met het opdringende
kader uit de middengroep, met name in een peri ode van verandering. Een
aardig beeld geeft Soly, wanneer hij schrijvende over het Antwerpse oproer
van 1454 noteert: "Het Antwerpse oproer was ...... een strijd tussen de belangen van de middenklasse, die er aIle belang bij had dat het corporatieve
stelsel met al zijn beperkingen in stand werd gehouden en de belangen der
grote ondernemers ...... de middenklasse gebruikte de verbittering en het vaag
sociaal-economische lechtvaardigheidsgevoel der lagere volksklassen ...... om
haar eigen doelstellingen te verwezenlijken" 2). De gesignaleerde opportuniteit in tal van politieke keuzes rond 1790 pleit eerder voor de "echtheid"
van de strijd dan dat daardoor aan de kwaliteit van partijen afbreuk wordt
gedaan.
Structureel kan sociaal gedrag nimmer consistent zijn. Met name niet in
tijden van verandering, wanneer klassen barsten gaan vertonen en de scheryen in elkaars richting rollen. Met name rond de barriere tussen boven- en
middenlaag vertoont de conflictueuze zone iets van een kweekplaats voor
1) Joseph Schumpeter, Social Classes and Imperialism, 1955.
2) H. Soly, Economische Vernieuwing en Sociale Weerstand, Tijdschrift voor

Geschiedenis 1970, no 4.
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innovators en radicalen. En of de spanningsvelden nu latent of manifest
zijn, ze werken altijd. Zuivere aandacht voor het revolutionaire moment
zoals in de politieke geschiedschrijving nogal eens geschiedt, moet dan ook
tekortschieten.
Naast het structurele moet thans de aandacht uitgaan naar de referenties.
Het klassegedrag, nimmer homogeen, laat een beeld los over de interne
spanningen 1). Doch tegelijkertijd kan men uit dat beeld aflezen hoe een
klasse denkt dat een andere groep over haar denkt. Dat is het beste waarneembaar bij de middengroep die zich naar hoog en laag moet afschermen.
Met name wanneer de bovenste lagen van de middengroep de tocht over de
barriere beginnen. Het zeltbeeld dat de groep ten deze begeleidt, informeert
ons omtrent de situatie van de bovenlaag, waarin deze volgens de oprukkende middengroep zich bevindt. Dat beeld is nogal complex. Op de eerste
plaats wordt de homogeniteit overschat. Ten tweede wordt onderschat dat
men idealiseert: nochtans zichtbaar zodra men zich "afzet" en ter stimulering een zuiverder conceptie over samenleven en economiseren gaat ventileren. De sociale afstand die er nu eenmaal in de maatschappij tussen groepen bestaat, impliceert aIle ruimte voor ongecontroleerde beeldvorming. Dat
geldt zowel voor de vernieuwers als voor hen die zich buiten de status quo
weinig anders van waarde kunnen voorstellen 2).
Bij de middengroep - en dan met name bij de uitbeelders van dit proces,
de intelligentsia - gaat op die wijze het hogere en ideale op hoge - en
veeleisende - benen lopeno Het strenge superego dat kenmerkend is voor
bijkans aIle progressieve bewegingen - en dat in een veranderende samenleving steeds weer nieuwe gangmakers vindt - is een zelfstandige kracht die
inducerend kan werken op economische groei. De conflicten rond de sociale
barrieres zijn in dit opzicht conflicten van groepsbeelden van zichzelf omtrent de ander. Zij staan in interferentie tot de objectief-sociale afstand die
reeds aan de orde kwam. Dit sociaal-psychologisch gegeven relativeert de
betekenis van de ideologie en het politieke standpunt als verklarende factoren voor de sociale verandering 3).
De sociale kaders zo aangegeven traceren de ruimte waarbinnen de acteurs
prestige aanbieden om het te verwerven.
Met name politiek en economisch bestaat er schaarste aan prestige. Aan
de andere kant wordt die schaarste vanuit het sociale gedrag - dat immers
op vergelijking is afgestemd - versterkt. Eeuwenlang heeft men daarom in
het traditionalisme berust: recentelijk is het geloof ontstaan dat die schaarste
valt op te heffen en dat de mens onder de indruk daarvan meer "cultureel"
dan "materieel" raakt afgestemd. Het is met deze my the dat de maatschappij
' ) Chad Gordon & Kenneth J. Gergen, The Self in Social Interaction, 1968.
2) Paul-Henry Chombart de Lauwe, Pour une Sociologie des Aspirations, 1969.
3) David E. Apter, Some Conceptual Approaches to the Study of Modernization,
1968. Apter benadrukt sterk de driehoek sociale structuur, levensstijl en patronen
van communicatie tegenover de "feiten" van economische, machtspolitieke en
demografische aard. De grondslag voor deze benadering werd gelegd door Karl
Deutsch in zijn uit 1953 daterende studie Nationalism and Social Communication.
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worstelt: en het is niet voorspelbaar of de harde realiteit van vervuiling,
overbevolking, en lage inkomens de explosiviteit zal dempen dan weI zal
opvoeren.
Ben sleutelrol bij dit alles speelt de intelligentsia die zichzelf buiten dit
schema plaatst. Ben soort auctor intellectual is van de modemisering met de
bedoeling om de actieradius van de eigen deugden - prestigenormen - te
laten infiltreren door heel het samenleven. Zij speelt een actieve rol in de
publieke opiniering, met name door het introduceren van nieuwe normen.
WeI worden voortdurend intellectuelen opgenomen in allerlei samenlevingsverbanden, zodat men voor de scherpste profilering van hun zelfbeeld terecht
moet in tijden van crisis. Pers, pamfletterie en geschriften met eendagswaarde
zijn dan onmisbaar voor het traceren van het gebeuren.
Speciale aandacht moet uitgaan naar de minderheden, die in de gesegmenteerde maatschappij formeel en emotioneel gedeklasseerd werden. In de
maatschappij van na 1750 werd de kans geboden om zich te emanciperen.
Daarbij raakte het in het isolement ontstane super-ego in de ban van de
nieuwe mogelijkheden; tegelijkertijd bleef men de emotionele deklassering
(Mennisten, Israelieten, Gereformeerden, Katholieken) lang voelen. Dat
gaf het super-ego de kans om te bewijzen dat verdubbelde inspanning gewettigd was : de modeme samenleving dankt er een serie omvangrijke prestaties
aan.
Vanuit dit model kan een eerste taxatie worden gegeven van het gebeuren
in de Bataafse en Franse tijd. Er kwam toen een relatieve visie op Nederlands welvaren naar voren die werd gedragen door een aantal groepen rond
de sociale barriere. Vanuit die conflictzone werden de bestaande machtsverhoudingen gewogen en te licht bevonden. Via de politiek meende men een
ander economisch-cultureel beeld van de maatschappij te kunnen realiseren.
De sociale structuur - state of affairs en proces - die buiten de wi! van de
acteurs om hen stuwde, bepaalde in sterke mate de wijze waarop de strijd tot
revolutionaire hoogte geraakte om vervolgens weg te ebben in de institutie
van het maatschappelijk compromis. Hoe die omslag zich voltrok laat zich
met de huidige kennis van de peri ode enigermate voorstellen. Maar het is
duidelijk dat ander onderzoek - geent op de onder meer hier geschetste gezichtspunten - nodig is. Dit opstel zal worden besloten met enkele concrete
suggesties omtrent dat nog aan te vatten werk.
c) Enkele implicaties voor nader onderzoek

Het exteme veld van de 18e eeuw confronteerde ons met discrepanties.
Het is verleidelijk om te zeggen dat de dualiteiten die eigen zijn aan het sociale gedrag deze discrepanties versterkten en verklaarbaar maakten dat
revolutie noodzakelijk was. Toch lijkt het voorhands verstandiger zulke
"circulaire verbanden" niet al te snel te lanceren. Het is namelijk een behoefte
van de modeme onderzoeker een sluitend geheel te fabriceren; zij het in
boze, zij het in utopische zin. Beter is het er aan vast te houden, dat het sociale, politieke, economische, culturele en demografische categorieen zijn en
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dat verbanden oorzakelijk aan de hand van gebeurtenissen moeten worden
vastgesteld. De diverse sferen hebben hun autonomiteit, hoewel de acteurs
onder invloed staan van deze krachten. De mate waarin daar sprake van
was, lijkt de grote opgave te zijn. De grilligheid van de mens die acteert
onder spanning van utopie en van wat hij feitelijkheid noemt, moet ons niet
verleiden tot "geloof aan het toeval".
De determinismen van die grilligheid op te sporen lijkt onze taak te zijn.
Op grond van het voorgaande is met betrekking tot een aantal vraagpunten
het verzamelen van meer kennis de moeite waard.
Wat het economisch-demografische betreft, komt het er op aan om te bepalen welke indicatoren iets kunnen ophelderen over de overgang van intrinsique naar re1atieve economie. Gegeven de markante rol van het vermogen, is het toch interessant vast te stellen, dat voor de Republiek als geheel het vermogen instond voor circa 50 % van het inkomen, doch dat de
provincies onderling grote verschillen vertoonden. Overijssel kwam niet verder dan 5 a 10 % en de vraag is dan - door vergelijkende studie - wat dit
betekende voor de economische kansen en voor de sociale structuur van de
diverse regio's. Punten die daarbij in ogenschouw moeten worden genomen
zijn de volgende: de productiviteit van de landbouw (a); de mate van betrokkenheid op markten waar met geld gewerkt werd (monetisatie) (b); de
gezinsomvang (c); de mate waarin gezinnen een eigen economie vormden
dan wei waren samengesteld uit leden die buiten eigen huis en erf aan de
kost moesten komen (d); omvang en prijs van de woningen (e); de kapitaalintensiviteit van de productiemiddelen (0; de graad van urbanisatie (g); de
vraag in hoeverre de terugval naar agrarische bezigheden was afgesloten (h);
hoe de budgetaire normen lagen per sociale categorie (i); een karakteristiek
van wat men regionaal beschouwde als optimale en minimale levensnorm
U) 1).

De culturele factor laat zich regionaal en landelijk analyseren. Van gewicht
is daarbij wie tot de genootschappen behoorden en in welke mate contacten
over de regio's heen met elkaar bestonden. De Libri Amicorum die na 1770
als een soort poezie-albums voor volwassenen opgeld deden, kunnen daaromtrent belangrijke inlichtingen verstrekken. Vanzelfsprekend is het abonnement op persbladen en de samenstelling van boekerijen van betekenis. Van
belang is daarbij de wijze waarop minderheden - zoals de Mennisten hun groepen gingen organiseren. En in hoeverre zij buiten die kring traden
en toenadering vonden tot de algemene genootschappen. Het Jigt voor de
hand om dit onderzoek te starten vanuit enkele steden met uitstralingskracht
over een regio en met de neiging om zich te refereren aan landelijke formules.
1) Charles Tilly, The State of Urbanization, Society and History, 1967, X.
Wolfram Fischer, Die Fruhe Industrialisierung, 1968. In de bijdrage van Pierre
AY90berry, Probleme der Sozialschichtung in K6ln im Zeitalter der Friihindustrialisierung, komt de actieve rol van de referentie naar voren: "Denn fast jeder K61ner
fiihIte sich - wenn auch nur im Wunschbild - als Grosz- oder Kleinbiirger".
H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal en ondernemerschap in Nederland 1800-1850, 1965.
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De omslag van het cultureel-economische naar het politieke laat zich aan de
hand van notulen van de plaatselijke afdelingen van de Oeconomische Tak
achterhalen (in samenhang met de deliberaties van plaatselijke en provinciale
bestuurscolleges) 1).
De betekenis van maatregelen van redres en voorstellen tot politiekadministratieve veranderingen schuilt in de mogelijkheid om het verloop te
schetsen van het proces: scheiding der geesten. Vergelijking tussen steden en
regio's biedt de mogelijkheid om factoren via isolatie op hun oorzakelijk
effect te meten. De economische en demografische discrepanties werkten niet
overal gelijkelijk en de mogelijkheden om via de politieke orde soulaas te
bekomen waren evenmin overal dezelfde. Bij het traceren van het politieke
spanningsveld bieden de requesten en plaatselijke persorganen een belangrijke steun aan het onderzoek.
Wat nochtans van meet af aan in de gaten moet worden gehouden zijn de
sociale antecedenten. Het ..model" heeft ons er mee vertrouwd gemaakt dat
een indeling in drie lagen onvoldoende is. De positie binnen de categorie is
minstens zo belangrijk; daamaast de vraag of iemand tot een minderheid
behoorde; en of hij b.v. ter compensatie van zijn economische functie op
culturele standing aanspraak kon maken. Kennis van de persoonlijke mental
make-up kan ten laatste niet gemist worden. Bij de acteurs waarover wij iets
weten - zoals Gogel, Goldberg, Van Hogendorp, Van de Spiegel, - zijn
het juist de variaties in hun gedrag die opvallen. Nauwkeurige (sociale)
positiebepaling van individuen en groepen kan dan ook niet gemist worden 2). Mede naar aanleiding van een orienterende rondvraag bij provinciale en gemeentelijke archieven die door drs. G . J. Mentink werd opgezet,
is gebleken dat het proces van sociale verandering zich goed zou laten analyseren via een aantal steden, in regio's die afwijkende karakteristieken bezaten. Bovendien heeft de onderzoekslust van de Franse administratie ons
verrijkt met gegevens over beroepen, inkomens, belastingopbrengst, aantal
woningen, bewoners en economische bestaansbronnen per stad. Op het
Aigemeen Rijksarchief liggen ten deze gegevens klaar die de waarde van een
onderzoek via enkele steden een meer algemene betekenis kunnen geven 3).
') E. H. Kossmann, Verlicht conservatisme - Elie Luzac, 1966. De sociale
positie en economische antecedenten zouden wellicht de denkbeelden van Luzac
kunnen "ophelderen".
2) W. M. Zappey, De Economische en Politieke Werkzaamheid van Joh. Goldberg, 1967. Als negociant hoorde Goldberg tot de tweede klasse, maar de aard van
zijn werk, assurantie - en later een erfenis - maakten hem wat los van zijn burgerlijke achtergrond. In 1798 stond hij niet aan de zijde van Gogel, die overigens zelf
het "volk" buiten de revolutie wilde houden. Ook in de annotatie van W. M. Zappey
over Jan Kops - bij de publicatie van diens Levensberigt - vindt men vele antecedenten en reflecties op de eigen antecedenten, die de positiebepaling van de Mennisten als minderheid mogelijk maken (E.-H.J., XXXII, 1970). Volgens Palmer
waren de Nederlandse revolutionairen schakeringen van eenzelfde burgerij (Zie
Much in Little, Journal of Modem History, XXVI, 1954). Over de rol van pers en
publieke opinie refereerde H. de Lange tijdens de conferentie. Zie van hem De
Gemeenebestgezinde Burgersocieteit te Den Haag (1797-1798), Jaarboek Die
Haghe 1970.
3) Op grond van de uitvoerige antwoorden door de archivarissen verstrekt zou
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Een proces van sociale verandering wordt niet "reeler" zodra het economisch effect oplevert. Er is ten deze een te nareve visie over sociale verandering in omloop, waarbij het proces voortdurend in afhankelijkheid van
economische en politieke krachten wordt voorgesteld: "Ofschoon in de
overgangsphase ... dikwijls grote veranderingen plaatsvonden in de economie en sociale structuur, lagen - naar Rostow meende - de beslissende
factoren vaak in het politieke vlak". Vanuit de "dubbele" gestratificeerdheid
van sociaal gedrag laat zich afleiden dat verandering nimmer eindigt en dat
het politieke een "misleidend" breekpunt is. De "trend" van dit werkstuk
wijst minder in de richting van Rostow. Eerder wordt bevestigd wat Huizinga zag': verandering gaat over een breed front, met intrekking en uitzetting, met verschuiving en verbastering. Wat deze in een bee1d wist te
vangen, leent zich echter voor analyse, Het wetenschappelijke in de geschiedschrijving kan er door aan gehalte winnen.
een keuze kunnen uitgaan naar Haarlem en Leiden als steden van de tweede
rang in een gewest dat dalende was; naar een stad met een centrumfunctie in het
agrarisch-welvarende noorden, Leeuwarden of Groningen; een stad met een traditioneel-agrarisch achterland als Zwolle, een stad met nieuwe industriele mogelijkheden als 's Hertogenbosch; en een administratief centrum als Utrecht. Daarbij
moet het mogelijk zijn voor de periode 1770-1810-1850-1890 de sociale strati/icatie
vast te stellen; een idee te vormen van de groepsgewijze beSChOllWing over de
sociale rangen; de groei der economische mogelijkheden te schetsen aan de hand
van belastingopbrengsten, quotisatie en andere indices voor bedrijvigheid (en
ledigheid); de relatieve verandering per sociale categorie te achterhalen; de sociale
antecedenten van de leden der Oeconomische Tak vast te stellen en na te gaan
welke sub-groep zich door opkomst en activiteit het meest onderscheidde; eenzelfde indica tie te vormen omtrent politieke gezelschappen en exercitiegenootschappen en hoe daarbij het stemgedrag zich ontwikkelde; en tenslotte de wijze
waarop de landelijke ontwikkelingen invloed hadden op de plaatselijke veranderingen. Bij dat alles kan dan worden nagegaan of in genoemde steden het onderwijs
en het economisch redres als hoofdpunten van discllssie en meningsvorming optraden; wanneer en door wie de themata werden gelanceerd en in hoeverre men een
verband zag tussen beide. Ten laatste kan de opinievorming en besluitvorming bij
het stadsbestuur op deze ontwikkelingen binnen de stedelijke gemeenschappen
worden nagegaan.
Citerend uit een schrijven van het Algemeen Rijksarchief, waarvoor hier
erkentelijkheid mag worden betuigd, ontluikt dat complement als voIgt: "Voor
Zuid-Holland bezitten we een gedetailleerde statistiek uit 1811 met per kleinere
gemeentes de gezinssamenstelling, het beroep, bezit en belastingopbrengst. Men
zou dit kunnen combineren met de fabrieksstatistiek uit 1810 en de beroepenstructuur in grotere plaatsen in 1811. Voor een groep plaatsen zouden dergelijke
gegevens kunnen worden aangevuld met de gemeentelijke beroepen en belastinglijsten van de quotisatie 1808 en de daarbij behorende gemeentelijke doleanties
over nijverheid en aanslag, Dit materiaal kan dan vergeleken worden met de armenstatieken van die tijd ... Voor een sociale strati/icatie en de relatieve aantallen lijken
de opgegeven bronnen een goed begin. Belangrijk is weI, dat sociaal-economische
eenheden als in verval zijnde Hollandse textiel- en handelssteden niet op een hoop
gegooid worden met agrarische centra en locaal verzorgende eenheden, De door
de upper middle class - domine's, professoren, advocaten, ambtenaren en jonge
handelaren e.d, - geleide reconstructie van de maatschappij schijnt een doorlopende stijgende lijn vanuit de 18e eeuw naar de "Iiberale" take-off van de vijftiger
jaren der 1ge eeuw te hebben gekend",
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HET HUWELIJK TUSSEN FILANTROPIE EN ECONOMIE:
EEN PATRIOTSE EN BATAAFSE ILLUSIE*)
door
Dr. H. F. J. M. VAN DEN EERENBEEMT
Deel I: Achtergronden en Analyse

A.

PAUPERISME IN OORZAAK EN GEVOLG

Het economisch leven in de Republiek der Verenigde Nederlanden werd
in de achttiende eeuw gekenmerkt door de toenemende neiging de goederenhandel, die in de Gouden Eeuw aan zo vele mensen een goed bestaan had
verschaft, niet meer voor eigen rekening uit te oefenen maar in opdracht van
buitenlandse zakenlieden. De actieve handelsfunctie van ons land in de
zeventiende eeuw maakte in de eeuw daarna plaats voor een passieve bemiddelingsfunctie 1). Op de evolutie van de zelfstandige commercie naar
de commissiehandel volgde later weer de fondsenhandel en specula tie,
welke aan enkelen zonder veel moeite grote winsten opleverden maar voor
de grote massa, die van haar handenarbeid moest leven, de werkgelegenheid
deden verminderen. De koophandel, welke Holland groot had gemaakt,
werd nu, zoals Geyl opmerkt, meer en meer een kantoor- en beurshandel 2).
Nu de ondernemingsgeest verslapte en men in deze pruikentijd vegeteerde
op de vroeger verworven relaties en kundigheden, nam de nationale bedrijvigheid af ondanks het feit dat door de bloeiende geldhandel het nationaal
inkomen een top bereikte; het energieloze kapitaal zocht een veilige belegging in effecten om daardoor rente op rente te kunnen stapelen 3). Veel
handelskapitaal werd op die manier in buitenlandse fondsen gestoken en zo
aan de productieve aanwending in eigen land onttrokken 4). De kooplieden
van weleer, die toen hard moesten werken om hun kapitaal rendabel te maken en door hun arbeid ook anderen arbeid gaven, waren nu mensen geworden, die leefden van de rente van hun solide obligaties en die hun grootste
activiteit zochten in het knippen van coupons. Zo werd Nederland een land
van kapitaal zonder arbeid, een natie van rentenierende geldbourgeoisie die

* Voordracht gehouden tijdens de conferentie "Maatschappijgeschiedenis" te
Soesterberg op 29-30 april 1971. Het tweede, meer feitelijk gerichte deel waarin
een aantallokale experimenten wordt behandelt, verschijnt in het volgend deel van
van dit jaarboek.
1) R. Metelerkamp, De toestand van Nederland in vergelijking gebragt met die
van enige andere landen van Europa, dl. 1 (Rotterdam 1804), biz. 106.
2) P. Geyl, De patriottenbeweging, 1780·'87 (Amsterdam 1947), bIz. 24.
3) H. T. Colenbrander, De Patriottentijd, dl. I ('s-Gravenhage 1897), biz. 85.
4) H. Roland Holst· van der Schalk, Kapitaal en arbeid in Nederland, 4· druk,
dI. I (Rotterdam 1932), biz. 53.
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alleen maar belangstelling had voor haar effectentrommel en de koers der
fondsen, en een mogendheid die grote aantaIlen nietsdoende bedeelden
kende.
De overgang van actief handelsbedrijf naar geldbedrijf en van grote handelsmogendheid naar renteniersstaat, hetgeen het maatschappelijk leven van
ons land in de achttiende eeuw typeerde, veroorzaakte dat de economische
structuur hier nogal eenzijdig werd. Het verval van de actieve goederenhandel, het gedeeltelijk opdrogen van traditionele bronnen van bestaan
zonder dat daar voldoende nieuwe tegenover stonden, en het stagneren van
meerdere takken van nijverheid 1) veroorzaakten een tekort aan arbeidsplaatsen in het economisch bestel, waardoor een chronische werkloosheid
ontstond 2). Hierdoor lag dit maatschappelijk fenomeen veel moeilijker dan
bij een volksarmoede, welke het gevolg was van bepaalde conjunctuurverschijnselen.
Niet aIleen door ingrijpende verschuivingen op het commerciele vlak maar
ook door vergaande veranderingen in de industriele sector was vooral na
1770 een teruggang in de volkswelvaart te bespeuren. Doordat de op diverse
terreinen achterlijke nationale nijverheid voortging op de traditionele wijze
te werken, geraakte deze in een moeilijke mededingingspositie, toen de opkomende moderne industrie in het buitenland, met name Engeland, de
Nederlandse markt met haar artikelen begon te overstromen 3). Door een
nieuwe bedrijfsvoering, gebaseerd op mechanisatie, arbeidsspecialisatie,
massafabricage, grote afzet en zoveel mogelijk gedrukte kostprijs, kon deze
industrie veel goedkoper voortbrengen dan onze vaak nog ambachtelijk gerichte nijverheid, welke niet aIleen niet uit was op het ontdekken van arbeids- en kostenbesparende werkmethoden maar daarenboven tengevolge
van de duurte van het Ievensonderhoud nog geconfronteerd werd met hoge
arbeidslonen, hetgeen het totaal der productiekosten weer in ongunstige zin
beInvloedde en de concurrentiepositie verzwakte. De inheemse industrie
stond door dit aIles op velerlei terrein machteloos tegenover het kwantitatief
uitgebreidere en kwalitatief meer gedifferentieerde productieapparaat in het
buitenland.
De overheid dacht ondanks de zich voordoende moeilijkheden niet aan
het nemen van afdoende protectiemaatregelen, aangezien vrijheid van in- en
uitvoer de basis van het economisch denken in de Republiek was; zij wachtte,
een politiek van passieve onthouding volgend, liever het tijdstip van een
herleving der oude gIorie af dan dat zij zich beraadde op het voeren van een
nieuwe en constructieve economische politiek. De binnenlandse markt bleef
zodoende open voor de import van vreemd fabrikaat, terwijl daarentegen
E. Luzac, Hollands rijkdom, dl. IV (Leiden 1783), bIz. 7 en vlg.
Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse starn, dl. III: 1751-1798 (Amsterdam 1959), biz. 59-60.
3) Aanspraak van mr. H. H. van den Heuvel in de vergadering van de Holland1)

2) P.

sche Maatschappij der Weetenschappen op 21 mei 1777 bij gelegenheid van de oprichting van de Oeconomische Tak, in Programma van de Holl. Mij. der Weetenschappen vastgesteld op de 25" jaarvergadering, 3" druk (Haarlem 1778), biz. 37.
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de export van Nederlandse produkten bemoeilijkt werd door de steeds
strakkere toepassing van het mercantilistische stelsel in de omringende landen. Door de barriere-politiek van anderen ging een deel van de oude afzetgebieden voor onze eigen industrie verloren, door de open deurpolitiek van
de Republiek werd een stuk van het inlands debiet een gemakkelijke prooi
voor het buitenlands bedrijfsleven. Aan beide fronten verkeerde ons land
dus in een ongunstige positie, zodat meerdere ondememingen de strijd om
de markt niet aan konden.
Hoewel betreffende de hiervoor behandelde sector van nationale bedrijvigheid ook enkele gunstige ontwikkelingen te signaleren vallen zoals in de
branches jeneverstokerijen, suikerraffinaderijen, olieslagerijen, enz. bracht
deze opgang in het trafiekbedrijf geenszins een compensatie voor de afname
van de werkgelegenheid in andere industriele bedrijfstakken. Vooral de zeer
arbeidsintensieve textielnijverheid had veel te lijden van de invoer van buitenlands goed. WeI moet hierbij vermeld worden dat de toestand op het
platteland een stuk ongunstiger was dan in de steden, waar de lonen hoger,
het leven duurder, de beperkende gildebepalingen talrijk en de vele accijnzen
en imposten drukkend waren.
Het waren vooral de oude steden, waar de werkloosheid een grote omvang
had genomen. Ook op het platteland, in het bijzonder op de zandgronden,
werd veel stille armoede geleden, maar daar kon men met name in de winter
nog wat bijverdienen door middel van huisindustrie, welke vooral werkte op
bestelling van de entrepreneurs 1). Dit samengaan van nijverheid en landbouw maakte mogelijk, dat men met een geringer loon genoegen kon nemen
dan de werkman in de stad, die gewoonlijk geen extra-verdiensten had en
daarenboven duurder ieefde. Door dit voordeel kon de platteiandsnijverheid
de buitenlandse concurrentie beter weerstaan en verkeerde daardoor in een
gunstiger positie dat het industrieel bedrijf in de stad. Zoals gesteld bracht
de opkomst van de textielnijverheid voor de vele keuterboeren enig soelaas
in het verwerven van hun materieel bestaan in Twente en Staats-Brabant.
Het waren streken waar de schrale grond en een tekort aan mest geen uitbreiding van de landbouw toeliet en waar door de afgeiegen ligging een
specialisatie in agrarische productie zoals o.a. in het gewest Holland te
signaleren viel, niet mogelijk was 2).
Toch zou een straffe bescherming van de inheemse nijverheid door middel
van prohibitieve rechten geen afdoende oplossing hebben gebracht, omdat
hier te lande niet een industrieel groeiproces beschut moest worden, maar de
oorzaak van het vervai primair in het verouderd zijn van de van vader op
zoon overgeieverde werkmethoden te zoeken was. In zake de ingrijpende
verschuivingen, welke zich in het economisch leven voitrokken, speeide
derhalve ook een rol de houding van de ondememers, die verzuimden hun
1) z. W. Sneller, De opkomst van de piatteiandsnijverheid in Nederland in de
17" en 18" eeuw, in De Economist, jrg. 77 (1928), biz. 691-702.
2) J. G. van Dillen, Van rijkdom en regenten; handboek tot de economische en
sociale geschiedenis van Nederland tijdens de Republiek (,s-Gravenhage 1970),
biz. 479.
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mededingingspositie te versterken door het vergroten van hun assortiment
van fabrikaten en door het volgen van de veranderde mode. Nieuwe ideeen
en vooruitstrevendheid in het aanbrengen van verbeteringen in bedrijfsvoering en in toegepaste technieken werden gewoonlijk bij de overwegend
conservatief ingestelde Nederlandse producenten slechts weinig aangetroffen.
Bij deze bedachtzame figuren was weinig plaats voor een rusteloze ontplooiings- en vemieuwingsdrang en voor andere kenmerkende uitingen van
een industriele revolutie. Een ondememersmentaliteit, die aansloot bij de
zich aandienende tijd van een in kapitalistische geest opgezette wijze van
fabriceren, was hier te lande behoudens enkele kleine uitzonderingen nog
niet te bespeuren.
De onmacht van de Nederlandse industrie zich los te maken van de traditionele productiemethoden en om vlot over te schakelen naar een bedrijfsvoering - gebaseerd op mechanisatie, arbeidsspecialisatie, massafabricage,
veroveren van afzetmarkten en het streven naar een zoveel mogelijk gedrukte kostprijs -, was niet de enige oorzaak van de teruggang. Andere
factoren waren het niveau der arbeidslonen, dat in het algemeen hier en met
name in de steden hoger lag dan elders en zodoende de productiekosten ongunstig bei'nvloedde, waardoor de concurrentiepositie verzwakt werd; verder
het destijds bestaande gildesysteem, dat door zijn exc1usiviteit nieuwe en verjongende elementen weerde en dat door zijn starheid de uitgroei en modernisering van de nijverheid belemmerde.
Dat de Nederlandse nijverheid niet tegen de buitenlandse mededinging was
opgewassen, is naast de reeds genoemde oorzaken ook in niet onaanzienlijke
mate te verklaren uit de omstandigheid, dat er bij de kapitaalkrachtige klasse
vrijwel geen animo bestond om geld te investeren in de vaderlandse industrie,
aangezien dit vanuit financieel oogpunt als een zeer twijfelachtige en weinig
renderende belegging werd beschouwd. Deze scepsis werd o.a. ingegeven
door de overtuigingvan meerderevooraanstaande figuren, dat ons land door
zijn hoge arbeidslonen en gebrek aan grondstoffen minder geschikt was voor
industrievestiging, en verder door het ontbreken van een mentale instelling,
welke zich wilde richten op het scheppen van een voor de ontplooiing van de
nijverheid gunstig klimaat 1).
Het probleem, dat door de passiviteit van de geldbezittende burgerij het
deel van de volksklasse dat geen middelen van bestaan had in bedenkelijke
mate toenam, is ook de tijdgenoot niet geheel voorbijgegaan. Zo wordt
reeds in 1778 in het spectatoriale geschrift De Borger opgemerkt, dat "de
rijken zig moeten schaemen hun leeven met leegzitten door te brengen";
de schrijver verwacht van hen dat zij allen daadwerkelijk iets bij de hand
zullen nemen, opdat "zij zig aen de Maatschappij nuttig maeken". Elders in
deze periodiek krijgen de vermogende burgers het verwijt, dat zij op het
massaal toenemen van de werkloosheid slechts reageerden door hun aal1) Zie o.a. W. M. Keuchenius, De inkomsten en uitgaven der Bataafsche Republiek voorgesteld in eene Balans (Amsterdam 1803), hoofdstuk VI.
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moezen aan de onvermogenden te verdubbelen in plaats van op meer constructieve wijze dit geld te gebruiken om "den gemeenen man weder aen eene
gepaste kostwinning, aen een ordentelijk bestaen te helpen" 1). Hoort men
in deze woorden niet een zeer duidelijke prelude op het sociaal-economisch
beleid van koning Willem I, die vijfendertig jaaren later iedere burger van
zijn rijk wilde verzekeren van wat 66k hij noemde een ordentelijk bestaan?
In een andere contemporaine publikatie, 01. een van de Utrechtse hoogleraar
Van Hamelsveld uit het jaar 1791, wordt er op gewezen, dat "een zoogenaamd rentenieren verderfelijk is in een land, hetwelk door koophandel bestaan moet". Genoemde auteur verwijt de renteniers hun "werkloze vadzigheid", waardoor zij het vaderland naar zijn mening onberekenbaar nadeel berokkenen. Er zijn, zo constateert hij, "onder ons veele Kapitalisten,
die van hunne interesten onbekrompen leeven en verders niets doen; indien
dezen eens beslooten om werkzame leden der maatschappij te worden en, in
plaats van door geldleeningen andere volken te stijven en in staat te stellen
om hunnen handel uit te breiden ten nadeele van ons land of hunne magt te
vergrooten waardoor zij geducht kunnen worden, een gedeeJte van hunne
rijkdom te besteden om arbeidzame handen aan het werk te helpen of het
koopbelang van nijvere handelaren te schraagen, hoeveel goeds zouden zij
kunnen stichten" 2). Het zou echter nog zijn tijd nodig hebben, voordat de
hier aangehaalde opvattingen leidden tot een andere houding en tot veranderingen in het sociaal-economisch bestel.
De besproken kwestie lag toch ook weer niet zo simpel, dat het aIleen
maar een zaak was van gebrek aan economische activiteit. Ysbrand van
Hamelsveld wijst op het paradoxaal verschijnsel, dat in Nederland werkloosheid heerste en tegelijkertijd hier een tekort aan arbeidskrachten bestond.
De oorzaak van het "gebrek van gelegenheden om de kost te kunnen winnen" en aan de andere kant van het "gebrek aan handen" zocht hij enerzijds
in de passiviteit der kapitaalbezitters "die naar mate van de schatten welke zij
bezitten gene ondememingen doen door welke werkzame handen zouden
kunnen aan de gang gehouden worden", anderzijds zocht hij de oorzaak in
"de volstrekte luste1oosheid" onder de lagere bevolkingsklasse, die de arbeidskrachten moest leveren. Niet aIleen Van Hame1sveld, ook anderen wezen
toentertijd op het "zonderling en tegenstrijdig verschijnsel", dat "in 't midden eener talrijke en noodlijdende gemeente, die niets uitvoerde, men klaagde over gebrek aen handen" 3). De bekende G. K. van Hogendorp hekelde
eveneens "den invreetenden kanker van luiheid". Deze indolentie was naar
zijn mening nog meer dan het gebrek aan voldoende werkgelegenheid de
oorzaak van het toenemend aantal armen 4).
In de tweede helft van de achttiende eeuw deed zich het merkwaardige feit
Spectatoriaal tijdschrift De Borger, dl. I (Utrecht 1778-'79), bIz. 30-37.
Y. van Hamelsveld, De zedelijke toestand der Nederlandsche Natie op het
einde der achttiende eeuw (Amsterdam 1791), bIz. 285 en 361-62.
3) Zie artikel in De Borger, t.a.p., biz. 30-34.
4) G. K. van Hogendorp, Missive over het Armenwezen, geschreven in 1794
maar pas uitgegeven in 1805 te Amsterdam, biz. 26.
1)
2)
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voor, dat Nederland enerzijds een groot tekort aan geschikte en vakkundige
arbeidskrachten had, maar anderzijds belast was met een overbevolking van
ongezonde, onkundige en arbeidsschuwe mensen, proletariers die vaak
geestelijk en fysiek minderwaardig waren en zich aileen voor "unskilled
labour" konden aanbieden 1). De vraag naar gespecialiseerde en vlijtige
werkkrachten lokte in die jaren een grote stroom vreemdelingen, vooral
Duitsers, naar ons land. Deze hard werkende lieden drongen zich gemakkelijk in vele beroepen binnen, temeer omdat zij vaak met een lager loon genoegen namen dan de relatief veeleisende Nederlandse arbeider. In een
verhandeling over de stijging van het aantal behoeftigen wijst de schrijver
van een artikel in een weekblad uit het jaar 1767 op "het onnoemelijk getal
van vreemde werklieden, vaarensgezellen en visschers, 't welk naar ons toevloeit om geld te winnen en het wezenlijk wint" 2). Een ander contemporain
auteur, W. Keuchenius, stelt zelfs dat zonder arbeiders uit den vreemde de
industrie hier te lande niet zou kunnen draaien 3). Raadpensionaris mr.
L. P. van de Spiegel wees omstreeks 1780 op de ongerijmde situatie, dat
mensen van over de grenzen jaarlijks in Zeeland bij de boeren de best betaalde arbeid kwamen verrichten en dan met een goed gevulde geldbuidel
weer huiswaarts keerden, terwijl de paupers uit eigen land zich beperkten
tot werkeloos toezien en liever het bedelingsbrood van een ander aten dan
zelf hun kost verdienden. Ook de ambachtsbazen in de steden en de reders
van koopvaardijschepen had den gebrek aan yolk en moesten zodoende
krachten van elders aanweven 4). De hier geschetste gang van zaken had
weer gevolgen voor het algemeen armoedefenomeen. Immers de toevloed van
buitenlanders deed de bestaansmogelijkheden voor de autochtone bevolking
nog verder afnemen. Men was in een vicieuze cirkel terecht gekomen, die
niet gemakke1ijk te doorbreken zou zijn.
Ben nog niet vermelde factor, welke had meegewerkt het pauperisme tot
een structureel vraagstuk te maken, waren de royale uitdelingen van de talloze charitatieve instellingen, die zonder behoorlijk kritisch onderscheid een
hoog percentage erfelijke nietsnutters onderhielden. Naast degenen die buiten eigen schuld door exteme factoren in behoeftige omstandigheden leefden,
waren er destijds ook vele "beroepsarmen". De onverstandig beoefende
liefdadigheid van steeds maar weer giften uitreiken zonder enig vooronderzoek had een klasse van bedelaars gekweekt, die generaties lang gewend was
ondersteund te worden. Dit systeem werkte demoraliserend in plaats van op
te voeden tot arbeidzaamheid. Het gevolg was dan ook, dat velen ofschoon
in geen enkel opzicht gehandicapt, niet door arbeid maar door vragen van
aalmoezen en bedeling in hun levensonderhoud voorzagen. Tot welk een
sociale demoralisatie deze kritiekloze vrijgevigheid in 's-Hertogenbosch had
') J. de Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons
Vaderland, Ie druk (Haarlem 1851), bIz. 190-92.
2) Spectatoriaal tijdschrift De Philosooph, dl. II (Amsterdam 1767), bIz. 185.
3) Keuchenius, a.w., bIz. 60.
4) L. P. van de Spiegel, Over de armoede en bedelarij met betrekking tot Zeeland
en bijzonder tot Goes en Zuid-Beveland, z.pl. 1780.
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
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geleid, leest men in de volgende passage uit een artikel van de achttiendeeeuwse geneesheer A. Walkart: "Onder de gemeenen Man vindt men veele
slempers, die hun tijd en geld verkwisten, en thuis in armoede en onreinigheid
leeven; niet weinigen worden er door tot den bedelzak gebragt, welk ambacht, hen zeer gemakkelijk vallende, binnen deeze Stad vrij talrijk is" 1).
Omdat men zich nooit had afgevraagd, of uit de vrijgevige armenzorgpolitiek ook verkeerde gevolgen zouden kunnen voortvloeien, zat men nu met de
consequentie, dat asociale verschijnselen als bedelarij, werkschuwheid, etc.
steeds meer hun funeste invloed deden gelden. Te weinig had men zich
gerealiseerd, dat ondersteuning slechts een subsidiair doei mag hebben en
normal iter tijdelijk moet zijn. Door zonder behoorlijk toezicht en op grote
schaal elke vragende hand te vullen met een aalmoes had men het ontstaan
van een klasse lieden bevorderd, die als het ware leefden van hun armlastigheid.
De houding van de groep mensen, die zich voor haar bestaan geheel op de
liefdadigheid verliet, die de verkregen ondersteuning meer verkwistte dan
gebruikte en "in luiheid de armen slap liet hangen", had naar de mening van
een auteur uit die tijd, ·de reeds genoemde Ysbrand van Hamelsveld, een
zeer ongunstige invloed op de economische ontwikkeling van ons land 2).
Weiiswaar mochten deze opvattingen worden vertolkt, zij schreven geen
weivaartspolitiek voor, die door de overheid zou kunnen worden uitgevoerd.
De groep der regenten in de Republiek, van oorsprong zo nauw verbonden
met de koopmansstand, had zich gaandeweg gemstitutionaliseerd tot een
klasse die, door succes overtuigd van eigen voortreffelijkheid en uitverkiezing, ver verwijderd stond van de massa der staatsonderdanen, wier bestaan
als gunst aan de wisselvalligheid van oogst en misoogst en de incidentele
werkgelegenheid was overgeleverd. Armoede was een natuurverschijnsel,
waarin van oudsher werd voorzien door de liefdadigheid van de kleine groep
der gezeten burgerij. Deze hulpverlening bestond hoofdzakelijk in het uitdelen van zgn.liefdegaven, hetgeen heel wat anders was dan bewuste sociale
zorg. De geest van de leidende groeperingen was in de maatschappij van die
tijd helemaal nog niet op dat laatste gericht. De arme kon God loven en zijn
weldoeners dankbaar zijn, wanneer hij in moeilijke omstandigheden bijgestaan werd. In opstand komen tegen zijn lot werd niet van hem verwacht.
Wanneer dan ook het lagere volk in beroering geraakte wegens de tot onbetaalbare hoogte gestegen prijzen van levensmiddelen, werd dat beschouwd
als ongeoorloofd verzet.
Naast de meer algemene factoren zijn ook andere oorzaken voor het bestaan van het pauperisme te noemen. Zo was een element dat de armoede
onder de volksklasse tot grote hoogte kon doen stijgen, de nogal eens voor1) A. Walkart, Zaakelijk bericht over de natuurIijke gesteldheid der hoofdstad
's-Hertogenbosch, en de ziekten die er in 't jaar 1779 zijn voorgevallen, in Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit in de
Vereenigde Nederlanden, dl. I, 2" stuk (1783) bIz. 280.
2) Van HameisveId, a.w., bIz. 285, 307 en 361-63.
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komende mislukking van de oogst, hetgeen met forse verhogingen van de
prijs voor de noodzakelijke levensbehoeften en soms ook met een periode
van hongersnood gepaard ging. Naast deze incidentele gebeurtenissen was
ook de algemene tendens in de prijzensector in de tweede helft der achttiende
eeuw zo, dat hier een opklimmende lijn te bespeuren valt. Hoewel wij niet
over voldoende gegevens betreffende prijzen uit de detailhandel beschikken,
kunnen wij toch een indruk geven van de stijging van het prijsniveau door het
vermelden van de volgende indexcijfers van groothandelsprijzen van in
totaal 44 artikelen 1). De jaren 1760-64 als basisperiode nemend en de index
over die tijd op 100 stellend zien wij deze oplopen tot 170 voor de peri ode
1790-94. Men mag aannemen, dat het verloop van de kleinhandelsprijzen in
het algemeen niet sterk afgeweken zal zijn van de hier geconstateerde lijn.
Ondanks deze ontwikkeling hielden de werkgevers de lonen veelal op het
oude peil en wilden die niet of slechts gedeeltelijk optrekken tot het gestegen
prijsniveau, met als gevolg dat toentertijd tussen de toename van de kosten
van levensonderhoud en het zich te langzaam aanpassend loonniveau een
wanverhouding begon te ontstaan. Tegenover die gang van zaken stond de
werkman destijds machteloos. In de steden waren de ambachtsgilden niet
meer dan een instrument in handen van de patroons om hun wil op te leggen
aan hun kechten. In de landelijke huisindustrie werd de productie vrijwel
volledig beheerst door het kapitaal der zgn. "entrepreneurs" en door de afname van de vervaardigde artikelen door deze kooplieden-ondernemers, zodat hier de werkkracht, die als enkeling en door het grote arbeidsaanbod in
een zwakke positie tegenover zijn opdrachtgever stond, weI met een lage
beloning genoegen moest nemen. Het behandelde samenvattend kunnen wij
conduderen, dat de stijgende prijs van de eerste levensbehoeften o.a. ten gevolge van de vaak voorkomende voedselschaarste, het sterke bevolkingsaccres dat bij een krappe werkgelegenheid de arbeidsmarkt nog ruimer maakte,
de hoge accijnsbelastingen, welke onevenredig zwaar drukten op de man met
een klein inkomen uit arbeid en veelal met een groot gezin, en nog andere
oorzaken, een verlagende invloed hadden op de koopkracht van het zuur
verdiende geld. Dus ook deze situatie droeg er toe bij, dat het welstandspeil
van de volksklasse een dalende trend vertoonde. Het deprecieren van het
reele loon ten gevolge van de toenemende discrepantie tussen loon- en
prijsniveau was een zeer markant punt in het economisch en sociaal leven
van die tijd 2).
Zeer nauw verbonden met het hiervoor behandelde is de invloed die op het
maatschappelijk leven uitging van de financiele politiek der overheid in de
Republiek der Verenigde Nederlanden, welke de staatsuitgaven zoveel
mogelijk trachtte te dekken door het heffen van indirecte belastingen. Zo
maakte in het belastingstelsel van destijds de opbrengst van de accijnzen op
1) Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek, in Algemene
Geschiedenis der Nederlanden, dl. VIII (Utrecht 1955), bIz. 231.
2) Earl J. Hamilton, Prices, wages and the industrial revolution, in Studies in
economic and industrial relations (philadelphia 1941), bIz. 99-112; De Philosooph,
t.a.p., bIz. 188.
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alle mogelijke goederen, vooral die voor dagelijks gebruik, een belangrijk
stuk van de gewone inkomsten van de staat uit. Deze heffing, welke geen
rekening hield met de draagkracht van hen die voor de kosten moesten opkomen, betekende in de praktijk niet veel voor de gezeten burgerij maar
oefende daarentegen wei een zware druk uit op het levenspeil van de lagere
volksklasse, die een niet te verwaariozen gedeelte van haar inkomstenbudget
hierdoor opgeeist en daardoor het werkelijke loon verminderd zag. Omdat
de accijnzen de economisch zwakken verhoudingsgewijs veel zwaarder
troffen dan de welgestelden, was aan die vorm van belasting, welke ten aanzien van de eerste levensbehoeften sterk prijsverhogend werkte, dus een
groot sociaal bezwaar verbonden. Deze gang van zaken was temeer on sociaal, omdat aan het opleggen van directe belastingen naar inkomen toen
nog niet gedacht werd en aanslag naar vermogen aileen in uitzonderingsgevallen plaats yond.
Het hier geschetste beeld is als voigt af te ronden. De volksarmoede beheerste als een fatum de samenleving van destijds. De zwakke economische
situatie in ons land was niet van tijdelijk conjuncturele maar van blijvend
structurele aard. De armoede en een constante werkloosheid vormden een
maatschappelijk verschijnsel, waarmee men had leren te leven. Dit aan die
maatschappij inherente fenomeen vertoonde uitschieters, wanneer bijzondere
factoren als rnisoogsten, strenge en langdurige winters met grote seizoenwerkloosheid en sterke stijging van de prijs van de levensmiddelen optraden.
Hoewel het pauperisme als een doem over het land hing, waren toch niet
allen zo kortzichtig om met Malthus de oorzaak van alles zonder meer in een
overbevolking te zoeken. Ofschoon het niet onjuist was te stellen, dat de
lagere bevolkingsgroepen in verhouding tot de toen aanwezige mogelijkheden van bestaan te groot in omvang waren, was correctie op deze situatie
door vergroting der economische voortbrenging en door onderwijs en opvoeding mogelijk. Immers, er was niet direct een teveel aan mensen maar weI
een teveel aan ongeschikten.
In de achttiende eeuw yond men in vrijwel iedere stad van enige omvang
een brede bevolkingslaag, die door gebrek aan voldoende middelen van bestaan van de hand in de tand leefde en veelal aangewezen was op de armenzorg. Dankzij de vlot verieende ondersteuningen konden de mensen die door
de structure1e werkloosheid niet in staat waren hun levensonderhoud te verdienen, in leven blijven; ditzelfde gold ook voor degenen die ten gevolge van
hun arbeidsschuwheid bedelarij en vagebonderij als een gemakkelijk beroep
verkozen, en voor hen die door verminking in de ooriog of door blindheid,
veriamming, ouderdom, ziektes enz. aangewezen waren op de liefdadigheid.
De oorzaken van de armoede waren in het algemeen het reeds gesignaleerde gebrek aan werkgelegenheid, het in diverse opzichten lichamelijk en
geestelijk gehandicapt zijn, de sterke stijging van de kosten van levensonderhoud waarbij het loonniveau achterbleef, drankmisbruik, arbeidsschuwheid,
de verwaarioosde opvoeding van de volksjeugd en het lage verstandelijke en
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morele peil der lagere klasse. De langdurige armoede bracht "de smalle gemeente" steeds meer tot een status van onverschilligheid, traagheid en luiheid. Het is niet verwonderlijk, dat de troosteloze misere de onderste lagen
van de bevolking depraveerde.
B.

ONTSTAAN VAN AANDACHT VOOR WELVAART EN WELZIJN

§ 1: De Verlichting brengt nieuwe inzichten

De peri ode van de tweede helft der achttiende eeuw was de tijd der
paradox in die zin dat het nationaal inkomen in belangrijke mate steeg, dat
er in de achttiende eeuw meer is verdiend dan in de zgn. gouden eeuw, maar
dat van de andere kant de werkloosheid onstuitbaar toenam en dat een
massaal pauperis me een benauwend structureel probleem werd 1). De opgestape1de rijkdommen en de ten to on gespreide weelde waren slechts de zaak
van een beperkte groep gezeten burgers, terwijl daartegenover het aantal
mensen dat onder en op de grens van het bestaansminimum leefde, in verontrustende mate steeg. De afstand tussen twee maatschappelijke uitersten
werd hierdoor groter; de middengroepen, zo belangrijk om tegenstellingen
tussen contrasten in de samenleving op te vangen, werden daarentegen steeds
kleiner 2).
Ondanks de schone schijn van het bestaan van de gevestigde burgerij,
stonden toch uit de bourgeoisie mensen op die door de fa~de heen keken en
de zwakke plekken in de maatschappelijke constellatie aanwezen. Niet de
overheid, gedragen door een regentencoterie, welke groepsbelang tot richtsnoer had gemaakt bij het algemeen politiek beleid en welke zich door
cooptatie in het zadel hield, had dit inzicht maar een militante groep vooruitstrevende burgers, die de denkbeelden van de nieuwe cultuurstroming, de
Verlichting geheten, vorm gaf in een progressief welvaartsstreven en die gedreven door besef van verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap het
algemeen belang boven het bijzondere plaatste. Het waren in ons land deze
patriotten, die, onder invloed gekomen van de theorieen van buitenlandse
rationalistische denkers en aangezet door het verlangen naar een meer democratisch bestuur, zich tot vertolkers maakten van de door de AufkHirung
gepropageerde ideeen. Zich afzettend tegen het stadhouderschap en de
regentenoligarchie, de krachten van het behoud die niet in staat waren tot
het voeren van een opbouwende welvaartspolitiek 3), streefde de economisch-patriottische beweging die een nationalistisch karakter had, naar een
doelbewuste stimulering van de verscheidene takken van economisch leven
en naar een verandering van de sociale orde.
1) O. Pringsheim, Beitriige zur wirtschaftlichen Entwicklungsgeschichte der
vereinigten Niederlande im 17. und 18. Jahrhundert (Leipzig 1890), bIz. 61.
2) Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende
eeuw (Amsterdam 1959), bIz. 171.
3) L. G. J. Verberne, De Iaatstejaren van de Republiek, in Algemene geschiedenis
der Nederlanden, dl. VIII (Utrecht 1955), bIz. 391-95.
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De hier besproken maatschappelijke avant-garde, die vrijheid en gelijkheid predikte, had een duidelijk bewustzijn te moeten werken aan de opbouw van een nieuwe samenleving, waarin voor allen de materiele levenscondities behoorlijk zouden zijn en waar een zedelijke en verstandelijke ontwikkeling en vorming voor ieder zouden zijn weggelegd. Het ijveren voor
menselijke vooruitgang yond zijn inspiratie in de gedachte van de menselijke
solidariteit. Geleid door een kritische instelling tegenover het bestaande bestel en door een eerlijk idealisme onderscheidden deze propagandisten van
een goed en gelukkig bestaan voor elk mens zich in hun besef van actief
burgerschap en in hun streven ter bevordering van het gemeenschapsbelang
bijzonder gunstig van de verworden regentengroepering, welke het karakter
had gekregen van een familieregering en elk sociaal-economisch verantwoordelijkheidsgevoel miste. Tegenover het kortzichtig egolsme van dit
regentendom, dat zijn zaak als de publieke zaak zag en er alles op zette de
lucratieve functies te behouden, presenteerden de patriotten zich als "oprechte vaderlanders", die trots waren op hun naar hun gevoelen altruistische
mentale instelling. Niet aIleen in het politieke vlak botsten de twee partijen,
de patriotten en de prinsgezinden welke laatsten niets voor vemieuwingen
in de bestaande maatschappijstructuur voelden, maar ook in economisch en
sociaal denken stonden zij diametraal tegenover elkaar. De teruggang in het
zakenleven en de rampspoed, waaronder de burgerij met name tijdens het
voor ons land beschamend verloop van de vierde Engelse oorlog (1780-84)
gebukt ging, schiep een vruchtbare voedingsbodem voor agitatie tegen het
heersend bewind, zodat het patriottisme veel aanhang yond.
Het patriottisch vernieuwingsstreven sloeg vooral aan bij de ontwikkelde
burgerij en met name bij het jonge intellect. Gegrepen door de inspirerende
opvattingen van de verlichte denkers geloofden deze mensen, hoewel het
pathos van die tijd het voor goed begrip nodig maakt hun uitspraken in
meer nuchtere taal over te zetten, rotsvast in hun ideaal van een betere
maatschappij. Hun zaak had, naar zij in een meeslepend enthousiasme
meenden, de toekomst 1). Achteraf is gebleken, dat dit vertrouwen niet ten
onrechte was. Hoewel de opinies van de democratische patriotten nog niet
bepaald heldere formuleringen vonden, bleken deze toch dergelijke waardevolle realia in zich te bergen, dat na een kristalliseringsproces van enkele
decennia veel van de gelanceerde denkbeelden in de loop van de negentiende
eeuw werkelijkheid zijn geworden.
De nieuwe ideologie uitte zich in de aanvangstijd vooral in het doen verschijnen van talloze geschriften, die de economische en sociale miss tan den
aan een kritische analyse onderwierpen, en in de oprichting van genootschappen, welke vooral door het uitschrijven van prijsvragen, door het toekennen
van premies en het beproeven van experimenten de weg hoopten te vinden
om de bestaande euvelen op maatschappelijk terre in op te lossen. Ondanks
vele teleurstellingen en fiasco's schoot de hervormingsbeweging toch goed
1) P. Geyl, De patriottenbeweging 1780-'87 (Amsterdam 1947),

204.

bIz. 128, 196 en
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wortel. Op allerlei gebieden was beweging te bespeuren. Ofschoon de vruchten niet aanstond geoogst konden worden, zijn deze ontwikkelingsprocessen
vooral van betekenis gebleken voor de tijd die komen zou. De gedachte dat
allen sociaal verbonden zijn, zo suggestief uitgedrukt in de idee van de
menselijke broederschap, werd in de praktijk o.a. een ijveren voor een
verheffing van de volkswelvaart. De verlichte gees ten, gegrepen als zij waren
door enthousiasme over de grote mogelijkheden welke in die tijd de economie als nieuwe wetenschap geacht werd te bieden, wensten uitbreiding van
de bestaansmogelijkheden, waardoor velen voor gebrek behoed konden
worden. In meerdere steden werden verenigingen opgericht die een verbetering van de lokale economische en sociale infrastructuur op hun program
had den staan.
Dat men zich actief ging bezig houden met het lot van de onderste lagen
der bevolking was niet aIleen een gevolg van de verslechterde economische
situatie maar ook van de invloed, die de ideeen van de Verlichting op het
eind der achttiende eeuw in ons land op de geesten hadden. De "Aufkliirung"
zag het pauperisme als een verschijnsel, dat niet in de samenIeving thuis
hoorde. De mens moest in staat zijn de armoede uit de samenleving te bannen. Het vertrouwen in de mogelijkheden van de redeiijke mens leidde er toe,
dat er talrijke plannen werden opgesteld om de volkswelvaart te verhogen.
AIle mensen behoorden nuttige burgers van de maatschappij te zijn en
konden zich derhalve niet aan de plicht tot arbeid onttrekken. Bovendien
zouden zij in de arbeid hun geluk vinden. Uitgaande van dit standpunt is het
ook goed te begrijpen, dat de meest karakteristieke middelen, die de Verlichting ter verheffing van de behoeftige mens voorstond, werkverschaffing
en op een werkzaam leven gericht onderwijs waren. Omdat de verlichte
pedagogie lichamelijke bezigheid als een onmisbaar onderdeel der opvoeding
beschouwde, werd aan dit onderricht handenarbeid verbonden.
Op het eind van de achttiende eeuw, toen men steeds duidelijker begon in te
zien, dat bedeiing en maatregelen van zuiver repressieve aard absoluut
ontoereikend waren om het pauperisme op te hefTen, kwam werkverschaffing als meer doeltreffend middel tegen de volksarmoede en maatschappeiijke
indo len tie in het centrum van de belangstelIing te staan. De opinie leefde, dat
verbetering te brengen was in het doen en laten van de in vele opzichten onmaatschappelijke volksklasse. Er ontstond nu een positief gericht streven
naar verheffing van de grote groep gedec1asseerden. Men meende, dat regelmatig en gedisciplineerd werken een gunstige invloed zou uitoefenen op de
mentaliteit van de arbeidslabiele persoon. Deze verbeteringsgedachte wilde
de laagste stand en met name de jeugd opvoeden tot "een naarstig gedrag",
opdat daardoor in de toekomst de apathie onder "de smalle gemeente"
tegengegaan zou worden en de klasse der armen zou ontwikkelen tot een
groep van nuttige burgers voor de samenleving.
De middelen om de gekoesterde verwachtingen te realiseren waren in de
verlichte visie werkverschaffing, hetzij vrijwillig of gedwongen, aan de ouderen en onderwijs aan en opvoeding van de kinderen der behoeftigen. Door
arbeid was de mens productief voor de maatschappij, was hij in staat zelf in
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zijn levensonderhoud te voorzien, beantwoordde hij aan zijn bestemming,
werd hij gelukkig. De industrieuze mens die elk uur van de dag nuttig
besteedde, was dan ook een van de vormingsidealen van de Verlichting.
Karakteristiek voor de nieuwe visie op het armwezen is de opvatting, dat
de zorg voor de valide behoeftigen niet door ondersteuning maar door arbeid
moet geschieden. Het principe, dat armoede en niet werken inherent aan
elkaar zijn, wordt door Montesquieu in zijn in 1748 verschenen hoofdwerk
De l'esprit des lois zeer duidelijk benadrukt. Deze bekende denker formuleert
zijn zienswijze dienaangaande als voIgt: "Un homme n'est pas pauvre parce
qu'il n'a rien, rna is parce qu'il ne travaille pas" 1). Deze denker verdiepte zich
echter niet in de vraag, of de economische situatie weI dusdanig was, dat er
voor ieder werkgelegenheid bestond. Hij nam dit zonder meer aan en kon zo
de bestrijding van het pauperisme simpel zien als een kwestie van werkverschaffing. Onder invloed van de filosoof Rousseau met zijn geloof in de
natuurIijke goedheid van de mens, nam men als vanzelfsprekend aan, dat de
wi! tot arbeiden bij ieder aanwezig was. Wanneer er desondanks toch mensen
waren, die zich aan de plicht onttrokken om door eigen werkzaamheid in
hun onderhoud te voorzien, dan was dat een gevolg van de slechte invloed der
omgeving en was het voldoende hen door onderwijs en vorming de juiste instelling bij te brengen. Schoolonderricht gold als het beste preventieve middel
tegen armoede. Het pedagogisch optimum van die tijd - ondersteund door
het ideaal van de humaniteit die aanneemt, dat de mens van nature goed is en
dat wanneer hij nietjuist handelt hem slechts het nodige inzicht ontbreektmoest lei den tot het aannemen van de gedachte, dat verbetering is te brengen
in het doen en laten van onmaatschappelijke lieden. Het zijn zodoende de
ideeen van verlichte denkers als Rousseau en Montesquieu, het vooral door
Leibnitz en Wolff naar voren gebrachte utiliteitsprincipe en de o.a. door
Lessing, Herder en Von Humbold gepropageerde humaniteitsgedachte geweest, die de opvatting deden doordringen, dat onderwijs en werkverschaffing afdoend resultaat zouden opleveren bij de pogingen de klasse der paupers op te heffen tot een hoger sociaal-economisch niveau.
De richting, die men insloeg om tot oplossing van het armoedeprobleem
te komen, viel uiteen in twee sectoren, nl. de directe weg van zich rechtstreeks
bezig houden met de behoeftige, dus de eigenlijke armenzorg maar dan niet
volgens het traditionele systeem van ondersteuning dat de tendentie had het
aantal bedeelden eerder te vergroten dan te vermin deren, en verder de indirecte methode van een verheffing van de volkswelvaart door het scheppen
van nieuwe bronnen van bestaan. Dit laatste werd gestimuleerd door de
grote geestdrift in de tweede helft der achttiende eeuw voor de economie als
nieuwe wetenschap. Tussen beide benaderingswijzen werd echter in die tijd
geen scherpe scheidingslijn getrokken; ze liepen zelfs veelal in elkaar over,
zodat een vermenging van armenzorg en nijverheid plaats yond. Deze ontwikkeling bracht de merkwaardige figuur van de ondernemer, die zich zelf
als een weldoener van het Iompen-proletariaat zag en ook door de gezeten
1) Montesquieu, De l'esprit des lois (1748) boek XXIII, hoofdstuk 29.
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burgerij, welke hij in belangrijke mate ontlastte van de financiele zorg voor
vele arme lieden, als een filantroop beschouwd werd. In de vooruitstrevende
periodiek De Borger komt over de hier besproken kwestie de volgende typerende opmerking voor: "den armeD. werk en daardoor middelen van bestaan te verschaffen, is waarlijk weldaadigheid beoefenen". Hierdoor wordt
niet aIleen het welzijn der paupers maar ook dat van de gehele maatschappij
bevorderd" 1).
§ 2: 1795: aanzet tot een nationale sociaal-economische politiek

Toen de verstarde oligarchische Republiek der Verenigde Nederlanden bij
de omwenteling van 1795 door de patriotten, gesteund door de inval van de
Franse legers, ten val was gebracht, werd zij vervangen door de op democratische beginselen gefundeerde Bataafse Republiek. De oude federatieve
republiek werd omgevormd tot een nationale eenheid, de gewestelijke autonomie en het stedelijk particularisme gingen op in het centraal bestuursapparaat van het nieuwe staatsbestel. Het regentenbewind en het stadhouderschap werden geliquideerd. Uitgaande van het principe van de volkssouvereiniteit kwam de macht nu in handen van de burgerij.
De passieve houding van de overheid maakte plaats voor een actieve welvaartspolitiek, welke streefde naar een harmonische ontwikkeling van aIle
bestaansbronnen. In plaats van de eenzijdige gerichtheid van vroeger op de
handel wenste de generatie van 1795 een beleid, dat de sociaal-economische
structuur van ons land zou verbeteren en verbreden door ook industrie en
landbouw van regeringswege te gaan stimuleren. Gemspireerd door de stelregel van Montesquieu: "l'Etat doit donner it tous les citoyens une subsistance assuree", streefde het Bataafse bestuur naar een verhoging van het peil
van de volkswelvaart. Door een constructief sociaal-economisch beleid
moest de algemene overheid zorgen, dat aIle burgers bestaansmogelijkheden
konden vinden. In dit beeld past dan het beginsel van opbouwende staatsbemoeiing ten behoeve van een algemene welvaart door de oprichting van
nieuwe bedrijven aan te moedigen, met het doel het fundamentele werkgelegenheidstekort in kwantitatieve en kwalitatieve zin op te heffen. Met name
werd hierbij veel verwacht van een op- en uitbouw van de industrie, zodat
het groeiend leger van werklozen in plaats van de aalmoes dan van het brood
van de arbeid kon leven.
De Bataafse tijd, welke een duidelijk eigen karakter bezat, neemt in de
geschiedenis van ons vaderland een zeer belangrijke plaats in. Deze episode
heeft een buitengewoon verdienstelijke taak vervuld in zake het openbreken
van een verstarde maatschappij. Hierdoor kon de nieuwe tijd beter toegang
krijgen in de statische en veelal uiterst zelfgenoegzame samenleving van die
dagen. Het naar Nederlandse begrippen revolution air elan en meeslepend
enthousiasme van de Bataven hebben met name mentaal verfrissend gewerkt. Waren de patriotten voorboden van een nieuwe tijd geweest, na de
1) De Borger, dl. II (Utrecht 1779-80), bIz. 257-58.
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omwenteling van 1795 brak de lente aan met haar nieuw geluid. Op allerlei
terreinen van het maatschappelijk leven was een vernieuwingsstreven te bespeuren. Het positief sociaal-economisch denken riep vele initiatieven op.
Door het amalgama der gewestelijke schulden, een uniforme belastingheffing en een algemene bedrijfs- en verkeersvrijheid in te voeren kregen de gedachten van nationale eenheid en burgerlijke gelijkheid ook op materieel
gebied geleidelijk aan meer inhoud. Toch verliep het in toepassing brengen
van de progressieve denkbeelden in de stugge werkelijkheid niet zo gemakkelijk. Aan meerdere projecten was slechts een kortstondig bestaan beschoren. Zegt Verberne niet terecht, dat het geslacht van 1795 politiek en economisch te zwak was om het gestelde programma op korte termijn tot realiteit
te maken? 1).
Reeds spoedig na de Bataafse omwente1ing verschenen er verscheidene
publikaties en ontbrandden er heftige disputen over de houding die de overheid diende aan te nemen ten aanzien van de behoeftige volksklasse. Van
vele kanten viel het verwijt te horen, dat steunverlening door de kerkelijke en
particuliere armenzorg de prikkel tot arbeid doofde wegens het gemak
waarmee onderstand verkregen werd. De enige norm die veelal de aalmoesvragers werd aangelegd, was het lidmaatschap van het betrokken kerkgenootschap. Vandaar dat degenen die verbetering in deze situatie wensten,
pleitten voor staatsarmenzorg, opdat afhankelijkheid op titel van religie zou
verdwijnen en tevens het verschil in steun ten gevolge van het al dan niet
rijk zijn van de bedelende instanties. Daarenboven dachten de voorstanders
van een dergelijke aanpak, dat hiermee het probleem van gebrek aan controle
en van het uitblijven van pressie tot arbeid opgeheven zou kunnen worden.
Een bekend auteur uit die tijd die een belangrijke rol speelde in de discussie
over de hier geste1de thematiek, was C. Rogge, remonstrants predikant te
Leiden en fervent lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In een
publikatie, getiteld De armen kinderen van den staat, betoogde hij dat de
zorg voor de behoeftige burger een staatszaak was. Daarnaast stelde hij dat
ieder mens, dus ook de valide pauper, tot arbeid verplicht was. Wanneer de
gelegenheid daartoe ontbrak, moest de overheid werk scheppen. Vit de aard
van het maatschappelijk verdrag, het "contrat social" van Rousseau, volgde
naar zijn mening, dat de staat had te zorgen voor werkverschaffing aan degenen die niet zelf in hun bestaan konden voorzien, en dezen niet mocht
overleveren aan de liefdadigheid van de welgestelden. Maar naast het recht
op arbeid stond ook de verplichting tot werken; beide elementen waren
intrinsiek verbonden aan de plaats die de burger in de nieuwe Bataafse
samenleving had 2).
Meer specifiek met het onderwerp werkverschaffing hield zich bezig Corn.
Zillesen, een vruchtbaar schrijver en een van de leiders der patriotten in
1) L. G. J. Verbeme, Het sociale en economische motief in de Bataafse tijd
(Tilburg 1947), bIz. 18.
') c. Rogge, De armen kinderen van den staat. Of onderzoek nopens de verpiigting van het Gouvemement, om de armen te verzorgen ; en ontwerp van plan
daartoe strekkende, Leiden 1796.
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1787. Na jarenlange verbanning weer met de dageraad der Bataafse bevrijding naar ons land teruggekeerd, liet deze reeds in 1795 een boek verschijnen onder de zware titel Wijsgeerig onderzoek wegens Neerlands opkomst,
bloei en welvaard, het daarop gevolgd verval en wat de nog overgebleven middelen van herstel zijn. De auteur was niet direct een voorstander van het
oprichten van werkhuizen of zgn. pauperfabrieken. Hij meende, dat deze
door een minimaalloonniveau en door "sociale" preferentie bij het verweryen van orders de bestaande nijverheid concurrentie aan zouden doen. Hij
wilde weI over zijn bezwaar heen stappen, indien dergelijke instituten aIleen
maar in loondienst zouden werken voor ondernemers uit de industriele
sector. De meest effectieve aanpak leek hem echter degenen die op ondersteuning waren aangewezen in te schakelen bij de normale voortbrenging in
het bedrijfsleven. Hij nam hierbij aIs uitgangspunt, dat de paupers voor hun
arbeid een marginale beloning zouden ontvangen, waardoor voor de ondernemer de productiekosten gedrukt konden worden. Daamaast konden de
armbesturen nog een toeslag op de verdiensten uit arbeid geven. Zowel voor
de industrieel als voor de bedelende instanties zou deze regeling een vermindering van de kostenfactor betekenen 1).
De mening, dat werkverschaffing niet een op zichzelf staande zaak diende
te zijn maar dienstbaar gemaakt moest worden aan het bedrijfsleven, valt
ook te beluisteren bij de Tilburgse wollenstoffenfabrikant Pieter Vreede. In
een rede die hij in 1797 als lid van de Nationale Vergadering in de bijeenkornst van de volksvertegenwoordiging hield, pleitte hij voor het creeren van
"nuttige Instituten, opdat Trafyken en Fabrieken nut trekken van den
armen" 2). Met name de industrie zag hij als de aangewezen sector om "de
minvermogende classen der ingezetenen" een bestaan te verschaffen. Ook het
landelijk bestuur zocht na 1795 bewust naar wegen voor een constructief
welvaartsbeleid. Het liet dit o.a. blijken door een "commissie tot encouragement der inlandsche fabrieken" in te steIlen, bestaande uit leden van de
Nationale Vergadering, en door in artikel51 van de algemene beginselen der
Staatsregeling van 1798 de bepaling op te nemen, dat de bloei van de nationale nijverheid met kracht gestirnuleerd moest worden 3).
Naast een officiele industrialisatiepolitiek tot uitbreiding van bestaande en
het vestigen van nieuwe bedrijven, wilde men ook een stimulans geven aan
het economisch leven door propaganda voor het inlands fabrikaat. Vooral in
de kringen van het Nut werd gepropageerd "om tot instandhouding van
onze vaderlandsche fabryken en trafyken geene dan aIleen in 't vaderland
gemaakte goederen te gebruiken". Men wees op de omstandigheid, dat
vooral in de achttiende eeuw "onze natie een aap en navolger werd van de
1) Corn. Zillesen, Wijsgeerig onderzoek wegens Neerlands opkomst, bloei en
welvaard, het daarop gevolgd verval en wat de nog overgebleven middelen van
herstel zijn, Amsterdam 1795.
2) Dagverhaal der Handelingen van de Nationaale Yergadering representeerende
het Yolk van Nederland, dl. Y (Den Haag 1797), bIz. 912.
3) Ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafsche Yolk van 17 Maart 1798
(,s-Gravenhage 1798), art. LI.

44

BET HUWELJJK TUSSEN FILANTROPffi EN ECONOMIE

nabuurige volken en onze deugdzaame inlandsche goederen te houterig en te
stijf vond". Zelfs in de buitengewesten waren er velen, die kleding van vreemde origine droegen, hun huis meubileerden met uitheems goed en allerlei
genotartikelen van over de grenzen lieten komen. In dit verband vroeg de
voorzitter van een Nutsafdeling zich af, wat voor zin het had "oeconomische"
en andere genootschappen op te rich ten, deze op allerlei gebied werkzaam te
doen zijn en ter aanmoediging van de binnenlandse industrie prijzen uit te
leven, wanneer het Nederlandse pubJiek de vervaardigde produkten toch
Diet kocht 1). Door het laten varen van het door snobisme ingegeven waanidee, dat het voor een gegoede burger tot de bon ton behoorde slechts artikelen van buitenlands fabrikaat aan te schaffen, zou de nijverheid van eigen
land meer kansen krijgen, zou de werkgelegenheid toenemen en de werkman
een dergelijk bestaan verwerven dat hij minder steun van de armenfondsen
behoefde.
Ondanks deze en soortgeJijke uitspraken welke in die jaren te horen waren
over het belang van de "bloei der Bataafsche fabrieken" en over de betekenis
van een goede zorg voor de behoeftige "natuurgenooten", bIeek het een
moeilijke zaak te zijn tot een unanieme visie te komen, zodat van een grootscheepse realisatie van de nieuwe ideeen niet veel terecht kwam. Voordat aile
inwoners van ons land arbeid en brood hadden, zou toch eerst een vergroting
van de werkgeIegenheid waar gemaakt moeten zijn. HoeweI de eerder genoemde P. Vreede en anderen hiertoe bij herhaling bij de overheid aandrongen en het nationaaI bestuur ook trachtte een Iandelijk welvaartspIan te
ontwikkeIen, bIeek het vooraI in de eerste jaren van de Bataafse RepubIiek
een moeiIijke zaak te zijn de bemoeienis van de staat met het economisch en
sociaalleven in concrete en blijvende resultaten te doen uitmonden.
Er ging, zoals reeds geconstateerd, van de Bataafse omwenteling, ook wei
de fluwelen revoIutie geheten, toch DOg te weinig stuwkracht uit om op
korte termijn in de praktijk tot ingrijpende koersveranderingen te komen.
Het duurde tot 1798, dat de nieuwe ideoIogie haar vorm kreeg in een constitutie, die duidelijk gebaseerd was op de ideeen van Rousseau over het
maatschappelijk verdrag. In deze voor de kennis van de modeme opvattingen van destijds zo belangrijke staatsregeling vonden de desiderata van de
Bataafse burgerij hun neerslag. De grondwetmakers van 1798 poogden een
maatschappij te organiseren geschoeid op een nieuwe Ieest. In die samenIeving zou ieder ook op economisch terrein vrij zijn en gelijke rechten hebben,
terwijl daarnaast van de overheid een actieve welvaartspoJitiek werd verIangd.
De staatsregeling was evident gericht op een sociaal-economisch moderniseringsproces van de Nederlandse gemeenschap en opende voor diverse
vroeger veelal verwaarloosde terreinen van economische activiteit ongekende
perspectieven. Dat veel van het program van 1798 niet tot uitvoering is gekomen, houdt geenszins in, dat de ideeen van het geslacht van die tijd, ook
1) Archief van het Departement Bergen op Zoom van de Maatschappij tot Nut
van 't AIgemeen, Notulenboek vergaderingen van bestuur en leden 1795, 2 april.
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met het oog op wat later in de negentiende eeuw gerealiseerd is, niet van
fundamentele betekenis zijn geweest.
De beginselen van de staatsregeling, in welk stuk de idealen van de patriottenbeweging een door de Bataafse overheid gesanctioneerde formulering
vonden, zijn door de regering die ons land toen had slechts op enkele terreinen tot een begin van verwezenlijking gebracht. Het algemeen bestuur was
niet tegen de zware taak opgewassen de in 1798 in wettelijke vorm uitgedrukte principes met succes in de praktijk te realiseren. Sommige aangekondigde hervormingen bleven uit, terwijl tot stand gebrachte vernieuwingen
gedeeltelijk in de dagelijkse werkelijkheid vastliepen. Gebrek aan geld en de
ongunstige tijdsomstandigheden zullen hiervan mede de oorzaak geweest
zijn. De Bataafse Republiek verkeerde in een permanente geldnood, waardoor vaak de voorgestelde verbeteringen niet verwezenlijkt konden worden.
Toch hadden de vele plannen weI het voordeel, dat de algemene belangstelling werd gewekt voor een meer actieve politiek op economisch en sociaal
terrein.
De staatsregeling van 1798, waarin bepaald werd, dat de landsregering
zich actief met de bevordering van de algemene welvaart moest bezig houden, bracht het beginsel van overheidsbemoeiing met de armenzorg. Artikel
XLVII bepaalde: "De Maatschappij, bedoelende in alles de welvaart van aIle
haare Leden, verschaft arbeid aan den Nijveren, onderstand aan den Onvermogenden. Moedwillige lediggangers hebben daarop geene aanspraak. De
Maatschappij vordert de volstrekte weering van aIle Bedelarij" 1). De inhoud van dit artikel geeft duidelijk te kennen, dat de staat zich actief wilde
richten op de bevordering van het algemeen welzijn. Hoewel vroeger reeds
bij tijd en wijle tegen de bedelarij was opgetreden, hadden deze maatregelen
aIleen een politioneel karakter gehad. De staatsregeling van 1798 wilde dit
maatschappelijk euvel nu gaan bestrijden door werkverschaffing en nam
daardoor een positieve houding hiertegenover aan. In genoemd artikel
werd onderscheid gemaakt tussen werkwillige en arbeidsschuwe werklozen.
Men wilde een einde maken aan de onjuiste situatie, dat gezonde werkkrachten misbruik maakten van de algemene liefdadigheidszin en door middel
van bedelen op een gemakkeIijke manier aan de kost konden komen. Terwijl
art. XLVII distinctie maakte in de soort armen, nl. uit gebrek aan werk, uit
onvermogen of uit luiheid, had art. XLVIII rechtstreeks betrekking op de
armenzorg: "Het Vertegenwoordigend Lichaam regeIt, binnen zes maanden
na Deszelfs eerste zitting, bij eene uitdrukkelijke Wet het Armenbestuur over
de geheeIe Republiek". Ter uitvoering van dit artikel werd op 3 augustus
1798 door het Vertegenwoordigend Lichaam van de Bataafse Republiek een
commissie benoemd om een ontwerp te maken van een algemene armenwet 2).
1) Ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafsche Yolk van 17 maart 1798, art.
47 van de leersteIlige inleiding.
2) Rapport van den burger representant J. Lublink aan het Vertegenwoordigend
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Omdat deze commissie voor het opstellen van haar rapporten eerst een
goed inzicht moest hebben in de toestand van het armenwezen in de Bataafse Republiek, besloot op 20 september 1798 de Eerste Kamer van het
Vertegenwoordigend Lichaam hierover de nodige gegevens te verzamelen 1).
Via de gewestelijke overheid werd aan de gemeentebesturen opgave verzocht van de staat der armen, hun getal en middelen tot ondersteuning. De
opgaven van de gemeenten werden door het gewestelijk bestuur naar de
landsregering opgestuurd. Deze vormden daardoor een uitgebreide staalkaart van de armenzorg in de Bataafse Republiek 2).
De commissie, die belast was met het ontwerpen van een concept-wet betreft"ende een algemeen armbestuur, adviseerde in een van haar rapporten
aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam om het particulier initiatief te laten bestaan, aangezien dan het best en tevens kosteloos
gewerkt werd. Wanneer de staat de armenzorg geheel aan zich zou trekken,
moesten er vele ambtenaren voor dit werk aangesteld worden, waardoor de
armenzorg in deze toch al zo moeilijke tijden nog duurder zou worden. De
financiele consequenties van staatszorg voor de behoeftigen deed de commissie met grote reserve tegenover deze kwestie staan 3). Wei was de commissie van oordeel, dat er een zekere uniformiteit in de armenzorg moest
komen 4). Verder poneerde zij als stelregel, "dat nergens een arme, die werken kan, gevoed moet worden zonder dat hij werkt" 5). Dit beginsel hield in
dat, wanneer er geen werk was, men arbeid moest aanbieden. Pas na het
economisch-financieel aspect kwam het pedagogische element. Vooral in de
Bataafse tijd trad het motief van opvoeding tot werkzaamheid en van bestrijding der indolentie uitgesproken naar voren. Het streven werd steeds
duidelijker de arbeidsschuwheid om te buigen naar een zich nuttig maken
voor de maatschappij in een werkzaam bestaan.
Nadat genoemde commissie haar adviezen samen met de adressen van
particulieren, welke voor of tegen de conc1usie van de commissie waren, bij
het Vertegenwoordigend Lichaam van de Bataafse Republiek had ingediend 6), kwam op 15 juli 1800 een algemene armenwet tot stand. Hierin
werd een systeem van gecentraliseerde armenzorg ontworpen, waardoor de
Lichaam, uit naam der commissie tot een algemeen Armenbestuur, op een aantal
requesten wegens den zin der Staatsregeling (,s-Gravenhage 1799), biz. 1 en 23.
1) a.w., biz. 2. De andere rapporten, die door de commissie, belast met het ontwerpen van een concept-wet betreffende het armenwezen in de Bataafse Republiek,
werden uitgebracht aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam,
kan men vinden in: A.R.A. Den Haag, Binnenlandse Zaken 1798, portef. 202.
2) A.R.A. 's-Gravenhage, Binnenlandse Zaken, Armenstaten van aile gemeenten
in de Bataafse Republiek, 1798. (inv. nos. 195-201).
3) Rapport van J. Lublink biz. 14-16.
4) a.w., biz. 19.
5) a.w., biz. 21.
6) A.R.A. 's-Gravenhage, Binnenlandse Zaken, Rapporten aan de Eerste Kamer
van het Vert. Lichaam aikomstig van de commissie op 3 augustus 1798 benoemd
tot het ontwerpen van een concept-wet op het armenwezen, en bijlagen, merendeels
bestaande uit adressen van personen, die voor of tegen de inhoud van deze rapporten
waren (inv. no. 202).
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staat toezicht kreeg op de verschillende instellingen, welke op dit terrein
werkzaam waren. De algemene overheid nam de taak op zich werkhuizen en
gestichten op te richten, waarin aan de valide paupers arbeid en aan de kinderen der armen "een nuttige opvoeding" zou worden gegeven. De wet 10kte
echter zowel van kerkelijke als van particuliere zijde veel tegenstand uit,
omdat men vreesde voor een aantasting van de aloude armenfondsen 1).
Vooral de kerkelijke instellingen waren beducht voor een saecularisatie van
de fondsen, waaruit de bede1ing van arme geloofsgenoten plaats yond. Door
het grote verzet is de wet nimmer tot uitvoering gekomen en bleef alles bij
het oude.
Hoewel de hier geschetste ontwikkeling op een teleurstelling uitliep, betekende dit niet dat rond 1800 reeds aIle wi! tot verandering uit de samenleving was verdwenen. Dat er nog enthousiaste ijveraars waren die zich
inzetten de gedachtenhorizont van de Bataven met nieuwe realia op te vullen, toonde J. Goldberg. Deze stond als "agent van Nationale Oeconomie"
vanaf juli 1799 het Uitvoerend Bewind ter zijde inzake aangelegenheden betreffende handel, zeevaart, visserij, industrie, ambachtswezen, landbouw,
enz. Ais echte adept van het verlichte denken, dat de wereld niet louter meer
als een gegeven iets maar als een opgave beschouwde, wenste hij door grondig
empirisch en gesystematiseerd onderzoek feiten en cijfers te verzamelen om
daarmee tot een rationele ontleding van de structuur der samenleving te
komen. Hij voerde niet aIleen een protectionistische politiek door de uitvoer
van binnenlandse grondstoffen met zware rechten te belasten en de invoer
van vreemde, vooral Engelse, fabrikaten te bemoeilijken, maar bevorderde
ook met kracht een op- en uitbouw van een gezonde nationale industrie.
Voor dit laatste was uitgebreide kennis van het economisch leven noodzakelijk. Daartoe verzamelde hij een zeer grote hoeveelheid statistisch materiaal om te kunnen bepalen, hoe een doeltreffende en verantwoorde we1vaartspolitiek te voeren 2). Ook maakte hij een grote rondreis door ons land,
tijdens welke hij zich uitvoerig liet voorlichten en zich gedetailleerd orienteerde aangaan de economische bedrijvigheid 3). Met name de nijverheid
mocht zich in de belangstelling van deze kundige regeringsautoriteit verheugen.
Goldbergs bedoeling was de inlandse industrie te bevorderen, omdat deze
aan een groot aantal mensen een bestaan verschafte en het overige deel van
1) P. B. A. Melief, De strijd om de armenzorg in Nederland 1795-1854 (Groningen 1955), biz. 58.
2) Aigemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, Collectie Goldberg: Stukken betreffende de wijze van verzamelen der gegevens voor de statistiek welke Goldberg over
het sociaal-economisch leven in de Bataafse Republiek wilde opstellen, circa 1800
(inv. no. 26). Wanneer men het schema van de opzet van het rapport bestudeert,
dan komt men onder de indruk van de zeer brede opzet hiervan. Hier is een man
aan het werk geweest, die op het punt heeft gestaan een uiterst belangrijk document
voor de algemene welvaartsgeschiedenis van ons land te vervaardigen.
3) A.R.A. 's-Gravenhage, Collectie Goldberg: "Journaal der Reize van den
Agent van Nationaale Oeconomie der Bataafsche Republiek, 16 Juli-8 November
1800" (inv. no. 27).
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de maatschappij indirect voordeel zou trekken uit de bloei van de nijverheid.
Goldberg zag in, dat niet een bedeling van de behoeftigen, maar alleen het
scheppen van meer werkgelegenheid een afdoende oplossing zou kunnen
brengen. Bij een verdere uitbouw van de nijverheid kon een groot aantal
mensen hierin opgenomen en daardoor voor gebrek behoed worden. Daarnaast hechtte hij eveneens belang aan het functioneren van zgn. werkhuizen,
zoals blijkt uit een brief van hem, waarin hij inlichtingen vroeg over de bestaande werkinrichtingen. In dit stuk merkte hij o.a. op: "Het moet voor de
rust en het geluk der Maatschappij van groot aanbelang gerekend worden,
dat door heilzame instellingen aan de behoeftige Ingezetenen werk verschaft
wordt, ten einde alzo aan de eene zijde de ijverigen in de gelegenheid te
stellen om in het voldoen aan hunne zugt tot arbeid een eerlijk bestaan te
vinden, en aan den anderen kant allen lediggang en bedelarij door kragtdaadige middelen geweerd worden" 1).
Uit het bij Goldberg binnengekomen enquetemateriaal blijkt in niet
weinige gevallen, dat wat op nationaal niveau de gemoederen zo in beweging
had gebracht, in de lokale situatie geen of slechts oppervlakkig wortel had
geschoten. Hoewel vele plaatsen te kampen hadden met een teruggang in de
traditionele bronnen van bestaan, is daar toch vaak weinig of niets te
bespeuren van een doelbewuste magistraatspolitiek betreffende het bevorderen van de stedelijke welvaart. Tegenover de teruggang in het plaatselijk
economisch leven nam de lokale overheid veelal een toch wei passieve
houding aan; deze dacht niet aan ijveren tot het creeren van nieuwe bestaansmogelijkheden. Het slachtoffer van dit ontbreken van een actief welvaartsstreven om de te geringe werkgelegenheid op te vullen, was vooral de
volksklasse. Omdat de prikkels om zich te verdiepen in de toestand en in de
ontwikkelingskansen van het plaatselijk economisch leven bij deze houding
moesten uitgaan van de centrale overheid, is het te betreuren dat het vele
verzamelde feitenmateriaal door het te kort in functie blijven van de bekwame
en dynamische Goldberg niet heeft geleid tot een groots opgezette economische stimuleringspolitiek 2).
Bekwame figuren als Goldberg, Kops, Gogel e.a. hebben, in tegenstelling
tot de energieloze onthoudingspolitiek der regenten van de achttiende eeuw,
emstig getracht de Bataafse Republiek een gezonde economische structuur
te verschaffen. Door in een langdurig herorienteringsproces aandacht te
geven aan het scheppen van nieuwe bronnen van bestaan werden de traditionele economische verhoudingen, die eenzijdig de nadruk legden op de
geldhandel, de commercie en het trafiekbedrijf, nu omgebogen naar en
gevoegd in een breder en een rijker geschakeerd patroon van het zakelijk
leven. Een grote differentiatie in de bestaansmogelijkheden was voor ons
land zowel in economisch als in sociaal opzicht ten zeerste gewenst.
1) Rijksarchief Noord-Brabant, Ingekomen stukken bij het departementaal
bestuur van de DommeI1800, 22juli, is gevoegd bij 4 augustus no. 10 (inv. Gewestelijke Besturen portef. 238).
2) W. M. Zappey, De economische en politieke werkzaamheid van Johannes
Goldberg (Alphen aan den Rijn 1967), biz. 37-38.
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c.

ArulEID EN ONDERRICHT: DE SLEUTELS NAAR EEN BETERE

Tuo

§ 1: He! creeren van werk
a) UferkverschaLnng

Grote verwachtingen in de strijd tegen de volksarmoede koesterde men
van de introductie van een systeem van werkinrichtingen en pauperfabrieken:
een comb ina tie van economie en weldadigheid, een vermenging van nijverheid en armenzorg. Meerdere projecten zijn in ons land ondernomen om de
vele nietsdoende behoeftigen aan het werk te zetten om ze hierdoor op te
voeden tot een arbeidzaam bestaan en tevens de maatschappij daardoor te
ontlasten van een grote groep onnutte, indolente en veel geld kostende
burgers. Het hoofdmotief tot deze activiteit was aanvankelijk eng financieel
gericht, nl. de gelde1ijke zorgen van de instanties, die de werkelozen ondersteunden, te verlichten door de bedee1den voortaan zelf door arbeid gehee1
of voor een belangrijk deel in hun levensonderhoud te laten voorzien. Betrof
het voorgaande de hulpverlenende instellingen, ten aanzien van degenen die
van de bede1ing leefden, ging men de stelregel propageren, dat hetgene dat
iemand zelf verdienen kan, hem nimmer als aalrnoes geschonken mag worden. Men verzeUe zich er tegen, dat dergelijke mensen steun om niet zouden
ontvangen.
De werkinrichtingen verschaften arbeid aan val ide krachten en betaalden
voor de ge1everde presta tie loon en in een aantal gevallen ook voedsel.
De opzet was vee1al drieledig, n1. kunstmatige werkgelegenheid voor werklozen, gedwongen tewerkstelling voor hen die ten onrechte op de liefdadigheid parasiteerden, en kinderen van armen gewennen aan arbeidzaamheid en opvoeden door middel van algemeen vormend praktisch gericht
onderwijs 1). Het te verschaffen werk moest aan ve1e eisen voldoen: allereerst
geschikt zijn om door oud en jong in groten getale te worden verricht, verder
een produkt leveren waaraan veel behoefte bestond, de gevestigde nijverheid
geen nadeel berokkenen, in staat zijn de import van buitenlands fabrikaat
te vervangen, zoveel mogelijk grondstoffen van vaderlandse bodem gebruiken en bij de bedrijfsexploitatie geen verlies geven. Als de werkzaamheid,
welke aan de hier gestelde eisen het meest beantwoordde, werd de arbeid
in een groot deel van de textielsector beschouwd met daarbij een duidelijke
voorkeur voor het spinnen van vias en wol en het breien van kousen, omdat
deze vaardigheden eenvoudig te leren en ook geschikt waren voor vrouwen
en kinderen, de nodige grondstoffen in eigen land aanwezig waren, het overstromen van de binnenlandse afzetmarkt met art ike len van Engelse en Duitse
origine hierdoor mede tegengegaan kon worden, de vervaardigde produkten
"van de eerste noodwendigheid" waren, terwijl verder het loon gemakkelijk
per stuk of gewicht bepaald kon worden.
Van deze wonderlijke combinatie van filantropie en economie, op instigatie van het particulier initiatief of in somige gevallen door de overheid
1) H. W. Methorst, Werkinrichtingen voor Behoeftigen (Utrecht 1895) biz. 250.
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
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of door beide tot stand gebracht, geloofde men, dat hierdoor uitkomst
gebracht zou worden in de verkeerde wijze van benaderen der paupermassa.
Van de schone verwachtingen, welke men van de maatschappelijke uitwerking van dergelijke werkinstituten koesterde, is echter in de praktijk niet
veel uitgekomen. Hoewel van het doen werken een gunstige pedagogische
invloed kon uitgaan, was het toch een hele opgave luie, bedelende en vagebonderende lieden door middel van gedwongen tewerkstelling arbeidsgeschikt en arbeidswillig te maken. Dit proces verliep des te moeilijker, omdat het veelal niet meeviel de steun van aIle plaatselijke instanties te verkrijgen, welke tach noodzakelijk was om de werkdwang ook werkelijk
effect te geven.
Ook bedrijfseconomisch gezien bleek het in de dagelijkse gang van zaken
moeilijk de geschapen illusie blijvend waar te maken. Immers de wanverhouding tussen de grote uitgaven en de relatief onvoldoende inkomsten van
de meeste werkinrichtingen en pauperfabrieken maakten, dat aan de meeste
slechts een kort bestaan was beschoren. Het niet sluitend kunnen krijgen
van de balans yond zijn oorzaak in de veelal niet zakelijke en dus onvoordelige aankoop van grondstof, in de onwil en traagheid van vele werkkrachten, in de vaak minder goede kwaliteit van het gemaakte artikel, in een niet
efficient opgezette bedrijfsvoering en een slechte prijscalculatie, in afzetmoeilijkheden en trage betaling der afnemers. Hierbij komt nog, dat het
bestuur van een werkinrichting niet altijd die zuinigheid in acht nam, welke
in een normale ondememing wordt nagestreefd; het waakte er minder
zorgvuldig voor, dat geen deel van de geldmiddelen onrendabel bleef, en
miste ondanks aile goede bedoelingen en ijver toch de machtige prikkel van
het eigenbelang van de vrije ondernemer. Betreft het voorgaande de te
dure exploitatie, ook de moeilijkheid om aan voldoende bedrijfskapitaal te
komen speelde een ro1.
Een tekort aan werkelijkheidszin blijkt uit het feit, dat men veelal begon
in het vaste vertrouwen voldoende financiele bijdragen van particulieren te
zullen krijgen om te kunnen bestaan. Men rekende zonder meer op de goedgeefsheid van het publiek dat bereid zou zijn als patriottisch offer tot financiele deelname te komen. Meestal verslapte echter de belangstelling van de
plaatselijke ingezetenen na enige tijd en bleek men dan met ernstige tekorten
te kampen. Daarbij kwam nog, dat door de vaak geringe afzet van het
fabrikaat veel geld vastzat in een grote voorraad onverkochte produkten.
Juist bij deze ondememingen die over weinig kapitaal beschikten, was het
zaak een vlotte omzet te hebben, zodat het in grondstoffen gestoken geld
binnen korte tijd weer beschikbaar was voor verdere aankopen. In tegenstelling met de particuliere ondernemer ontbrak hier het eigenbelang en nam
men daardoor de zuinigheid vaak minder in acht dan in het bedrijfsleven.
Men zag er zodoende minder scherp op toe, dat geen gedeelte van het kapitaal buiten gebruik bleef of dat de grondstoffen en verdere behoeften niet te
duur werden ingekocht.
Verder heeft men bij het bepaien van de te verrichten bezigheden, zoals
later in de negentiende eeuw bleek, de misrekening gemaakt juist die werk-
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zaamheden te entameren, waarin een toenemende concurrentie van het
goedkopere machinale produkt ging ontstaan.
Het grote optimisme bij de aanvang van zulk een werkinrichting werd
dikwijls spoedig achterhaald door de minder gunstige resultaten die het gevolg waren van het feit dat men de zake1ijke opzet niet goed overwogen had.
Zo maakte men de fout al gauw te denken, dat de vervaardigde produkten
van voldoende kwaliteit waren om ze vlot te verkopen, vergat men dat er tegen concurrerende prijzen geleverd moest worden om voldoende orders te
kunnen krijgen, realiseerde men zich niet, dat onder de tewerkgestelden
weinig arbeidslust heerste. Bij dit laatste maakte men een grote psychologische vergissing. Immers doordat de armen met het verrichten van een
dagtaak en het verdienen van loon financieel vaak niet meer gebaat waren
dan met bedeling, deed dit gering of geen verschil in beloning tussen betaalde arbeidzaarnheid en bedeelde luiheid de behoeftigen natuurlijk liever van
de bedeling leven.
Door al de hier genoemde factoren bleek het een utopie te zijn, dat de
werkinrichtingen zouden uitgroeien tot commercieel bestaanbare ondernemingen. Dit verwachtingspatroon dat uitdrukking kreeg in de veelal
gebruikte benaming fabriek, is niet gerealiseerd. Toch komt het geloof in de
mogelijkheid daarvan steeds weer opduiken. Zo opperde in 1816 R. Scherenberg in zijn stu die Bedenkingen over de armoede het voorstel de bestaande
werkinrichtingen op commerciele basis te schoeien. Hij dacht dit als voigt
te realiseren. In principe zouden de werkinstituten zich aileen op spinnen
moeten toeleggen hetzij voor rekening van een fabrikeur hetzij voor eigen
rekening. In het laatste geval diende het plaatselijk armbestuur de garens af
te leveren aan een centraal overheidsbureau. Daar kon dan de textielindustrie zijn garens betrekken. Op deze wijze zou werkverschaffing zich
zelf financieel bedruipen en gemtegreerd kunnen worden in de nijverheidssector. Daarnaast meende Schevenberg nog, dat de pauperfabrieken geschikt
waren om nieuwe productiemethoden te introduceren en hiermee "een
nuttig voorbeeld" zouden geven aan de vrije nijverheid 1). Kortom, de
zakelijke kant van de projecten tot werkverschaffing was bepaaldelijk zwak.
Toch zijn er nog ander aspecten te noemen die het eindoordeel niet louter
negatief maken.
Uitgaande van de idee dat bedeling aan de armen vanuit sociaal-economisch oogpunt veri oren geld was, heeft men nagestreefd de ondersteuning
in de vorm van werkverschaffing te doen geschieden. Mgezien nog van de
opvoedende waarde hiervan voor de armen bood dit systeem het voordeel,
dat de betaalde arbeidslonen geheel of gedeeitelijk gedekt werden door de
opbrengst van de gefabriceerde goederen, zodat dit een aanzienlijke besparing betekende op de post uitgaven, die de armbesturen moesten doen ter
ondersteuning der armen. Aangezien de tewerkgestelde behoeftigen meestal
1) R. Scherenberg, Bedenkingen over de Armoede, en door welke middelen het
aantal def armen in Nederland zoude kunnen worden verminderd, hunnen toestand verbeterd, en zij tot nuttiger ieden der maatschappij zouden kunnen worden
opgeieid ('s-Gravenhage 1816), bIz. 28-29.
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de kennis en ervaring van het handwerk dat zij moesten uitoefenen, niet
hadden, waren de artikelen die door hen geproduceerd werden, niet van een
hoogwaardige kwaliteit. De prijzen die voor de vervaardigde goederen gemaakt konden worden, waren derhalve veelal maar laag. Zodoende beantwoordde, of het loon niet aan de prestatie en moest de directie van de
werkinrichting hierop toeleggen, of was het zo gering dat de behoeftigen
daarvan niet konden leven en aanvullende bedeling nodig was. Hierdoor was
er van winst helemaal geen sprake en was men al voldaan, wanneer de
balans sluitend gemaakt kon worden, temeer omdat vele werkinrichtingen,
opgezet door charitatieve instanties, niet beoogden ondernemingswinst te
maken.
Hielden het creeren van nieuwe bronnen van bestaan en het verruimen
van oude een indirecte hulp in aan de arme, de werkverschaffing richtte zich
op directe wijze tot de behoeftige. Hoewel men zich in het laatste geval voorstelde, dat de werkinrichtingen zich op den duur zouden ontwikkelen tot
rendabele en commerciele ondernemingen, kwamen deze vaak niet op een
economisch gezonde basis opgezette "fabrieken" in de praktijk echter niet
boven het niveau van armenzorg uit. Toch was werkverschaffing, zowel voor
hen die werkloos waren als voor hen die hun armoede te wijten hadden aan
een gebrek aan arbeidslust, een meer constructieve benadering in de bestrijding van de op onrustbarende wijze toenemende volksarmoede dan liefdadigheid, die slechts een pijnstillend middel was en uiteindelijk het vraagstuk van de al dan niet vrijwillige improduktiviteit van een deel der bevolking niet kon oplossen.
Ging het plan tot het scheppen van een of andere vorm van werkverschaffing meestal uit van een groep particulieren, van een armbestuur of van de
plaatselijke overheid, er zijn ook gevallen aan te wijzen, dat een dergelijk
initiatief genomen werd door een persoon die uit eigenbelang een project
opzette, waarin een deel van de arme volksklasse arbeid kon vinden. Er
was dan in zulk een geval sprake van een mengvorm van sociale zorg en
ondernemersbelang, nl. in die zin dat de armbesturen of de overheid zorgden
voor een voldoende toevoer van behoeftige werkkrachten en daardoor verlichting ondervonden in de drukkende financiele lasten van ondersteuning,
terwijl de op eigen risico handelende ondernemer zijnerzijds het gehele
bedrijfsrisico en de leiding van het productieproces op zich nam maar tevens
over goedkoop personeel kon beschikken, sommige faciliteiten genoot zoals
de beschikking over werkruimte voor weinig of geen huurvergoeding, en
soms nog een subsidie uit de arme- of gemeentekas ontving. Deze gang van
zaken bood diverse voordelen aan de ondernemer, die het immers vooral
moest hebben van een ruim aanbod van werkkrachten en verder van lage
loonkosten.
Wanneer men van al genoemde punten kennis heeft genomen, zal het
duidelijk zijn dat ondanks alle optimistische verwachtingen en goede
bedoelingen de beschreven wijze van aanpak van het fenomeen der arbeidsschuwheid en van het tekort aan werkgelegenheid door middel van werkinrichtingen geen afdoende oplossing heeft gebracht. Toch zien wij, dat men
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in de loop van de negentiende eeuw steeds weer met nieuw vertrouwen experimenten in deze richting opzette. Al de armenfabrieken waren ook
toen geen lang leven beschoren. In economisch opzicht hebben zij weinig
zoden gezet aan de dijk om het pauperisme in te dammen; in sociaal opzicht
hebben de pogingen via werkverschaffing een oplossing voor het armoedeprobleem te brengen echter wei een tijdelijke en gedeeltelijke verlichting
gebracht en bijgedragen de arbeidsschuwheid die tot een maatschappelijke
plaag was geworden, te bestrijden.
b) Scheppen van werkgelegenheid

Naast het zich rechtstreeks bezig houden met de behoeftige was er ook
een indirecte weg om de arme tot een hoger materieel niveau op te heffen.
Deze laatste benadering bedoelde de volkswelvaart te vergroten door nieuwe
bronnen van bestaan te scheppen. Door uitbreiding van bestaande en het
beginnen met nog niet uitgeoefende bedrijfstakken te stimuleren hoopte men
de werkgelegenheid ter plaatse te vergroten, waardoor de pauperklasse
ingeschakeld zou kunnen worden in het produktieproces. Deze zakelijk
gezonde zienswijze valt o.a. te signaleren in de kring van het departement
Bergen op Zoom van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In genoemde plaatselijke afdeling bleek men een open oog te hebben voor de positieve
betekenis van een verbreding van de economische structUUf. Hierdoor zouden de bestaansmogelijkheden groter en de werkloosheid der onvermogenden
geringer kunnen worden. Tevens kon men dan verwachten, dat het steeds
moeilijker op te vangen beroep dat op de steunverlenende instellingen werd
gedaan, af zou nemen. Ook toonde men hier begrip te hebben voor de
correlatie van bet economische en sociale motief door de uitspraak, dat het
geen zin had de pauper aan te sporen "een godsvrugtig, braaf, eerlijk en
deugdzaam mensch te worden, zoo men hem met dat alles in ellende en in
kommer deed zugten". Alleen bij een actief welvaartsstreven zou het Nut
een klimaat kunnen scheppen, dat mogelijk maakte de afgestompte arme
"te hervormen tot een blijhartig christen, tot een vaderlandschlievend
burger, tot een vergenoegd huisvader en tot een nuttig lid in de samenleving" 1).
In 1791 besloot het bestuur van het Bergse Nutsdepartement "op een
convenabele wijze tot nut van 't algemeen werkzaam te zijn" door een
prijsvraag uit te schrijven, die de beantwoording moost leveren van de volgende vraag 2): "Welke fabriequen en trafyken zouden in deze stad met
gewenscht voordeel kunnen gesticht worden?" Het gestelde thema wijst op
een streven de oprichting van nieuwe bedrijven te bevorderen, om daardoor
het industrieel patroon van Bergen op Zoom meerzijdiger te maken en het
1) Dit thema kwam aan de orde in september 1793, zoals gememoreerd wordt
in het verslag van de ledenvergadering van de afdeling: Archief van het Departement
Bergen op Zoom van de Maatschappij tot Nut van 't A1gemeen, Notulenboek 1795,
2 april.
2) ArchiefDepart. Bergen op Zoom van Mij. tot Nut van 't A1gemeen, Notulenboek 1791,4 oktober en 1 november.
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fundamenteel werkgelegenheidstekort in kwantitatieve en kwalitatieve zin
op te heffen, zodat de pauperklasse volledig ingeschakeld kon worden in het
economisch produktieproces. Deze wijze van aanpak was in wezen gezonder
dan een kunstmatige werkverschaffingspolitiek, die een filantropische aangelegenheid was met een financieel en pedagogiseh doe!.
Had het hier gegeven voorbeeld betrekking op een poging tot het scheppen
van werkgelegenheid in een stad, betreffende het platteland waren eveneens
voorboden te signaleren van een onder invloed van het fysiocratisme ontwakende belangstelling voor de betekenis van de landbouw voor het sociaaleconomisch welzijn van een yolk. De perspeetieven om de bestaansmogelijkheden in de agrarisehe sector aanzienlijk te vergroten leken niet ongunstig.
Wanneer men de uitgestrekte heidevlakten ging ontginnen en omzetten in
cultuurland zou dit leiden tot een uitbreiding van het aanwezige areaal
bouwland, waardoor een aantal mensen nieuwe kansen op een levensonderhoud verschaft werd. De ontginning van woeste gronden schiep de mogelijkheid de in het algemeen kleine landbouwbedrijf)es uit te brei den en daardoor rendabeler te maken of voor boerenzoons een nieuw bedrijf te stichten.
Vooral in Staats-Brabant bestond in dit verband veel belangstelling voor
ontginning. Naast de omstandigheid, dat deze streek in verhouding tot het
bebouwde oppervlak vrij dicht bevolkt was en er als gevolg daarvan te weinig land was om allen een bestaan te versehaffen, speelde hierbij ook een rol
de invloed, die uitging van enkele publikaties over de bestaande problematiek op het Brabantse platteland. De ideeen van de schrijvers van deze studies
waren sterk bei"nvloed door de theorieen van het fysiocratisme. De leer der
fysiocraten welke in de achttiende eeuw in Frankrijk ontstaan was, stelde in
haar economisch systeem de landbouw primair als bron van aIle welvaart.
De aanhangers van deze riehting waren de opvatting toegedaan, dat in
wezen sIechts de grond produktief was. VoIgens hun opinie kon aIleen de
natuur iets werkelijk nieuws voortbrengen, de nijverheid kon aIleen maar
aan de reeds bestaande stof een andere vorm geven. Omdat het de landbouw
was, die nieuwe waarden schiep, was de rijkdom van een volk dus vooral
van de bloei van deze tak van werkzaamheid afhankelijk. Bij die voorkeur
liet men zich ook leiden door sociologische factoren als binding aan de grond
en de garantie van een zeker bestaan. Ook andere geestelijke stromingen
droegen er toe bij om de betekenis van de landbouw voor de welvaart van een
land op de voorgrond te plaatsen. Zo spoorde de Franse denker Rousseau
de mensen aan in hun levenswijze terug te keren naar de natuur, terwijl de
Romantiek het onbedorven en gezonde plattelandsleven verheerlijkte.
Onder invloed van al deze ideeen kreeg men eveneens in ons land meer
beiangstelling voor de landbouw. Dit kan men o.a. opmaken uit een stuk
in De Philosooph van 1767. Daarin wordt geeonstateerd, dat "de behoeftigheid hand over hand vermeerdert". Men zou dit probleem volgens de auteur
kunnen oplossen, wanneer "ons Land behoorlijk wierdt bewerkt, de Meeren
droog gemaakt, de Heidevelden beplant, de Landbouw aangemoedigd" 1).
1)

Spectatoriaal tijdschrift De Philosooph, dl. IT (Amsterdam 1767), vertoog
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Beter dan het ongecontroleerd geven aan armen zou het zijn, wanneer men
heide ging ontginnen en de landbouw stimuleren. Indien men hierin slaagde,
zou het getal armen zeker afnemen 1). Dat de werkgelegenheid werd uitgebreid, was noodzakelijk "daar wij nu teveel inwooners hebben". De meest
reele mogelijkheid "om alle handen werk te geeven" zocht men in de agrarische sector. Wanneer men in deze tak van het economisch leven een groter
aantal arbeidsplaatsen wist te scheppen, dan zou dit een afdoende oplossing
ktlnnen geven, die tevens in sociaal opzicht verantwoord was "omdat geene
Menschen gelukkiger zijn dan de Landlieden of Boeren" 2). Men proeft in
deze woorden zeer duidelijk de invloed van Rousseau en van de fysiocraten.
In navolging van de Franse "Societes d'agriculture" en de Duitse "okonomische Gesellschaften" uitte de toenemende interesse voor het agrarisch
leven zich o.a. in de oprichting van de "Maatschappij tot bevordering van
den landbouw", die in 1776 te Amsterdam tot stand kwam. Ook de eenjaar
later gestichte "Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij van
Wetenschappen" hie1d zich bezig met landbouwvraagstukken. Hoewel in
allerlei publikaties nieuwe produktiemethoden gepropageerd werden, was
de tijd DOg niet rijp om ze algemeen toe te passen en bleef het bij experimenteren. Door middel van prijsvragen en het uitloven van premies werd
veel propaganda gemaakt voor de nieuwe denkbeelden op het terrein van
agrarische bedrijfsvoering, maar de boeren waren in het algemeen nog te
onontwikkeld om deze op hun bedrijf in toepassing te brengen en hielden
stijf vast aan de traditionele werkwijze.
Was men het er algemeen over eens, dat ontginningen de sociaal-economische stituatie op het platteland aanzienlijk zouden verbeteren, de grote
handicap hierbij was echter de mestvoorziening. Het was namelijk moeilijk
aan de benodigde mest te komen, terwijl bij "cultivaties" toch de eerste eis
was om over grote hoeveelheden hiervan te kunnen beschikken. De dorre
zandgronden vroegen elk jaar een dergelijk zware bemesting, dat de mest
die door de veestapel in de potstal werd geproduceerd, ternauwernood voldoende was om het bestaande bouwland voor uitputting te behoeden. Daarom was men bij ontginningen genoodzaakt meststofi'en in de steden te
gaan halen. Daar waren grote hoeveelheden faecalien, haardas en straatvuil
aanwezig. Een ernstige belemmering was echter, dat er vrijwel geen behoorlijk verharde wegen in ons land waren, zodat het transport aanzienlijk
bemoeilijkt werd. Dit gold temeer, omdat het een absolute voorwaarde tot
het slagen van ontginningen op grote schaal was, dat de meststofi'en op
goedkope wijze in grote partijen naar het platteland vervoerd konden
worden. Slechte verbindingswegen deden daarentegen de transportkosten
zo hoog stijgen, dat het hierdoor bijzonder moeilijk was om in verhouding
tot de geinvesteerde bedragen op de ontgonnen gronden tot een rendabele
no. 76: Brief van de heer C. over het vermeerderen der armen in ons land d.d.
15 juni 1767, biz. 185 en 191.
1) L. Knappert, Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw (Haarlem
1910), bIz. 147.
2) De Philosooph, dl. II, bIz. 191.
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exploitatie te komen. Immers om heidegrond te transformeren in bouwland
was zeer veel mest nodig. De betekenis, die de wegen voor het agrarisch
bedrijf bezaten, blijkt zeer duidelijk uit het gezegde van de Belgische his toricus Genicot: "la culture cesse OU la chaussee se termine". Bij de pogingen,
die in de achttiende eeuw werden ondernomen om te komen tot de aanleg
van goede wegen, speelde dan ook een grote rol het motief, dat hierdoor het
ontginnen sterk bevorderd zou worden. Hetzelfde argument kwam eveneens
naar voren bij het ijveren voor een goed ste1sel van kanalen, waardoor een
goedkoop transport van mest moge1ijk zou zijn.
§ 2: Volksontwikkeling

In het voetspoor van het diep doorwerkend rationalisatieproces voltrokken
zich ingrijpende veranderingen in de filosofische, godsdienstige en maatschappelijke overtuigingen. Het primaatschap van de mense1ijke rede werd
steeds meer algemeen erkend. Ratio en natuur waren de zuilen, waarop de
Verlichting haar denkbeelden betreffende een nieuwe maatschappijstructuur
deed stoolen. Door het uitbreiden van wetenschap en kennis meende men
de mens gelukkiger te zullen maken. Vandaar dat de idealen van volksontwikkeling en volksverlichting met enthousiasme werden nagestreefd. In
plaats van zoals vroeger de materiele ellen de aileen maar te lenigen door
bedelingen, streefden de verlichte geesten een meer fundamentele oplossing
na, welke zij o.a. dachten te realiseren door een bestrijding van de onwetendheid.
De voorvechters van een nieuwe tijd lieten zich leiden door de slogan:
"kennis is deugd" en poneerden met grote nadruk de stelling, dat de mens
door inzicht tot een hoger moreel leefniveau zou opstijgen. Men was overtuigd, dat de "gebildete" mens tevens de "gesittete" mens zou zijn. Men
trachtte echter niet slechts een verstandelijke "Aufkllirung" te bereiken, maar
streefde vooral onder invloed van auteurs als Rousseau en Pestalozzi eveneens naar eenjuiste vorming van het gemoed, omdat de menselijke vermogens
zowel qua intellekt als in karakter tot een harmonieuze ontplooiing gebracht
zouden worden 1). Bezield door een in het rationalisme wortelend cultuuroptimisme en uitgaand van een optimistische antropologie, welke de leer van
de natuurlijke goedheid van de mens predikte, was men de opvatting toegedaan, dat onkunde de bron was van zedeloosheid en dat kennisverrijking
onvoorwaardelijk morele verhefling ten gevolge moest hebben. Deze opinie
leidde weer tot de overtuiging, dat kennisvermeerdering onder de grote
massa van het volk vele van de toen bestaande sociale problemen zou
oplossen 2). De aanhangers van de Verlichting maakten daarbij echter o.a.
de fout zich het acculturatieproces van de volksklasse veel te eenvoudig voor
te stellen.
1) J. Bijl, Zoekend onderwijs; bijdragen tot de geschiedenis van het onderwijs
in de volksschool in wording (Groningen 1958), biz. 33-50.
2) A. C. J. de Vrankrijker, Volksontwikkeling; geschiedenis en problemen van
het sociaal-culturele werk in Nederland (Assen 1962), biz. 27-40.
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Ret onschokbaar vertrouwen in de kracht van de menselijke rede en het
geloof in de vooruitgang, in de organiseerbaarheid van de maatschappij
en in de goede wil van de mensheid riepen hoge verwachtingen op ten aanzien
van de nieuwe wereld, die men zich dacht te scheppen. Deze nieuwe mentaliteit
uitte zich ook in een gewijzigde houding tegenover de arme. Men dacht met
behulp van de wetenschap, welke naar de opvatting in die tijd een praktisch
doel had, de paupers op te heffen uit hun staat van apathie, morele verwildering, verstandelijke afstomping en ongezond leven, om hen te maken tot
zedelijk levende en nuttige burgers der samenleving. Dit ideaal meende men
te kunnen bereiken via werkverschaffing en onderwijs 1).
In ons land waren het met name de patriotten, die vorm gaven aan de in
de periode der Aufklarung sterk levende opvattingen over dienstbaarheid
aan gemeenschap en vaderland. In fel verzet tegen "de duistere reactie",
welke de maatschappelijke vooruitgang in de weg stond, werkten zij aan
de opbouw van een samenleving, geschoeid op een nieuwe leest. Zij beschouwden tolerantie als een van de belangrijkste maatschappelijke deugden
en wilden hun activiteiten bewust buiten aIle godsdienstige verdeeldheid
houden 2).
De verlichtingsidealen leidden tot het oprichten van verenigingen, die
ijverden voor verheffing van het yolk tot een hoger geestelijk en maatschappelijk niveau. Zo kwam in november 1784 op initiatief van de doopsgezinde predikant J. Nieuwenhuyzen te Edam Ret Genootschap van
Kunstenen Wetenschappen onder de zinspreuk: Tot Nut van 'tAlgemeen tot
stand. In 1787 werd de zetel van deze vereniging verplaatst naar Amsterdam
en de naam gewijzigd in Nederlandsche Maatschappij tot Nut van 't AIgemeen S). De hier genoemde maatschappij nam in ons land een geheel eigen
plaats in. Als voornaamste doel werd gezien de onkunde onder de lagere
klasse op zo breed mogelijk terre in te bestrijden. Ret Nut maakte hierbij
dankbaar gebruik van de talrijke nieuwe denkbeelden welke in die tijd
opkwamen, en deed zeer verdienstelijk werk door daaraan op diverse
terreinen praktische vorm te geven 4). Bewogen door "een teeder medelijden
over den staat des gemeenen mans in ons vaderland", stond de stichter
primair voor ogen velen uit de volksklasse tot gelukkige en nuttige leden
van de samenleving te maken 5).
1) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, De arme en het maatschappelijk welzijn
in historisch perspectief (Til burg 1961), bIz. 34.
2) J. Romein, De lage landen bij de zee (Utrecht 1934), biz. 486.
3) In de algemene jaarvergadering te Amsterdam op 14-15 augustus 1798 werd
besloten de bijvoeglijke naam Nederlandsche te vervangen door Bataafsche, terw~j\
tijdens de jaarvergadering van het Nut op 12-13 augustus 1806 het besluit viel het
woord Bataafsche uit de titel der maatschappij te schrappen en voortaan te spreken
van Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: Gedenkschriften der Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen, voor de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaan (Amsterdam 1809), bIz. 34 en 56.
4) P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse starn, dl. III: 1751-1798, biz. 65.
S) Circulaire waarin de oprichting van het Nut bekend wordt gemaakt, aangehaald door Th. Jorissen, Het Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,
onder de zinspreuk: Tot Nut van 't A1gemeen, te Edam, 1784-1787, in 1784-1934:
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Op "elk weldenkend Nederlander, die een wezenlijk belang in den bloei
en welstand van zijn vaderland stelt, die overweegt wat een mensch en
christen aan zijne natuurgenooten verschuldigd is", werd bij de oprichting
van het Nut een beroep gedaan steun te verlenen aan het streven kennis en
wetenschap, tot dusver slechts het eigendom van weinigen, voor een ruimere
kring toegankelijk te maken en verder om "den gemeenen man" op te voeden
tot een positieve inbreng ten aanzien van het algemeen welzijn 1). Door
middel van prijsvragen, rapporten en brochures, door het houden van lezingen en bijeenkomsten, door goedkope, gepopulariseerde en toch wetenschappelijk gerichte geschriften op de boekenmarkt te brengen, door het
stichten van leesbibliotheken, door het uitgeven van aan de nieuwe tijd
beter aangepaste schoolboeken, door goede handleidingen te doen verschijnen ten behoeve van onderwijzers, door zorg te dragen voor de opleiding
van onderwijzend personeel, door modelscholen op te richten, door het
schoolgaan van kinderen van onvermogende ouders mogelijk te maken en
door het geven van volksonderwijs ijverde het nieuwe genootschap reeds
vanaf de aanvang van zijn bestaan er voor het zicb gestelde doel te realiseren.
Op pedagogisch terre in liet het Nut zich vooral leiden door bet principe,
dat de mens van nature goed is en door nieuwe denkbeelden van rationele
humaniteit. Naast deze arbeid op algemeen sociaal terrein gelegen, moeten
ook genoemd worden de "oeconomische bemoeiingen" der maatschappij,
welke een niet onbelangrijke betekenis hebben gehad voor de verbetering
van de materiele positie van de lagere standen 2).
Ondanks het feit dat het Nut, hetwelk vele patriotten onder zijn aanbang
had en op geestelijk gebied een rationeel-vrijzinnig standpunt innam, al
spoedig na zijn ontstaan in botsing kwam met de prinsgezinde overheid en
verder vooral met de orthodoxen uit de protestantse staatskerk, slaagde deze
vereniging er toch in zich binnen korte tijd over geheel het land te verspreiden mede dankzij de gekozen vorm van gedecentraliseerde organisatie
in plaatselijke of regionale afdelingen, de zgn. departementen. Het werd
spoedig een lichaam van betekenis. Dit succes werd o.a. in de hand gewerkt,
doordat het Nut, sterk gemspireerd door de ideeen der Verlichting, onderlinge verdraagzaamheid propageerde en in een ondogmatische geest werkzaam was. De richting op godsdienstig gebied was neutraal-rationalistisch,
aansluitend op een toentertijd zeer verbreide levenshouding, die koerste
op het kompas der ratio en een "redelijk" christendom voorstond, dat boven
alle dogmatische geschilpunten zou staan. Bij het onderwijs op de Nutscholen kregen de leerlingen enkele onbepaalde begrippen omtrent God en
onsterfelijkheid ingeprent; hun werd een vage vorm van christelijke religie
voorgehouden, die de bestaande geloofsverdeeldheid omzeilde. Het catechetisch onderricht en de godsdienstige vorming van de kinderen werden
Gedenkboek van de Maatschappij tot Nut van 't Aigemeen, (Amsterdam 1934),
bIz. 27.
1) Jorissen, t.a.p., bIz. 27-28.
2) Ph. Kohnstamm, De Nederlandsche gedachte en "Het Nut" in verleden, heden
en toekomst, in genoemd gedenkboek, bIz. 55.
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bewust buiten de publieke school gehouden - die naar de opvatting in
deze kringen aIleen maar een wereldlijke taak had - en verder overgelaten
aan de kerkgenootschappen en de ouders 1). Men wilde niemand aanstoot
geven en kwam daardoor, geleid door het primaat van Natuur en Rede, tot
een aftreksel van algemene christelijke waarheden, waarmee ieder mens
geacht werd het eens te zijn. Het Nut yond tengevolge hiervan zijn sympathisanten in wijde kring. Met name dissenters en ook katholieken werden
tot het lidmaatschap van deze vereniging aangetrokken door de ruimte van
opzet, de tolerante houding en de liberale denkwijze 2). Vit het door het
Nut verrichte is duidelijk af te leiden, dat deze vereniging een verband zag
tussen armenzorg en opleiding tot handenarbeid. Algemeen en praktisch
onderricht en opvoeding werden als geeigende middelen beschouwd om
geschikte arbeidskrachten te vormen, die zouden weten wat vakkennis,
werklust en spaarzin was, en die niet langer op de bedeling zouden parasiteren.
Het denken van de aanhangers der Verlichting was gebaseerd op de overtuiging, dat kennis leidt tot inzicht en dat inzicht leidt tot deugd. Vandaar
dat verstandelijke en zedelijke vorming, onderwijs en opvoeding als een
eenheid werden gezien 3). Op de jaarvergadering van het Nut te Amsterdam
in 1786 sprak de algemene secretaris M. Nieuwenhuyzen als zijn mening uit,
dat bij het streven naar verheffing van het geestelijk en maatschappelijk
niveau van de volksklasse, vooral de nog te vormen jeugd prioriteit moest
krijgen; hij stelde dat "de verbetering der jeugd onze hoogste wellust moet
zijn" 4). Ook de uitspraak van de bekende Nederlandse opvoedkundige
schrijfster Elisabeth Wolff, dat men een kind of jonge mens nooit mag
verwijten "niet te deugen als men het niet in staat heeft gesteld te kunnen
deugen" 5), bewijst hoeveel waarde werd gehecht aan de invloed en uitwerking van vormend onderricht.
De pedagogische gerichtheid, die in de achttiende eeuw een grote plaats
had veroverd in het sociaal denken, had een uitgesproken utilistisch karakter.
Telkens stoot men weer op deze nuttigheidsfactor, die een bepalend element
was in de veranderende benaderingswijze van de arme. Bij het volksonderwijs
is deze utiliteitsdrang duidelijk te constateren. Kennis wordt begrepen in de
zin van nuttige kennis. Het onderricht van kinderen uit de lagere standen is
1) A. M. van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (17951806), diss. (Assen 1937), biz. 53; Ph. J. Idenburg, Schets van het Nederlandse
schoolwezen (Groningen 1960), biz. 81.
2) o. Noordenbos, De crisis der Verlichting, in Aigemene Geschiedenis der
NederJanden, dJ. IX (Utrecht 1956), biz. 398.
3) A. C. J. de Vrankrijker, Volksontwikkeling; geschiedenis en problemen van
het sociaal-culturele werk in Nederland (Assen 1962), biz. 9-12.
4) G. W. Kernkamp, Jan Nieuwenhuyzen herdacht. Historisch gedenkschrift ter
gelegenheid van den l00-jarigen sterfdag van den stichter der Maatschappij tot
Nut van 't Aigemeen (Amsterdam 1906), biz. 32.
S) A. de Vletter, De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje
Deken; bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw
(Groningen 1915), biz. 137.
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gericht Op het verwerven, verwerken en praktisch toepassen van kennis.
Men wilde de paupers mentaal en vaktechnisch capabel maken door eigen
arbeid hun bestaan te verdienen, waardoor de financiele lasten van de armenfondsen verlicht zouden worden en waardoor het bedrijfsleven zou kunnen
profiteren van een groter aanbod van gewillige en geschikte werkkrachten.
Als effect van dit nieuw opvoedkundig streven werd de burgerlijke maatschappij het volgend "heilrijk vooruitzigt" voorgespiegeld: "Kinderen
voorheen ten prooye der ledigheid en de haar vergezellende vuile ondeugden
overgelaten, thans niet alleen tot vroege en geregelde werkzaamheid gewend
maar ook verrijkt te zien met kundigheden, welke hen in staat stellen om
spoedige vorderingen te maken in het beroep, hun ten deel vallende!" 1).
Juist omdat de verlichte geesten uitgesproken voorstanders waren van een
constructieve benadering van de armoede, welk verschijnsel nu als een
probleem gesteld ging worden, verzetten zij zich tegen de reeds lang vigerende houding tegenover dit fenomeen. Armoede was in de traditionele opvatting een persoonlijke noodlottigheid en niet primair een maatschappelijk
verschijnsel; de arme werd als een individu-in-armoede-verkerend en niet
als een behoeftig lid der gemeenschap gezien. De arme was dan ook aangewezen op de caritas en kon geen sociale rechten, ontleend aan zijn deel
uitmaken van de samenleving, doen gelden. De bestaande wijze van sociale
zorg - welke geen sterk beleid, geen kritisch onderzoek, geen efficient
beheer en handelen kende en daardoor luiheid en arbeidsschuwheid in de
hand werkte - werd als bijzonder gebrekkig veroordeeld.
De nieuwe opvattingen keerden zich fel tegen de filantropie van de aalmoes, tegen de stelselloze liefdadigheid van een vaak zelfgenoegzame en
neerbuigende burgerij, die haar gaven stortte in de bodemloze put der
armenellende; zij propageerden een meer ingrijpende en opbouwende aanpak, door via onderwijs, opvoeding en verplichting tot werken de pauperklasse naar een hoger maatschappelijk niveau op te heffen. Toch waren er
in deze tijd, waarin velen de mond vol hadden van woorden als volksontwikkeling, ook mensen zoals de Utrechtse griffier Van den Heuvel, die
meenden dat "het yolk niet anders behoefde te weten dan het Onze Vader
te bidden en te werken" 2).
Niet zozeer door ondersteuning in geld of goederen, maar vooral door
activeren van eigen krachten zou de volksklasse zich uit haar staat van afstomping en indolentie moeten opwerken. Daarom hechtten zij, die niet
primair de armoede wilden lenigen maar in de kern wens ten te bestrijden,
veel waarde aan de verstandelijke en zedelijke vorming van het gewone yolk.
Hierbij werden deze geesten, gevormd in de denkbeeldenwereld van de
Aufklarung, sterk ge'lnspireerd door de overtuiging, dat de mens van nature
goed is. Door het uitschakelen van ongunstig werkende maatschappelijke
factoren dachten zij er in te kunnen slagen het gedegenereerde deel der
1) Gedenkschriften der Maatschappij
2) W. B. S. BoeIes, De patriot J. H.

tot Nut van 't A1gemeen, bIz. 102.
Swildens, publicist te Amsterdam daarna
hoogleraar te Franeker. Zijn arbeid ter voIksverlichting geschetst (Leeuwarden
1884), biz. 45.
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volksklasse Op het rechte pad terug te brengen 1). Zij waren daarbij vol
optimisme ten aanzien van de medewerking van de pauper bij dit reclasseringsproces.
Streven naar stijging op de maatschappelijke ladder, welk proces naar
verwachting zou verlopen ten koste van personen uit de hogere standen,
werd echter niet gestimuleerd. De "volksverlichting" was immers aileen
gericht op verheffing van de laagste bevolkingsgroepen uit de staat van
sociale verwording, waarin deze verzonken waren, en had bepaaldelijk niet
ten doel de sociale mobiliteit te bevorderen. Ook de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen dacht er niet aan het burgerlijk patroon van de maatschappelijke structuur van die dagen te doorbreken 2). Hoewel de gelijkheidsideologie van de verlichte denkers uit de achttiende eeuw leerde, dat geen
enkel mens aileen op titel van geboorte of van verworven privileges het
recht had anderen te overheersen en te bevelen, propageerde deze gedachte
toch ook weer niet een absolute nivellerende gelijkheid. Juist de grote verschillen onder individuen in capaciteiten en vermogens geven een verscheidenheid, welke voor een gezonde opbouw van de samenleving niet gemist
kan worden, opdat de gemeenschap niet verschraalt tot een geestdodend
uniform grijs in plaats van zich harmonieus te ontplooien in een spectrum
van talrijke kleuren. Om ieder op ,de geeigende wijze naar zijn kunnen voor
zijn maatschappelijke bestemming op te voeden was een aanpak, welke
onderscheid maakte en een rangorde bepaalde, niet te vermijden.
Hoewel de eerste Nutsgeneratie zich ten zeerste bekommerde om verbetering te brengen in "den verstandelijken, zedelijken en maatschappelijken toestand des volks", ontbrak toch een welbewust contact zoeken in
het persoonlijk vlak met de individuen uit de pauperklasse. Gezien het min
of meer patriarchale karakter destijds van het Nutswerk, dat immers in de
bourgeoisie, zowel de gezeten als de eenvoudige burgerij, zijn wortels yond,
lag die vorm van human relations nog niet binnen de gezichtskring 3).
§ 3: Nijverheidsonderricht

Onder invloed van de nieuwe denkbeelden der Verlichting groeide op het
eind der achttiende eeuw de overtuiging, dat een belangrijk middel ter
opheffing van de volksarmoede gevonden kon worden in de opvoeding van
de kinderen der verpauperde massa tot arbeidzaamheid. De verlichte geesten
in die jaren waren de overtuiging toegedaan, dat wilde men er op den duur in
slagen de armoede te keren, allereerst aandacht geschonken moest worden
aan de vorming van de jeugd. De pedagogische gerichtheid van de tijd der
AufkHirung deed de belangstelling toenemen voor onderwijs en opvoeding,
welke als essentiele elementen werden beschouwd in het streven naar volksverheffing.
1) De VJ:ankrijker, a.w., biz. 16-29.
2) Idenburg, Schets van het Nederlandse schoolwezen, biz. 150-53.
3) E. C. Knappert, Volksontwikkelingsvragen voor 150 jaar en nu, in 1784-1934:
Gedenkboek van de Maatschappij tot Nut van 't Aigemeen, biz. 143.
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Er werd een nauwe samenhang gezien tussen slechte opvoeding en vorming
enerzijds en verarming anderzijds. Sociaal-pedagogen als de Zwitser
Pestalozzi legden sterk de nadruk op het grote belang van schoolonderwijs,
dat als het beste preventieve middel tegen armoede gold. Dit echter met
dien verstande, dat de zgn. armenschool, die in deze tijd in vele plaatsen
tot stand kwam, om vruchtbaar te kunnen wezen niet louter op het verwerven van verbale kennis gericht diende te zijn, maar primair aandacht zou
schenken aan de mentale en vaktechnische opvoeding.
Op allerlei manieren trachtten de pedagogen van destijds de jonge mens
te vormen tot een persoon, die elk uur van de dag nuttig besteedde en in
arbeid plezier had 1). Deze voor de nieuwe geestesstroming van toen zo
kenmerkende mentaliteit vindt men in ons land in het laatste kwart der
achttiende eeuw o.a. tot uitdrukking gebracht in de Economische Liedjes van
Betje Wolff en Aagje Deken. Zij laten in een vers, getiteld: "De jongeling
zingend onder zijn werk", die vragen bij het lengen van de dagen met zijn
arbeid eerder te mogen beginnen. Zij laten hem in vervoering uitroepen:
"Wat geeft mij 't werken een genoegen; hoe haatlijk is de ledigheid", terwijl
enkele coupletten verder meegedeeld wordt, dat "geen slooven mij ooit zal
vervelen" 2). Het zou echter nog lang duren, voordat de mentale instelling
die in de aangehaalde dichtregels voorgehouden werd, ook maar enigszins
met de bestaande werkelijkheid correspondeerde. Klinkt het een en ander in
onze oren nogal wonderlijk, toch moet men bedenken dat uit een geschrift
als de in 1779 verschenen Proeve over de opvoeding duidelijk op te maken is,
dat de pedagogische denkbeelden van de schrijfsters zeer evident geinspireerd
waren op de ideeen van de Engelse wijsgeer John Locke over de vorming van
het karakter, geformuleerd in diens werk Some thoughts concerning education,
en verder in de geest waren van de Franse auteur Jean Jacques Rousseau,
die in zijn geschrift Emile ou de {'education een opvoedkunde bepleitte
volgens de "natuurlijke" beginselen 3). Achter de vaak oubollige zegswijze
school een geest, welke open stond voor het nieuwe denken van buitenlandse
schrijvers ten aanzien van de menselijke samenleving.
Het veelvuldig naar voren brengen van de mening dat arbeid adelt,
leidde tot de overtuiging, dat ook voor de jeugd het verrichten van lichamelijke werkzaamheden zeer waardevol is ten behoeve van een goede karaktervorming. Dit verklaart mede, waarom de aufgekUirte geesten de oprichting
van zgn. industrie-, spin- en werkscholen propageerden en zich niet verzetten tegen kinderarbeid in de industrie mits door zondags- en eventueel
avondonderwijs voor de intellectuele en geestelijke vorming gezorgd werd 4).
1) W. C. Mees, De werkinrigtingen voor armen uit een staathuishoudkundig
oogpunt beschouwd (Rotterdam 1844), bIz. 113-45 en 250-65.
2) E. Bekker, weduwe van A. Wolff, en A. Deken, Economische Liedjes, dl. I
(,s-Gravenhage 1781), bIz. 25.
3) De VI etter, De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken;
bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw, bIz.

97-100.
4) VgI. noot 74.
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Verder hadden deze inrichtingen veelal mede tot taak de kinderen van armlastige ouders op te voeden door middel van algemeen vormend maar
praktisch gericht onderricht, zodat die jeugdigen eenmaal volwassen geworden zieh voor de samenleving productief konden maken 1).
De eerste stap om deze doelsteIlingen te verwezenlijken liet men gewoonlijk over aan het particulier initiatief, al of niet daarbij gesteund door het
plaatselijk burgerlijk bestuur. De algemene overheid rekende immers opvoeding van de jeugd door middel van een vorm van nijverheidsonderwijs
toen nog niet tot haar werkterrein. Meestal nam een of andere humanitaire
ins telling het op zieh kinderen der onvermogenden "liefde tot het werk in
te boezemen" en ze bovendien ook geestelijk op een hoger peil te brengen.
Zo deed te Bergen op Zoom de afdeling van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen een groot aantal kinderen in een wolspinnerij en kousenbreierij
werken en gaf hen daarnaast onderricht in lezen, sehrijven en rekenen 2).
Hoorn had een Vaderlandsche Maatschappij van Fabriquen. Deze stichting
had naast enkele werkinrichtingen voor armen ook een "industrieschool"
onder haar beheer, waar naast technisch onderrieht ook onderwijs werd
gegeven in rekenen, lezen, schrijven, godsdienst, etc. 3). In Maastricht had
men plannen om voor de kinderen der behoeftigen onder de vijftien jaar
"eeoles publiques" op te richten, waar geleerd zou worden te werken; daarnaast zou hier onderrieht gegeven worden "dans les principes de notre
religion" en in lezen, schrijven en rekenen 4). Te Roermond was de grote
promotor van het onderwijs aan de arme kinderen kanunnik F. de Bors.
Deze geestelijke verwachtte veel resultaat van het godsdienst- en vakonderricht en dat in lezen, schrijven en werken. Hij zag de taak en uitwerking
daarvan als voigt: "donner une education chretienne aux enfants, les
accoutumer des leur jeunesse au travail et enformer par ce moyen des bons
chretiens et des membres utiles a la societe humaine" 5).
Zowel in genoemde als in andere plaatsen kwam tegen het eind van de
achttiende eeuw een vorm van nijverheidsonderricht tot stand, die vooral
gerieht was op de jeugd uit de volksklasse. De inriehtingen van deze soort
die school- en vakonderwijs combineerden, dienden zowel om de kinderen
bepaalde vaardigheden te leren als om hen de lust tot arbeid bij te brengen.
Aan het onderricht in spinnen en breien werd meestal de voorkeur gegeven,
omdat deze werkzaamheden gemakkelijk te leren waren en zo reeds spoedig
door de produktie van een leerling de aan hem gemaakte onkosten geheel
of gedeeltelijk gedekt konden worden. Deze opvatting werd vooral gehuldigd
1) H. W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (Utrecht 1895), bIz. 250.
G. A. Bergen op Zoom, Ingekomen rekesten 1794, 19 april.

2)
3)

G. C. W. Ie Jeune, Geschiedkundige nasporingen omtrent den toestand der
Armen en de Bedelarij ('s-Gravenhage 1816), biz. 146-47.
4) G. A. Maastricht, Concept verordeningen en bepalingen rakende het wezen
der Bedelarij in de 2e helft der 18" eeuw: "Essai sur les moyens d'abolir la mendicite et de pourvoir aux besoins physiques des Pauvres de la ville de Maastricht",
ongedateerd stuk, waarschijn1ijk geschreven tussen 1776-78 (voorl. invent. no. 6101).
5) A.R.A. Brussel, Fonds du Conseil prive du regime autrichien, Fondations
pieuses et seculieres, H6pitaux, portef. 940.
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bij het onderwijs aan meisjes; de jongens leidde men veelal op tot dat beroep,
welke ter plaatse het meest beoefend werd en zo de meeste kans bood op het
verwerven van een zeker bestaan. Dat de kinderen der armen onderwijs
kregen, was hard nodig. Immers het intellectuele en morele peil van deze
omvangrijke bevolkingsgroep stond op een laag niveau. Het inzetten van een
regeneratieproces aan de wortel was de enige weg om in deze levenshouding
verandering te brengen. Een essentiele voorwaarde daartoe was dan wei de
jeugdigen van jongs af aan werken te gewennen, omdat arbeid de noodzakelijke conditie was om op eigen benen te staan in het zich verwerven van
het levensonderhoud.
Waar nijverheidsonderricht werd ingevoerd, werd het effect dikwijls reeds
verminderd, doordat de werkzaamheden der leerlingen de onkosten van
zulk een school moesten dekken. Dat dit een veelzijdig onderwijs niet ten
goede kwam, spreekt vanzelf. Om de armen te dwingen hun kinderen naar
de nijverheidsscholen te sturen, werden zij bedreigd met inhouding van de
ondersteuning, wanneer zij niet meewerkten. Een aantal ouders was namelijk niet bepaald enthousiast over deze nieuwigheid. Immers het bedelen van
hun kinderen bracht voor hen veel meer op dan de bescheiden beloning die
op zulk een "Ieer- en fabriekschool" gegeven werd. De klemtoon viel bij een
dergelijke inrichting niet zozeer op het algemeen of vakonderwijs, maar vooral op het werken, waarmee de leerlingen iets moesten verdienen om de kosten
van het aan hen gegeven onderricht zelf te dekken en tevens enige financiele
verdiensten te verwerven ter aanvulling van het geringe inkomen van hun
ouders; hierdoor werden tegelijkertijd de lasten der armenzorg verlicht. Het
mes sneed echter zelfs van drie kanten. Immers naast ouders en armenzorg
zou ook de nijverheid - waarbij met name gedacht werd aan de textielsector - profijt kunnen trekken van de industriele armenscholen, aangezien
deze een geschoold arbeidsreservoir opbouwden. In dit licht dient men het
beroep te plaatsen dat de jurist H. H. van den Heuvel in 1780 op "verstandige
armbezorgers" deed om te komen tot het oprichten van Diaconie Spinschoolen ter ondersteuning van de gemeene industrie" 1).
Bij de opzet van dergelijke vormingsinstituten, waar werkende kinderen
enig elementair onderwijs ontvingen, heeft dus het economisch motief een
niet onbelangrijke rol gespeeld. Het pedagogisch kleed, waarin ook het
zakelijk element gehuld werd, yond zijn kapstok in de zinspreuk Arbeid
adelt. Regelmatig en gedisciplineerd werken had, naar men meende, een
gunstige invloed op de mentale gesteldheid van de jeugd en voedde op voor
het harde bestaan, dat het kind van behoeftige ouders later als volwassene
wachtte. Dit later zou niet lang op zich laten wachten, omdat de opvoeding
destijds duidelijk daarheen tendeerde het kind zo snel mogelijk in het leven
der volwassenen op te nemen.
Deel II: UITWERKING VAN DE IDEEEN IN LOKALE EXPERIMENTEN:
zie volgend laarboek.
1) H. H. van den Heuvel, Verhandeling over de noodzakelijkheid van het ondersteunen der gemeene industrie en de middelen daartoe dienende met betrekking
tot ons vaderland (1780), bIz. 57-58.

III

DE LANDBOUW IN DE BATAAFSE TIID:
ILLUSIE EN WERKELIJKHEID
door
Dr. J. M. G. VAN DER POEL
De Bataafse Tijd heeft een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op de
Nederlandse landbouwhistorici. Talrijke boeken en artikelen getuigen daarvan.
Het oordeel over deze peri ode is vrijwel zonder uitzondering gunstig. De
vele initiatieven en activiteiten, die in de Bataafse Tijd werden ontplooid,
worden in lovende volzinnen beschreven, hetgeen de indruk wekt, dat de
landbouw met sprongen vooruitging dankzij het goede voorbeeld van een
aantal grootgrondbezitters en dankzij de intensieve overheidsbemoeiing.
Dit oordeel berust echter op een smalle basis en vindt zijn oorsprong in
het overdreven optimisme der landbouwende Bataven, dat een nieuwe hemel
op een nieuwe aarde zag, waarin al het oude was voorbijgegaan.
De republiek der Vereenigde Nederlanden was zo zeer op scheepvaart,
handel en visserij ingesteld, dat de boerenstand in die tijd als een vergeten
groep kan worden gekwalificeerd. De landbouw werd, om de woorden van
Kops te gebruiken, geacht "zeker toevoegsel van Volks-welvaren opteleveren,
het geen men wei oordeelde, niet te moeten versmaden, doch dat deze voordee len onder de opgehoopte schatten, welke de Koophandel gedurig aanbragt, naauwlijks konden bemerkt worden" 1).
In de litteratuur van die dagen wordt dan ook hoog opgegeven van de
handel in granen, aikomstig uit de Oostzeelanden, maar van de graanteeit
in het eigen land wordt niet of nauwelijks gerept. Kaas en boter waren wei iswaar niet onbelangrijke exportprodukten, maar de hoge kwaliteit ervan werd
toegeschreven aan de vruchtbaarheid van de vaderlandse weiden en niet aan
de kundigheid van de producenten. Boeren waren in de ogen van de stedeling achterlijk, dom, lomp en onbeschaafd, een imago dat eerst na de
Tweede Wereldoorlog langzaam zou verdwijnen toen vele stedelingen tot
de verrassende ontdekking kwamen, dat ook boeren een auto, een wasmachine en een televisietoestel bezaten.
Reeds vroeg was de bevolking van ons land voor een groot deel geconcentreerd in de steden in het westen des lands, waar het leefpatroon zo zeer
verschilde van dat van het dunbevolkte platteland, dat boer en stedeling als
't ware in twee gescheiden werelden leefden en dat men van elkaar geen weet
had. Zo ontstond voor de platte lander het beeld van de verdorven stedeling
en voor de stedeling het beeld van de achterlijke boer., die weliswaar hard
1) J. Kops, Inwijdingsredevoering over het aanbelang van het akademisch onderwijs in de Nederlandsche land-huishoudkunde, Utrecht, 1816, p. 13.
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ploeterde maar die geen kennis nodig had om zijn bedrijf uit te oefenen,
omdat Moeder Natuur het eigenlijke werk deed.
De vele inpolderingen in de 17e en 18e eeuw, voomamelijk gefinancierd
met stedelijk kapitaal, zijn dan ook niet het gevolg van een opkomende
belangstelling voor de boer en zijn bedrijf, maar moeten uitsluitend gezien
worden als veilige beleggingsobjecten voor vermogens die met handeldrijven
bijeengebracht waren. Toch zijn boer en stedeling tengevolge van deze inpolderingen in vele gevallen voor het eerst nader met elkaar in aamaking
gekomen. Het moge ons wat lachwekkend in de oren klinken, maar de
milieuvervuiling - de klachten over stinkende grachten zijn niet van de
lucht - en het drukke stadsverkeer waren er o.m. de oorzaak van dat vele
stedelijke grondbezitters gedurende de zomermaanden de stad ontvluchtten
om op het platteland weer op verhaal te komen. In vele 17e en 18e eeuwse
boerderijen in de droogmakerijen treft men een of meer vertrekken aan soms zelfs uitdrukkelijk "herenkamer" 1) genoemd - die speciaal voor dit
doel door de verpachter waren gebouwd en uitsluitend voor hem werden
gereserveerd. Ofschoon de belangstelling van de eigenaar in de eerste plaats
zal zijn uitgegaan naar jagen, vissen, eten en drinken, kwam hij tijdens zijn
verblijf op de boerderij onwillekeurig en ongezocht in contact met zijn
pachter. Ben grotere waardering voor het werk van de boer moge hiervan
meestal niet het gevolg geweest zijn, enig begrip voor het landbouwbedrijf
weI. Eenzelfde confrontatie tussen boer en stedeling kwam tot stand, toen
steeds meer buitenplaatsen met bijbehorend grondbezit verrezen langs de
Vecht, in het Gooi en aan de voet van de Hollandse duinen.
In het begin van de 18e eeuw was er in Engeland en Frankrijk eveneens in
de kringen van de grootgrondbezitters een toenemende belangstelling voor
de landbouw ontstaan. Verschillende publikaties over de landbouw kwamen
aan deze belangstelling tegemoet en stimuleerden haar op hun beurt.
De nieuwe generatie van Nederlandse landeigenaren, die iets meer over het
landbouwbedrijf wilden weten, had geen andere litteratuur tot zijn beschikking dan klassieke schrijvers als Cato, Columella, Palladius en Varro en de
uit het einde van de 16e eeuw daterende Velt-bouw ofte Landtwinninghe van
Kaerle Stevens en Jan Libault, een uit deze klassieke schrijvers getrokken
compilatiewerk waarvan de toepasbaarheid op de Nederlandse landbouw,
zowel door zijn verouderde als door zijn mediterrane karakter, hoogst
twijfelachtig was.
Niet in het minst aan het ontbreken van recente landbouwlitteratuur is de
belangstelling toe te schrijven voor De Nieuw Wijze van Landbouwen, dat
ca. 1760 werd uitgegeven door een Genootschap van Liefhebberen van den
Landbouw. Dit vierdelige werk was een Nederlandse bewerking van het
boek van H . L. Duhamel du Monceau, Traite de la culture des terres, dat op
zijn beurt een bewerking was van Tull's Horse-hoeing husbandry 2).
1) C. Th. Kokke, De hereboerderij Jan Schillemansstede uit Oud-Beijerland,
Bouw 16 (1961), pp. 1328.
2) Zie hierover: J. A. van der Loeff, Cornelius van Engelen: agricultural pioneer
in eighteenth-century Netherlands, Quart. Bull. of the Intern. Association of agri-
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Tull had aan het begin van de 18e eeuw een wijze van landbouwen uitgedacht, waarin naar hij meende bemesting gemist zou kunnen worden. Door
het graan op rijen te zaaien kon de grond tussen de rijen vrijwel het gehele
jaar door worden bewerkt en door deze grondbewerking, aldus Tull, konden
licht en lucht weer groeistoffen aan de grond toevoegen; derhalve zou de
stalmest, die zo veel onkruidzaden in de akkers bracht, overbodig zijn. Voor
het in praktijk brengen van zijn nieuwe systeem construeerde Tull een aantal
speciale werktuigen, als rijenzaaimachines, ploegen en cultivatoren.
Serrurier, een van de weinigen, die een behoorlijke kennis van de landbouwpraktijk had, geeft enige redenen op waarom het boek van Tull hier te
lande bij de grootgrondbezitters als een onfeilbaar landbouwevangelie werd
beschouwd. De eigenaars van landgoederen en buitenplaatsen die "wei eenig
denkbeeld van, en somtijds groote liefhebberij voor, den landbouw hadden",
kenden het landbouwbedrijf niet uit de praktijk, omdat zij "al het bouwland,
aan hunne boeren verhuurd hebbende, ofhet geen zij nog eens aan zich zelven
hielden, door die boeren, of door een knecht uit den boerenstand latende
bewerken, van al dat werk doorgaans niets dan stukken en brokken zagen" 1).
M.a.w. omdat ze volslagen leek op landbouwgebied waren en niet begrepen
waarom een boer een bepaalde werkwijze volgde en geen andere. Nu wisten
de boeren dat zelf ook niet. Ze beoefenden hun bedrijf op grond van empirische kennis, die in de loop der eeuwen ontstaan was. Het is een misvatting
te denken, dat de boer nog precies op dezelfde wijze werkte als zijn middeleeuwse voorvader, zoals de 1ge eeuwse kamergeleerden dikwijls honend
hebben opgemerkt. De landbouwwerktuigen zijn steeds verbeterd, er zijn
steeds nieuwe gewassen in het bouwplan opgenomen en op grond van
ervaringsfeiten zijn de cultuurmethoden steeds verbeterd, dit komt over
lange perioden gezien ook tot uitdrukking in hogere opbrengsten per ha 2);
maar waarom verschillende methoden beter waren dan andere konden de
boeren niet verklaren. Stedelingen en geleerden trouwens ook niet, vandaar
dat zij fouten in het boek van Tull en anderen niet konden ontmaskeren.
De lezers van De Nieuwe Wijze van Landbouwen werden door de betoogtrant van de schrijver meegesleept en begonnen hier en daar zelf te experimenteren. Merkwaardig is dat men in ons land het stelsel van Tull negeerde
en men zijn belangstelling aileen concentreerde op de zaaimachine, die Tull
ontworpen had en die voor hem slechts middel was om tot zijn eigenlijke doel
te geraken. De zaaimachine werd hier al spoedig een rage. Niet aileen liet
men zaaimachines bouwen naar de tekeningen uit het boek van Tull voor
proeven op de akker, maar op de buitenpiaatsen speeide men ook, onder het

cultural librarians and documentalists 11 (1966), pp. 30-32; J. M. G. van der Poel,
Heren en boeren, een studie over de commissien van landbouw (1805-1851), diss.
Gron., Wageningen, 1949, pp. 9 e.v.
1) J. F. Serrurier, Boerengoudmijn, Amsterdam, 1807, p. 4.
2) B. H. Slicher van Bath, Constante, fluctuerende en variabele factoren in de
prod uk tie en consumptie van agrarische goederen in de pre-industriele maatschap·
pij, AAG-Bijdragen 15 (1970), pp. 105-117.
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genot van een goed glas wijn, met verkleinde modellen van zaaimachines
"op een gladde tafel, tot groot vermaak van 't gezelschap" 1).
De zaaimachines - zaaikassen noemde men ze hier te lande - waren
geheel van hout vervaardigd en functioneerden derhalve slecht of helemaal
niet. Op het platteland waren de ambachtslieden niet in staat reparaties aan
de werktuigen te verrichten en de boeren, die in opdracht van hun verpachters de proeven moesten uitvoeren, zagen uiteraard niets in deze onzinnige
nieuwigheden en saboteerden naar hartelust.
De gedachte dat de graanoogsten d.m.v. rijenteelt konden worden vergroot, was op zichzelf juist. Maar niet v66r het midden van de 1ge eeuw was
de technologische ontwikkeling ZQ ver gevorderd, dat zaaimachines konden
worden geproduceerd die de voordelen van de rijenteelt waar konden maken.
De houten zaaikassen van de 18e eeuw werkten zo gebrekkig, dat zij slechts
als brandhout nog enig nut konden bewijzen.
Onafhankelijk van de grootgrondbezitters waren de Friese en Groningse
boeren er in de tweede helft van de 18e eeuw weI in geslaagd een aantal
bruikbare rijenzaaiwerktuigjes te construeren, zoals het cichorei-"kroadsje",
de kooltrommels, gotenjager en zaaihoom 2). De door hen uitgedachte
gereedschappen voldeden aan de verwachtingen, omdat zij de eenvoud zelve
waren en werden gemaakt van materiaal (zink, koper, blik) dat niet vervormde door droogte en vocht.
Ondanks hun mislukkende experimenten kwamen de stedelingen echter
steeds meer tot de overtuiging dat voor hen een taak was weggelegd bij het
verbeteren van de landbouw. Grootgrondbezitters, predikanten en medici
verenigden zich in 1776 in de Maatschappij ter Bevordering van den Landbouw te Amsterdam (!) en ook de Oeconomische Tak keurde de landbouw
haar belangstelling waardig. Of de methoden van de boeren op dat ogenblik
werkelijk verbeterd konden worden, vroeg men zich niet af. Men ging er
vanuit alsof het een axioma was. De boer was onbeschaafd en dom, de
stedeling daarentegen een verlicht mens en dus was van hem aIleen de vooruitgang van de landbouw afhankelijk. Dat het landbouwbedrijf er voor die
tijd wezen mocht, dat de boer de deskundige op dit gebied was en de stedeling de leek, werd slechts zelden door de laatste beseft. Slechts bij enkelen,
die zich meer dan oppervlakkig met hun grondbezit en boeren bezighielden,
maakte de onderschatting van de capaciteiten van de boer plaats voor een
positieve waardering. Deze waardering valt b.v. ook te beluisteren in de
inaugurele rede van Kops in 1816, waarin hij zei "uit volle overtuiging mijns
harte te erkennen, dat onze Landbouw reeds eene grootere hoogte, dan bij
de meeste andere Volken heeft bereikt" 3). Ofschoon deze betekenis ten dele
ook verklaard kan worden als een oratorische kunstgreep en de argumentatie
nogal aan de vage kant blijft, getuigt deze opmerking toch weI van een beter
1) Serrurier, Boerengoudmijn, p. 5.
2) J. M. G . van der Poel, Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland,

Wageningen, 1%7, pp. 26-30.
3) Kops, Inwijdingsredevoering, pp. 29-30, zie ook pp. 20 e.v. (over het belang
van ervaringskennis).
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inzicht. Vit zijn verdere betoog blijkt echter dat zijn geloof in de grootgrondbezitters ongeschokt gebleven was en voor zijn wetenschappelijk auditorium
haast hij zich ook te wijzen op "aile die wetenschappen, welke den Landbouw
haren dienst zoo mildelijk aanbieden, en in de laatste dertig jaren met
reuzenschreden gevorderd zijn" 1). Die reuzenschreden bestonden slechts
in de verbeelding van Kops en zijn tijdgenoten, want de meeste zogenaamde
ontdekkingen van de wetenschap waren fout en konden derhalve geen direct
uitgangspunt zijn voor het verkrijgen van hogere opbrengsten van plant en
dier. Men kan hooguit constateren, dat de wetenschap in deze tijd zich voor
het eerst ging toeleggen op de verklaring van de landbouwkundige feiten,
maar het juiste inzicht in de verschijnselen brak voorshands nog niet door.
Nog steeds meende men dat de dampkring de vruchtbaarheid van de grond,
die daaraan door de teelt van granen en andere gewassen onttrokken was, kon
herstellen. Door veel te ploegen en te eggen en ook door braak laten liggen
van de grond diende men daarom het doordringen van licht en lucht in de
bodem te bevorderen. Een van de ontdekkingen van de wetenschap, waarop
Kops gedoeld zal hebben, is de theorie van de Duitser Albrecht Thaer
(1752-1828), die van oordee1 was dat de humus rechtstreeks door de plant
werd opgenomen. Humus is ongetwijfeld een belangrijke factor voor de
plantengroei, maar de gedachte van Thaer dat de plant door de humus werd
gevoed, was niet juist. Eerst in 1840 zou Liebig (1803-1873) ontdekken dat
planten met anorganische stoffen (stikstof, fosforzuur, kali enz.) gevoed
werden. Eerst toen ook werd het mogelijk een reele stijging van de opbrengsten te verkrijgen, omdat men door toepassing van verschillende soorten
kunstmest bepaalde elementen die niet in de bodem aanwezig waren of die
in het minimum verkeerden, op goedkope wijze kon aanvullen. Slechts indien men in de Bataafse Tijd had kunnen beschikken over de ontdekkingen
van Liebig, had men het beschot per ha aanzienlijk kunnen vergroten. Wat
men nodig had was kennis van de grond - geen empirische kennis, maar
kennis op grond van exacte chemische analyses -, verder kennis van plantenen veevoeding, van kunstmest, van ziekten- en insektenbestrijding enz. Aangezien het in de Bataafse Tijd aan die kennis ontbrak, kon er weinig meer
verbeterd worden aan de ervaringskennis van de boeren. Vit ervaring wisten
zij dat de ene akker op dezelfde boerderij vruchtbaarder was dan de andere
en dat een zwaardere stalbemesting somseenhogere opbrengst gaf, maarsoms
ook niet. Op grond van ervaring waren allerlei vruchtwisselstelsels tot stand
gekomen, omdat men bemerkt had dat monocuIturen de grond uitputten en
plantenziekten tot gevolg hadden. Maar waarom en hoe dat alles zo was,
bleef een raadsel. De boeren verbouwden gewassen en fokten vee en maakten
zuivel zonder te begrijpen. Aan hun scherpe waameming en aan het toeval
waren de verschillende verbeteringen in de loop der eeuwen te danken
geweest. Tot ver in de 1ge eeuw, toen de ontluikende landbouwwetenschap
een tip van de sluier begon op te lichten, bleven akkerbouw en veeteeIt nog
geheel berusten op ervaring en intultie, op kennisoverdracht van vader op
1) Kops, Inwijdingsredevoering, p. 32.
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lOon en op jarenlange praktijk, allemaal zaken die men zich niet eigen kan
maken tijdens een zomers uitstapje naar de boerderij.
Het was dan ook een denkfout van de nieuwbakken landbouwers te
menen dat zij de landbouw van die dagen nog konden verbeteren. Zij noemden zich, zoals Chomel opmerkt 1), weliswaar landbouwers maar zij waren
geen boeren.
Natuurlijk was er ook in die tijd verschil in vakbekwaamheid, ook in die
tijd waren er goede en slechte boeren zowel op het zand, op het veen, als op
de klei, maar de Nederlandse boeren hadden langs empirische weg een kennis
verkregen die over het geheel genomen aan het einde van de 18e eeuw
nauwelijks te verbeteren vie!. Het optimisme van de intelligentsia t.a.v. de
directe verbeteringsmogelijkheden van de landbouw is gezien tegen deze
achtergrond een onwezenlijke illusie, maar zij zou nog jarenlang gekoesterd
worden. Ook of juist in de Bataafse Tijd, toen men geen goed woord meer
voor het verleden over had en aanvankelijk leefde vanuit een bijna heilige
toekomstverwachting. Overheidsbemoeiing met de landbouw zou de boeren
uit hun achterlijkheid kunnen verheffen en op die wijze de voedselvoorziening veilig kunnen stellen.
In 1800 werd bij het Agentschap van Nationale Oeconomie Jan Kops
(1765-1849) 2) aangesteld als commissaris tot de zaken van den landbouw
met de opdracht de allerwegen nodig geachte stimulansen aan de landbouw
te geven. Een deskundiger landbouwexpert dan deze Doopsgezinde predikant
was er in het hele land niet te vinden. De liefhebberij van zijn jongensjaren
was botaniseren in de duinen nabij zijn woonplaats Haarlem geweest en het
liefst zou hij botanicus zijn geworden. Aangezien voor hem als Doopsgezinde
v66r de omwenteling geen overheidsfuncties openstonden, ging hij theologie
studeren. Zijn predikantenambt was derhalve een tweede keus, die echter
wel enige littekens achterliet. Kops' rancune tegen de Staatskerk zou hij nooit
meer opgeven, zijn patriottische gevoelens werden er door versterkt en op
het gebied van de botanie bleef hij zijn Leven lang een dilettant, ook toen hij
later hoogleraar in dat yak was geworden. Een tenminste even grote teleurstelling wachtte hem, toen hij voor een door hem fel begeerde standplaats
gepasseerd werd. Hij geraakte in een geestelijke crisis, zocht naar afleiding
die hij "volstrektelijk behoefde" 3) en yond die in zijn inmiddels verwaarloosde liefhebberij, de botanie. Nadat hij zich hiermee enige tijd had beziggehouden, wilde hij als goed patriot zijn hobby "tot bijzonder nut doen
strekken en toepassen op de verbetering van onzen landbouw" 4). De ontginning van de duinen, reeds in het begin van de 18e eeuw door verschillende
schrijvers aanbevolen, was door een aantal recente artikelen in de Verhande1) Chornel, Algerneen Huishoudelijk Woordenboek III (1770), p. 1749.
2) J. Baert, Jan Kops, pionier van Hollands landbouw, 's-Gravenhage, 1943.
3) Levensberigt betrekkelijk rnijne werkzaamheden voor het publiek en hetgeen

hierop invloed had [door Jan Kops, 1839], medegedeeld door W. M. Zappey,
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 33 (1970), pp. 119-166, spec. p. 136.
4) Levensberigt, p. 136.
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lingen van de Maatschappij ter Bevordering van den Landbouw te Amsterdam 1) weer actueel geworden en deze brachten Kops vermoedelijk op het
idee een beschrijving van de Hollandse duinen te maken met een voorstel
tot ontginning. Hij meende oprecht, evenals zijn tijdgenoten trouwens, dat
de barre duinen konden worden herschapen in welige landouwen en hij was
zo verb lind door dit idee fixe, dat hij de werkelijkheid geheel uit het oog
vedoor. In dit duinrapport gaf hij een overzicht van een aantal naar zijn
mening geslaagde duinontginningen, waarvan hij de resultaten tot in het
belachelijke verheerlijkt. Hoog hemelt hij een Leendert van der Harst op,
"die de eerste Boer en Landman geweest is in ons Vaderland, welke woest
Duin ontgonnen heeft" en die "aan alle vooroordeelen en tegenkantingen
het hoofd boodt, en dezelve onverschrokken en met een ongelooflijken moed
en werkzaamheid overwon; die zelfs de Maaneschijn te baat nam om te
arbeiden" 2). Ikvermoed datVan der Harst dat laatste nietvoor zijn plezier
gedaan zal hebben, maar dat het nachtwerk bittere noodzaak was om zijn
overdag overstoven gewassen weer onder het zand vandaan te halen! Even
enthousiast schreef Kops over WiJlem Heijtfeld, die in de Scheveningse
duinen een allermiserabelste hut bouwde, "enkel uit houten planken, die
onmiddellijk zonder eenigen muur of steilen op het Duin rusten, en van
boven tot een punt toeloopen". In Kops' ogen was dit wrakke, maar ongetwijfeld goedkope bouwsel blijkbaar een pale is en als Heijtfeld zijn hoog
zwangere vrouw en vier kinderen halverwege de maand april, na vier dagen
moeizaam timmerwerk, in "de nog niet half voltooide en open Hut" stationeert, beschouwt Kops hem niet als een ontaarde man en vader, maar als
een landbouwpionier die uit het goede hout gesneden is 3). Het zou voor
Kops dan ook een grote voldoening geweest zijn te weten dat het nageslacht
Heijtfeld nog heden ten dage in ere houdt. Heijtfeld's bijnaam "De Bataafse
Boer" leeft nl. - zij het enigszins verkort - nog voort in de bij de Hagenaars zo geliefde theeschenkerij "De Bataaf" 4).
Hoe al deze stakkers op of over de rand van het bestaansminimum geleefd
moeten hebben, besefte Kops niet. Hij zag slechts aardappelen, rogge,
boekweit, gerst, spurrie, knollen, paardebonen, linzen, cichorei, mosterd,
vias en hennep 5). Maar wat hij zag, was een fata morgana; de werkelijkheid
was dat de duinakkertjes bij herhaling werden overstoven, waardoor de
1) Verhandelingen van de Maatschappij ter Bevordering van den Landbouw te
Amsterdam V (1788) en VII (1791). Over deze Maatschappij: P. van Schaik,
Maatschappij ter Bevordering van den Landbouw, Ons Amsterdam, 13, 8 (1961),
pp. 231-233; dez., De Maatschappij ter Bevordering van den Landbouw (17761847), Landbouwkundig Tijdschrift 74 (1962), pp. 24-31; Historia agriculturae 4
(1957), pp. 85-90.
2) Tegenwoordige Staat der Duinen van het voormalig gewest Holland, zijnde
het eerste deel van het Algemeen Rapport der Commissie van Superintendentie
over het Onderzoek der Duinen, Leiden, 1798, p. 175.
3) Tegenwoordige Staat, pp. 184-186.
4) R. C. Hekker en J. M. G. van der Poel, De Nederlandse boerderij in het begin
der 1ge eeuw, een documentatie-onderzoek van het Kabinet van Landbouw, Arnhem,
1967, p. 29.
5) Tegenwoordige Staat, p. 186.
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gewassen, voor zover ze al niet door de konijnen waren opgevreten, dikwijls
geheel vemield werden. De schrale opbrengsten kunnen nauwelijks voldoende geweest zijn om de hongerige magen van de ontginners te vullen. Terecht
torpedeerde het nuchtere Departementaal Bestuur van Holland enige jaren
later in een vemietigend advies aan het Staatsbewind de voorstellen van Kops
tot landbouwkolonisatie in de duinen. Het moet voor Kops een pijnlijke
zaak geweest zijn, dat dit oordeel tot stand gekomen was uitgerekend op
grond van de mislukking van de ontginningspogingen van zijn paradepaardjes Van der Harst en Heijtfeld 1).
Akkerbouw was in de binnenduinen, behoudens een hoogst zeldzame
uitzondering, onmogelijk. De autochtone boeren van de kuststreek wisten
weI beter en profiteerden op andere wijze van de duinen. Ze stroopten er
konijnen, ze sloegen er reeds in de Middeleeuwen zoden ten behoeve van
de mestvoorziening, ze baalden er duindoom en kruipwilg als brandstof en
ze Iieten er hun schapen en runderen weiden. Zo lang de duinwaterIeidingen
nog geen water aan het duingebied onttrokken, waren de duinen zo vochtig,
dat er in de valleien meertjes ontstaan waren. Daarombeen had zich een
vegetatie van wilde grassen ontwikkeld, die een bruikbare veeweide opleverde, zij het dan ook van geringe oppervlakte 2).
Het duinrapport, dat op nogal ontbutsende wijze Kops' gebrek aan kennis
van landbouwzaken onthult, verhinderde echter niet dat Goldberg hem
polste voor de functie van commissaris tot de zaken van den landbouw.
Integendeel, de bekendheid die Kops na publikatie van het duinrapport
kreeg, was zelfs de directe aanleiding hem te vragen voor deze functie, die
door Kops met beide handen aangenomen werd 3).
Reeds voor hij officieel benoemd was, stortte hij zich in het werk. Evenals
Goldberg begreep hij dat er geen landbouwbeleid gevoerd kon worden
zonder statistische gegevens. Daarom organiseerde hij een landbouwenquete en vergezelde hij zijn chef op diens economische reis, die bijna vijf
maanden duurde 4). Statistische gegevens in de modeme zin van het woord
verkreeg hij daarbij niet, maar wei kreeg hij voor het eerst enig inzicht in de
landbouw. Aan het eind van zijn leven schreef hij dan ook dat hij vooral veel
geleerd had tijdens deze reis door het gehele land 5). Na de eerste orientatie
op zijn nieuwe werkterrein was de oprichting van de commissies van landbouw de volgende stap 6). Deze gewestelijke commissies waren advies1) Memorie bevattende Bedenkingen op het Rapport van het Departementaal
Bestuur van Holland, op het Rapport der Commissie wegens de Duinen, Magazijn
van Vaderlandschen Landbouw II (1805), pp. 305 e.v.
2) J. G. G. Jelles, Geschiedenis van beheer en gebruik van het Noordhollands
duinreservaat, ITBON-medeling nr. 87, 1968, pp. 51-52.
3) Levensberigt, p. 142. Over Goldberg : W. M. Zappey, De economische en
politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg, diss. U. v. A., Alphen aI d Rijn,
1967.
4) De landbouwenquete werd gepubliceerd in: Ristoria agriculturae I-III (19531956); het rapport dat Kops over deze reis samenstelde in: Ristoria agriculturae
V (1959), pp. 192-280.
5) Levensberigt, p. 147.
6) Over de commissies van landbouw: van der Poel, Reren en boeren.
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organen, die hem o.m. statistische gegevens moesten leveren en hem in het
algemeen moesten informeren over de stand van zaken van de landbouw in
het gewest. Kops besefte zeer weI, dat de commissies niet uit de berooide
staatskas gefinancierd konden worden en verbreedde daarom het Veefonds,
dat in 1799 op initiatief van de Groninger boer Geert Reinders 1) was
gesticht en aanvankelijk alleen bedoeld was om de runderpest te bestrijden,
tot een algemeen Landbouwfonds, zodat alle overheidsuitgaven voor de
landbouw daaruit zouden kunnen worden geput.
Om de verschillende overheidsmaatregelen op landbouwgebied ter algemene kennis te brengen riep hij het eerste Nederlandse landbouwtijdschrift,
het Magazijn van Vaderlandschen Landbouw, in het leven, dat evenals de
commissies van landbouw en het in 1809 door hem opgerichte Kabinet van
Landbouwwerktuigen, uit het Landbouwfonds werd gefinancierd. Toen zijn
gehele organisatie eenmaal draaide, kwam er steeds meer werk op hem af.
Zijn correspondentie groeide met de dag, om van het aantal rapporten en
adviezen dat hij produceerde maar niet te spreken. Het schrijven van de
Staten van Landbouw en het verwerken van de tabellen met gegevens, die
de commissies van landbouw voor hem verzamelden, kostte hem jaarlijks
vele weken. Hij hechtte aan deze gegevens zoveel waarde, dat hij er verzameloverzichten van maakte over dejaren1806-1812 en later zelfs nog over
1813-1828 2). Het is mij nooit duidelijk geworden waarom Kops zo'n grote
waarde toekende aan de tabellen en verzameloverzichten. Kwantitatieve
opbrengstgegevens kwamen er niet in voor, wei gemiddelde barometer- en
thermometerstanden. Als historici kunnen we er ook niets mee beginnen,
want we hebben er weinig aan te weten dat de opbrengst van tarwe in 1808
"meestal voorspoedig", die van rogge "meestal zeer voorspoedig" en die
van koolzaad "overal zeer ongunstig in qualiteit en quantiteit" was.
Zijn bemoeiingen met het landbouwonderwijs hadden weinig succes. In
zijn instructie was een bepaling opgenomen, waarin de commissaris van landbouw werd opgedragen de publikatie van een landbouwkundig schoolboek
te bevorderen. Deze bepaling had ongetwijfeld zijn ontstaan te danken aan
de Maatschappij ter Bevordering van den Landbouw, die in 1783 een prijsvraag had uitgeschreven ter beantwoording van de vraag "Welke zijn de
beste middelen, om de Kinderen der Landlieden in ons Vaderland, van hunne
eerste Jeugd af aan, zoo in de Dorpsschoolen, als anderzins, eene genoegzame kennis te doen verwerven van die kundigheden, die tot hun aanstaande
beroep van Landbouwen en Veehouwen noodzakelijk zijn?" De Maatschappij had bij de uitschrijving van deze prijsvraag zelf reeds het antwoord op
deze vraag gegeven door te stellen dat een schoolboek een gepast middel
1) L. H. Bruins, Leven en werken van Geert Reinders, de grondlegger van de
immunologie, diss. Gron., Assen, 1951.
2) J. Kops, Verhandeling bevattende een overzigt van den Staat der voomaamste
gewassen in Nederland geteeld en van de gesteldheid van het weder in de jaren 1806
tot 1812, Amsterdam, 1816, 2e dr. Utrecht, 1841; J. Kops, Overzigt van den Staat
der voomaamste gewassen in Nederland van denjare 1813 tot en met 1828, Utrecht,
1841.
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hiertoe leek en had derhalve verzocht een schema voor een schoolboek bij de
beantwoording van de prijsvraag in te sluiten. J. F. Muller diende een antwoord in, dat bekroond werd. Hij had o.m. een schema voor een landbouwkundig schoolboek in vijf delen ontworpen. In 1789 schreef de Maatschappij
een nieuwe prijsvraag uit, waarin zij vroeg om manuscripten van een volledig
uitgewerkt schoolboek volgens het vijfdelige schema van Muller.
Eerst 10 jaren later konden de bekroonde ontwerpen gepubliceerd worden
in de Verhandelingen van de Maatschappij 1). Vier van de bekroonde delen
waren van de hand van Hendrik P~nse, een boer uit Geervliet, terwijl Muller
met medewerking van L. Aartsen voor een deeltje bekroond werd. Er was nu
een schoolboek, maar het was niet bruikbaar voor het onderwijs op de
plattelandsscholen, de omvang bedroeg nl. bijna 400 bladzijden. Op instigatie
van Kops kreeg Ponse nu opdracht van de Secretaris van Staat "een beknopt
schoolboek naar de opvatting der Landjeugd en geschikt om in de scholen
ten plattelande te worden ingevoerd", te ontwerpen. In 1806 bood Ponse in
eigen persoon zijn manuscript aan, dat de titel droeg Landbouwkundig
onderwijs van een Landman aan zijn kinderen in Zamenspraken. Het was
echter nog steeds veel te uitgebreid en nadat het enige malen omgewerkt en
rigoureus besnoeid was, werd het boekje tenslotte in 1811, ondanks tegenwerking van de onderwijsautoriteiten, gepubliceerd. Het was onder aile
kunstbewerkingen van Kops echter zo beknopt geworden, dat er voor een
plattelandskind aileen maar bekende kost in stond, zodat het nut van bet
boekje problematisch was geworden. Daarbij dient dan nog bedacbt te
worden, dat de onderwijzers ten plattelande zelf nauwelijks konden lezen,
schrijven en rekenen en dat zij in verreweg de meeste gevallen van de Iandbouw geen verstand hadden. Van het invoeren van het boekje van Ponse op
de plattelandsscholen zijn mij dan ook sIechts mislukte pogingen bekend 2).
Het beeft tientallen jaren renteloos op de zolders van de uitgever gelegen en
bet kreeg pas It eeuw na zijn verscbijning waarde, nl. als zeldzaam curiosum
in bet boekenantiquariaat.
En wat voor resultaat leverden de commissies van landbouw op, die waren
samengesteld uit grootgrondbezitters, medici, predikanten en andere dorpsnotabelen, maar waarin de man van de praktijk meestal niet vertegenwoordigd was? De goede uitzonderingen daargelaten - de commissies in Groningen en Zeeland b.v. bebben waarschijnlijk, ook in later tijd, goed werk
gedaan - was de activiteit van de commissies meestal beperkt tot vergadereno Omdat Kops in feite al het belangrijke werk deed, speelden zij ook bij
de wetgevende arbeid een ondergeschikte rol. Van de toepassing van deze
wetten ter bevordering van de ontginning van woeste gronden, tegen bet
beroven en schenden van boomgewassen, omtrent de botervaten en het
keuren van de hop, is weinig terecht gekomen: reeds bij de inlijving werden
zij weer ingetrokken en na de bevrijding zijn ze niet meer in werking gesteld.
De bezoekerscijfers van het Kabinet van Landbouwwerktuigen, waarvan
1) XIII, 1 (1799); XIII, 2 (1801); XIII, 3 (1802).
2) E. J. Werkman, Ben afgekeurd boek voor het

24 (1953), pp. 88-89.
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Kops tot aan zijn dood directeur bleef, zijn niet indrukwekkend en het
Kabinet heeft ondanks Kops' herhaalde verzekeringen van het tegendeel,
niet veel invloed gehad op de verbetering van de bedrijfsinventaris van de
Nederlandse boer die er mee beoogd werd 1). Een van de hoofdpunten van
Kops' beleid, de bevordering van de ontginning van woeste gronden, kon
niet op grote schaal worden gerealiseerd.
Het is de tragiek van Kops geweest, dat zijn rusteloze activiteiten tot zo
weinig werkelijke resultaten hebben geleid. Van een volslagen leek op landbouwgebied ontwikkelde hij zich tijdens zijn commissariaat tot een van de
beste kenners van de Nederlandse landbouw in al zijn verscheidenheid; in de
landbouwpraktijk kreeg hij op den duur ook meer inzicht. Hij was ongetwijfeld een bekwaam organisator. Hij wist bovendien te roeien met de te korte
riemen, die hij ter beschikking had, maar hij stond voor een hopeloze taak,
omdat zijn beleid niet kon steunen op een landbouwwetenschap die de weg
naar werkelijke verbetering kon wijzen.
Kops heeft dit alles niet beseft. Het vele werk, dat hij te doen had, heeft
hem zo volledig geabsorbeerd, dat hij geen tijd had om erover na te denken
of het wei zinvol was wat hij deed. In zijn Levensberigt schreef hij dat al zijn
gezwoeg hem nooit te veel was omdat zijn vele werkzaamheden "door het
voortgebragte nut zoo zeer veraangenaamd werden" 2). Of dat nut nu wei zo
groot was, als hij meende, moet toch wei betwijfeld worden. Voor de boeren,
om wie het eigenlijk begonnen was, kon hij weinig doen. Zijn plannen bevatten meestal wei een goede kern, ze kwamen aileen te vroeg. Maar zijn ideeen
hebben doorgewerkt tot ver na de Bataafse Tijd en wat hem voor ogen stond
- de bevordering van de Nederlandse landbouw - kon bijna een eeuw
later door zijn opvolgers ten departemente, die onder een gelukkiger gesternte geboren waren, in een andere vorm met meer succes worden voortgezet.
Terecht werd hij pionier van Hollands landbouw genoemd en dankzij zijn
schriftelijke nalatenschap weten we veel over de landbouw in de Bataafse
Tijd.
Toen bij in 1815 tot hoogleraar in de kruidkunde, de natuurkennis der
planten en in de landhuishoudkunde werd benoemd, was echter het uur
aangebroken waarop het Peter principle op hem van toepassing werd. Sinds
jaren had hij zich niet meer intensief met de botanie beziggehouden, al had
hij tussen de bedrijven door het in 1800 begonnen werk aan de Flora Batava
wei voortgezet. Over het onvolkomene van dit werk verontschuldigt bij zich
dan ook in zijn Levensberigt. Duidelijk klinkt in deze verontschuldiging de
kritiek van de jongere generatie van botanici door 3). Even verder bekent hij
grote moeite gehad te hebben met het nieuwe yak fysiologie 4). Een van zijn
studenten, de latere hoogleraar in de scheikunde G. J. Mulder (1802-1880)
wijdde in zijn autobiografie enige regels aan het onderwijs van Kops. Diens
falen als hoogleraar schrijft bij toe aan Kops' goedheid, maar zou bij als
1)
2)
3)
4)

De geschiedenis
Levensberigt, p.
Levensberigt, p.
Levensberigt, p.

van het Kabinet in: Hekker en van der Poel, pp. 1-23.
164.
146.
161.
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student niet doorzien hebben waar het bij Kops aan schortte? "Bij Vader Jan
Kops leerde toen niemand iets van botanie". De studenten bestudeerden niet
een boek. "Op het college was geen aandacht hoegenaamd voor de zaken".
Op tentamens en examens "gaf de goede Kops alles toe". Namen van
planten werden nooit gevraagd. "Geen familie, geen genus, niets; geen
physiologie, niets, niets, niets. Brave Kops, Gij waart veel te goed om professor te wezen" I).
Terug naar de Bataafse Tijd. Het is dunkt me langzamerhand weI duidelijk
geworden dat verbetering van de landbouw in de Bataafse Tijd niet met overheidsbemoeiing bereikt kon worden. AIle goedbedoelde pogingen strandden
op dezelfde klip: het ontbreken van een landbouwwetenschap. Men liefhebberde in het wilde weg en al wat nieuw of buitenlands was, werd met
gejuich begroet. Onder die omstandigheden was het mogelijk dat de Duitser
Von Boddien 2) de steun van de overheid kreeg bij zijn pogingen hier te
lande de Mecklenburgische Haken te introduceren, een grondbewerkingswerktuig dat in het prehistorische eergetouwstadium was blijven steken en
waarvan de inheemse soortgenoten sinds de Middeleeuwen van de Nederlandse akkers waren verbannen.
Van de invoering van Spaanse Merinoschapen verwachtte men wonderen,
omdat de wol van deze schapen veel fijner was dan die van de inlandse. Men
realiseerde zich echter niet dat het Merinoschaap niet kon aarden in ons gure
klimaat. Enthousiaste verslagen van verschillende landeigenaren duidden
welop een aanvankelijk succes bij de fokkerij, maar ook hierbij heeft het oog
van de meester bedrogen. Langzamerhand werden de berichten over ziekten
en sterfte frequenter en in ieder geval hebben de Merino's nooit een blijvende
invloed op de inlandse schapenrassen uitgeoefend 3).
Zo zou er op allerlei andere proefnemingen op landbouwgebied eenzelfde commentaar geschreven kunnen worden. Het zou een eentonig verhaal
worden.
Aan de ontginningswoede van de intellectuelen moet echter nog enige aandacht worden besteed, omdat de gedachte van ontginning van woeste grond
in de Bataafse Tijd centraal stond.
Als eerste voorbeeld van een enthousiast ontginner zou ik Jean Maurice
d'Amble (1746-1821) in de herinnering willen terugroepen 4).
Deze welgemanierde en ontwikkelde Fransman, wiens afkomst en herkomst nog steeds in een mysterieus duister gehuld zijn, vestigde zich in 1788
in Zeist en voorzag hier te lande in zijn onderhoud als gouverneur en huis1) Levensschets van G. J. Mulder, door hem zelven geschreven ... , I, Rotterdam,
1881, pp. 81-83.
2) J. M. G. van der Poel, De "MeckJenburgische Raken" in Nederland, Neerlands Volksleven 21 (1971), pp. 97-113.
3) Schapenhouderij, in: Vers!. en Meded. Directie van den Landbouw, 1908,
nr. 3, p. 18.
4) Johan E. Elias, Een merkwaardige Zeistenaar: de heideontginner Jean Maurice
Damble (d'Amble) (1746-1821), Ristoria agriculturae VII (1963), pp. 111-191.
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paedagoog bij een aantal gegoede families. Ais kind van zijn tijd was hij
bezield door een niet te stuiten geloof in de vooruitgang en door het verlangen daaraan zijn steentje bij te dragen tot nut van de mensheid. 's Zomers
genoot hij in Zeist van de natuur "waarvoor hij een aan Rousseau herinnerende verering koesterde", en de winters bracht hij door in Amsterdam,
waar de vele boekwinkels en geleerde genootschappen zijn wetenschappelijke dorst konden lessen. Dit dubbelleven hield hij vol tot 1797 om zich
daarna met zijn opgespaard vermogentje aan de ontginning van de heide te
wijden.
Ik zal hier niet zijn gehele lijdensgeschiedenis herhalen, noch de wijze
waarop hij Goldberg en Kops zand in de ogen strooide door zijn optimistische voorspellingen en quasi-wetenschappelijke landbouwtheorieen.
D'Amble had, uiteraard zander iets van de landbouw af te weten, een naar
hij dacht geheel nieuw systeem van ontginnen verzonnen, waarvan hij zich
gouden bergen voorstelde.
Iedere keuterboer, maar ook een man als Serrurier 1) wist dat ontginning
van schrale zandgronden een kwestie van mestvoorziening was. Deze mest
moest op het eigen bedrijf gewonnen worden, omdat aanvoer van elders in
de meeste gevallen niet rendabel was. Aangezien de zandbedrijf)es nauwelijks
genoeg, en dikwijls zelfs te weinig, mest produceerden om de vruchtbaarheid
van de in exploitatie zijnde grond in stand te houden, was verdere ontginning
op grote schaal niet mogelijk. Deze vicieuse cirkel kon eerst in de tweede
helft van de 1ge eeuw worden doorbroken toen grote hoeveelheden kunstmest tegen redelijke prijzen ter beschikking kwamen.
Zo lang er geen kunstmest was, breidden de zandboeren hun bezit slechts
met kleine stukjes grond uit, afhankelijk van de hoeveelheid stalmest die zij
produceerden. In tijden van stijgende prijzen voor landbouwprodukten,
zoals in de Bataafse Tijd, was de drang tot ontginning wat groter. Men was
dientengevolge in staat van elders stalmest en wat men noemde "konstmesten" (wier, vis, straatvuil, haardas enz.) aan te kopen. Maar zonder de
chemische kunstmest bleef op deze marginale gronden ontginning van grote
oppervlakten woeste grond ook bij stijgende conjunctuur gering.
Wanneer men dan weet, dat het nieuwe systeem van d'Amble behelsde
woeste grond te ontginnen zonder toepassing van mest, moet het duidelijk
zijn dat zijn pogingen bij voorbaat tot mislukking gedoemd waren. De
boeren, die nabij de ontginning van d'AmbJe hun bedrijf)es hadden, zagen
de mislukking aankomen; d'Amble, Goldberg en Kops niet.
D'Amble dacht dat zijn wijze van ontginnen gloednieuw was, maar de
ironie van zijn noodlot wilde dat hij zonder het te beseffen teruggevallen was
op de ontginningsmethode van de prehistorie. Hij verwijderde nl. de heide
en andere opslag van de grond, stak die na droging in brand, verspreidde de
as over de grond, om er vervolgens het zaaizaad aan toe te vertrouwen. En
om het prehistorische beeld compleet te maken: hij bewerkte de grond niet
met een ploeg, maar, naar hij met ongepaste trots vermeldt, met een zelf
') Serrurier, Boerengoudmijn, p. 3.
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bedacht werktuig, "un simple triangle de bois, dont I'angle qui va en terre
est a peu de cinquante degres". M.a.w. hij had het eergetouw van de prehistorische boer opnieuw uitgevonden!
Zoals te verwachten is, was d' Amble spoedig gedwongen zijn ontgonnen
grond te bemesten, omdat hij anders zelfs zijn zaaizaad niet teruggewonnen
had. Ais het geluk niet een keer met hem was geweest, zou hij reeds na enige
jaren zijn ontginning hebben moeten opgeven. Het kamp van Zeist, dat in de
jaren 1804-1806 door een grote troepenmacht betrokken werd, leverde een
goedkope en onuitputtelijke hoeveelheid mest op, die door d'Amble en de
Zeister boeren graag werd weggehaald. Het legerkamp bood d'Amble echter
nog meer. Zijn in de woeste grond verdwenen financien kon hij tot op zekere
hoogte weer terugwinnen, toen hem een aandeel in de leveranties van het
kamp - waarschijnlijk van wijnen - werd toegewezen. De mest- en geldstroom hield echter op, toen het kamp na 1807 werd opgeheven; de ondernemingen van d' Amble en zijn buurrnan-ontginner Eberhard gingen nu
hollende achteruit. In een rapport van de commissie van landbouw in Utrecht
wordt reeds in 1808 geconstateerd, dat "deze beide ondernemingen ... van de
Economisch-Landbouwkundige kant beschouwd tot geen aanmoedigend
voorbeeld ter bebouwing van woeste gronden verstrekken." We zuBen de
uitputtingsslag van d'Amble tegen de woeste gronden niet verder volgen.
Ook van zijn hooggestemde verwachtingen over de produktie van Terre
Batave, Creme Batave en Ecume Batave kwam, wat hij daar dan ook mee
bedoeld moge hebben, niets terecht. Het is niet meer dan logisch dat bij
zijn overlijden de schulden van zijn boedel de baten overtroffen.
Het droeve verhaal van d'Amble is slechts een uit de vele analoge verhalen van intellectuelen in de Bataafse Tijd, die ontginningen van grote omyang op touw wilden zetten. Het is steeds weer hetzelfde lied: een onwankelbaar geloof in het succes, gebrek aan landbouwkundige kennis, hoge kosten
die aan lage baten voorafgingen en tenslotte een onafwendbaar fiasco. Nooit
wilden de ontginners, ook al sloeg hun de schrik om het hart, hun mislukking
toegeven, noch tegenover zichzelf, noch tegenover de buitenwereld. Zij
bleven, tot zij van het tonee1 verdwenen, zich uiten in de meest optimistische
bewoordingen over het slagen van hun ontginningen. Zij waren meesters in
het bedenken van uitvluchten om hun lage opbrengsten goed te praten. Nu
eens zijn het de muizen, dan weer de vogelen des hemels, dan weer overmatige hitte, regen, koude, hagel, die daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
Boekhoudkundige gegevens zijn slechts sporadisch te vinden, maar die er
zijn en het opgeven van de ondernemingen spreken boekdelen. Zelfs kan de
vraag worden gesteld of er wei ontginners van het herentype in de Bataafse
Tijd in zijn geslaagd van woeste grond een renderend landbouwbedrijf te
maken. Nader onderzoek zal dit moeten leren - de dichter Staring 1) en
Serrurier geef ik een goede kans - maar dat het overgrote deel van deze
ondernemingen verlies heeft geleden staat weI vast.
1) J. G. Veldink, Het leven en de landbouwkundige betekenis van Mr. A. C. W.
Staring, ArchiefDe Graafschap 1967, pp. 49-64; dez., W. C. H. Staring, 1808-1877,
geoioog en iandbouwkundige, diss. Wageningen, Wageningen, 1970, pp. 20-23.

DE LANDBOUW IN DE BATAAFSE TIJD

79

Indien men op grote schaal woeste gronden bebost had, zouden er op de
lange duur nog wei betere resultaten behaald zijn. Maar het ontbrak de
optimistische Bataven aan het geduld van de bosbouwer. Men wilde grote
winsten op korte termijn. De landbouw leek daarvoor de aangewezen weg,
want de landbouw geeft ieder jaar een oogst en de bosbouw pas als het
plantertje dood is.
Ook Daendels 1), die in 1802 een 500 morgen heidegrond in de Heerder
Dellen ten zuiden van Hattem begon te ontginnen, slaagde niet in zijn opzet.
Weliswaar was hij zo verstandig zich in de eerste plaats toe te leggen op de
winning van mest; ook zaaide hij 20 morgen dennen uit en pootte hij nog
eens 50.000 jonge dennen en 15.000 berken. Maar ook hij zag niet in dat
zijn verwachting om 20% (!!) van zijn geld te maken volkomen irreeel was.
In 1804 hoopte hij 500 schapen, 100 runderen, 18 paarden en 25 varkens op
stal te hebben. In 1805 zouden deze 25 varkens volgens zijn voorspellingen
zijn aangegroeid tot niet minder dan 200 en een jaar later tot 400 it 500. Het
huwelijksleven van Daendels zelf, die 15 kinderen verwekte, was echter
heel wat vruchtbaarder dan dat van zijn vee. D'Alphonse moest constateren
dat de ontginning geen succes was. Beleefdheidshalve - en misschien zelfs
serieux bedoeld - schrijft hij het debacle toe aan de afwezigheid van het
toeziend oog van Daendels, die intussen gouvemeur-generaal van Indie was
geworden. Bij de opheffingsuitverkoop in 1812 waren er slechts 23 koeien,
6 ossen, 5 paarden, 28 ooien en 10 hamels en bij de openbare verkoop van
het bedrijf in 1816 werden slechts lege opstallen ingezet.
Wat men ook aanpakte op landbouwgebied, aIle initiatieven van de goedwillende Bataafse notabelen schijnen te mislukken en in feite veranderde er
niets aan de landbouw in de Bataafse Tijd. Noch de activiteiten van de landeigenaren, noch de overheidsbemoeiing konden de landbouw ingrijpend
bernvloeden, omdat kennis en wetenschap daartoe ontbraken.
Er was slechts een categorie intellectuelen, die zich kritisch opstelde tegenover aile noviteiten en die bestond uit de landadel en de patriciers die reeds
generaties lang op het land gewoond hadden. Door een jareniang contact
met hun boeren wisten zij wat wei en wat niet kon en bovendien hadden zij
geieerd te rekenen. Nuchtere opmerkingen in de commissies van landbouw
en in de gewestelijke besturen zijn vrijwel steeds van hen afkomstig.
De boeren bleven steeds hun eigen wegen volgen, waarbij langs lijnen der
geleidelijkheid verbeteringen tot stand kwamen, ongetwijfeld ook in deze
tijd. Maar die verbeteringen zijn, evenals die in vorige eeuwen meestal
nauwelijks aanwijsbaar, omdat ze zich vrijwel geheel aan ons oog onttrekken
en eerst over langere termijnen zichtbaar worden.
Bij de aanvang van de Bataafse Tijd was voor het eerst in de geschiedenis
van ons land de volle aandacht op de landbouw gevallen. Niet aileen omdat
Hollands koophandel kwijnde, maar wei degelijk ook omdat men vreesde
1) F. J. J. Besier, De ontginning der Heerder Dellen door Daendels, Gelre LXI
(1962-1964), pp. 258-274.

80

DE LANDBOUW IN DE BATAAFSE TIJD

"dat de Ingezetenen maar voor een klein gedeelte door eigen voortbrengselen
konden gevoed worden" 1).
Ai spoedig bleek dat men zich ten onrechte ongerust had gemaakt. Boter,
kaas en vlees werden in zo'n overvloed geproduceerd dat er een overschot
voor export beschikbaar bleef 2). Het aantal runderen nam in de Bataafse
Tijd met ca. 100.000 stuks toe, ondanks een uitvoer van teminste 30.000
ossen en koeien en ruim 46.000 vaarzen, hokkelingen en kalveren 3). Ook
aan akkerbouwgewassen was er geen gebrek. De aardappel was reeds jaren
v66r de Bataafse Tijd een goedkoop volksvoedsel geworden en werd omstreeks 1770 algemeen verbouwd. "Zagen wij niet", aldus Kops bij zijn ambtsaanvaarding als hoogleraar, "gedurende de eerste Lente na onze verlossing
van het Fransche juk, dit geliefde voedsel, schoon wij nog duizende vreemde
krijgsknechten maanden lang gespijzigd hadden, in de voorraadschuren opgehoopt en zoo geheel onverkoopbaar, dat men zelfs aan sommige oorden
geld uitloofde aan hun, die ze wilden weg halen" 4). De rest lag te verrotten
op de mesthopen en langs de wegen.
Over voedselgebrek werd voor zover mij bekend dan ook in de Bataafse
Tijd niet geklaagd, wei over gebrek aan koloniale waren en gestegen prijzen.
Het peil dat de Nederlandse boeren in die dagen bereikt had den is ruimschoots voldoende geweest om het spook van de honger te verdrijven.
1) J. Kops, Betoog wegens de Kracht van Hollands Landbouw, Magazijn van
Vaderlandschen Landbouw VI (1814), p. 217.
2) P. N. Boekel, De zuivelexport van Nederland tot 1813, diss. Wageningen, 1929,
bijlage C en tabellen op p. 195.
3) Tafel van in- en uitvoer van 31 Hollandsche voortbrengselen ... van den jare
1803 tot 1809 ingesloten, Magazijn van Vaderlandschen Landbouw VI (1814),
t.o. p. 224.
4) Kops, Inwijdingsredevoering, pp. 15-16.

IV
DE POLITIEKE PERS IN DE BATAAFSE REVOLUTIE
Enkele analytische hypothesen
door
Drs. H. DE LANGE
1. In perioden van diepgaande interne maatschappelijke tegenstellingen
en politieke conflicten vervult de pers dikwijls een politieke functie. De
passieve functie wordt duidelijk aan de nadruk en de ruimte, die in de pers
worden gegeven aan lopende conflicten. De normale communicatieve functie
van de pers werkt als vanzelf een zekere politisering in de hand. Door de
adressanten, d.w.z. de gemiddelde lezer, maar vooral ook de belanghebbenden in het conflict, zal de pers snel worden ervaren als een belangrijke machtsfactor, zelfs wanneer er zo objectief mogelijk informatie wordt verschaft.
De psychologische macht van de media als gevolg van hun opinievormende
rol is het duidelijkst, wanneer conflicten zich niet uitsluitend afspelen tussen
de verschillende elites, maar wanneer bredere maatschappelijke groepen in
het conflict worden betrokken of uit zich zelf daaraan gaan deelnemen.
Men kan spreken van een actief gepoJitiseerde pers in het geval, dat de
persmedia niet alleen een spiegel van de bestaande conflicten zijn, maar ook
nog actief partij kiezen of de spreekbuis worden van bepaalde partijen,
belangengroeperingen of belangen. De pers kan men dan beschouwen als
het product van maatschappelijke tegenstellingen en conflicten; de inhoud
zal daardoor sterk worden bepaald. De pers is dus een actor en een factor
in het conflict. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de wijze, waarop de
berichtgeving plaats vindt en het eventueel commentaar wordt geleverd.
In feite zijn de persmedia daarmee in een afuankeJijke positie geraakt: zij
zijn machtsinstrumenten van bepaalde partijen in het conflict. Bovendien zijn
zij als instrument om groepen en processen op een bepaalde wijze te beInvloeden een onderdeei van de machtsstrijd geworden.
Er is een ander ruimer begrip van politisering mogelijk, waarvoor ook
empirische argumenten bestaan. De pers, die in het geding is, is niet zozeer
een instrument in handen van een bepaalde machtselite en directe factor en
partij in een bepaald conflict. De pers is meer een product van dieperiiggende
processen van maatschappelijke bewustwording en verandering. Exemplarisch is in dit verband het feit dat de pers in handen is van een sociale
groepering, die niet deelneemt aan het proces van machtsverdeling. In de
concretisering van de onderhavige processen speelt de pers ook een meer of
minder actieve ro!. De informatie, die een dergelijke pers verschaft, en de
keuze van de onderwerpen hangen in eerste ins tan tie niet samen met haar
gebondenheid aan een bepaalde partij of machtsgroepering, maar veelmeer
met de wijze, waarop politieke gebeurtenissen en ontwikkelingen worden
geanalyseerd en beoordeeld. Deze gepolitiseerde pers hanteert een aantal
moreie of politieke criteria, die meestal expliciet aan de orde worden gesteld,
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
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omdat men het van belang acht, dat zij algemeen bekend worden en dat
daarover wordt gediscussieerd. Ben voorbeeld is de verlichtingspers van de
tweede helft van de 18de eeuw. Via de moralistische kritiek van de Spectatoriale Geschriften wordt over de half-politieke pers van de patriottenbeweging tenslotte in de pers van de Bataafse Revolutie een politieke kritiek
ontwikkeld op basis van meer of minder uitgebalanceerde maatschappijverwachtingen en theorieen over de wijze waarop de maatschappij zou moeten functioneren en deze institutioneel zou moeten worden aangepast of
veranderd. Dit voorbeeld illustreert het feit dat deze pers meer een expressie
is van het dieperliggende en langzamer verlopende proces van politieke mobilisatie en revolutie, waaruit tens lotte nieuwe machtsgroepen resulteren. Pas
op dat moment wordt de pers weer een machtsinstrument van bepaalde
groepen en tevens een daadwerkelijke factor in de politieke conflicten en in
de machtsstrijd tussen de nieuwe en oude eli ten en de nieuwe eliten onderling. Het ruime begrip van politisering omvat dus en impliceert het engere
begrip. Deze beide vormen van politisering met betrekking tot de pers
moeten uit analytische overwegingen worden onderscheiden om namelijk het
langzame proces van politieke verandering en revolutie te onderscheiden
van de directe machtsstrijd. Dit impliceert eveneens een onderscheiding
tussen de verschillende belangen, bewustzijnsinhouden en doeleinden, die
onlosmakelijk verbonden zijn met de beide vormen van politiek proces.
Het is duidelijk dat de pers, die op een van beide wijzen is gepolitiseerd,
achteraf een waardevolle bron is voor de analyse en de kennis van de pol itieke en maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, die zich hebben
voorgedaan in de laatste decennia van de achttiende eeuw. Inderdaad een
periode van grote interne beroering en politieke tegenstellingen. In dit artikel
wordt niet enkel verwezen naar politisering van de pers in enge, maar ook in
ruime zin. Het is van groot belang na te gaan of en op welke wijze de pers in
de Bataafse Revolutie een concrete factor en actor is geweest in het proces
van maatschappelijke verandering. Dit betekent dat niet aileen de rol van de
pers in de concrete conflicten en machtsrivaliteiten, maar vooral ook haar
theoretische en praktische rol in het langzamer verlopende proces van revolutionaire verandering en maatschappelijke reconstructie moet worden
geanalyseerd. Vanwege haar verbreiding van revolutionaire beginselen en
theorieen en haar actieve deelname aan de revolutie is de pers van de Bataafse
Revolutie een belangrijk historisch verschijnsel. Het ontstaan van deze
omvangrijke en maatschappelijk invloedrijke politieke pers is een fenomenologisch gegeven, dat verwondering wekt. De analyse en interpretatie van dit
gegeven vragen om een combinatie van historische diepte-analysen en van
horizon tale sociaal- en politiekwetenschappelijke onderzoeksinstrumenten,
waardoor het zowel gezien wordt in de historische context als in de context
van allerlei relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
Doel van dit artikel is enkele formele aanzetten te formuleren voor de
verschillende wijzen, waarop de pers in deze periode kan worden geanalyseerd. Dit is misschien van belang om het onderzoek op dit terrein wat te
vergemakkelijken, hoewel er rekenschap moet worden gegeven van het feit,
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dat de condities voor dergelijke studies nog niet zijn gegeven zolang een
goede inventarisatie van een aantal formele en institutionele aspecten ontbreekt 1).
2. De wijze waarop de pers van de Bataafse Revolutie kan worden be studeerd, zal grotendeels worden bepaald door de onderzoeksdoeleinden van
de individuele onderzoeker. Globaal kan men drie doeleinden formuleren,
die tegelijkertijd drie globale niveaus van analyse zijn.
A. De pers als bijzonder voorwerp van onderzoek
De persgeschiedenis als specialisatie binnen de geschiedwetenschap richt
zich op een aantal aspecten, die kenmerkend zijn voor deze specialisatie, b.v.
de redact ie, uitgevers, oplagen, vrijheid van drukpers, persvervolgingen etc.
Dit betekent een beperking van bet onderwerp tot enkele uitwendig-formele
en institutioneel-formele aspecten. De gescbriften van de persbistoricus
W. P. Sautijn Kluit zijn een goed voorbeeld van deze formele aanpak. Hij
beeft een grote boeveelheid inventariserende gegevens over de pers van de
Bataafse Revolutie verzameld, maar de inboud en bet functioneren van de
pers in de politieke context van die peri ode verwaarloosd 2). Latere persbistorici zijn aileen maar in bet voetspoor van Kluit getreden, terwijl Elias,
die zicb bij uitzondering beeft gewaagd aan een politieke interpretatie van
de Bataafse pers, gefaald beeft 3).
Zodra de pers wordt begrepen als een sociaal-politiek relevant verscbijnsel,
dan wordt de inboud en bet politiek functioneren er van een belangrijk voorwerp van onderzoek. Tegelijkertijd worden de eng getrokken grenzen van de
persgescbiedenis overscbreden en komen er andere onderzoeksdoeleinden
aan bod.
B. De pers als een bron voor bistorisch onderzoek
Vanuit deze orientatie is bet gemakkelijk te begrijpen, dat de gescbiedwetenscbap de pers gaat gebruiken als een van de bronnen, waaruit kan
worden geput om verscbijnseIen van interne conflicten en verandering te
begrijpen. In bet algemeen beeft de gescbiedscbrijving van de Bataafse
Revolutie vrij weinig gebruik gemaakt van de pers. Misscbien bangt dit
samen met de tbeoretiscbe en metbodologiscbe problemen, waarmee de
bistoricus te maken krijgt, wanneer bij de pers als bistoriscbe bron gaat
1) De verschillende artikelen van Sautijn KJuit, R. van der Meulen, De courant,
1885 en M. Schneider, De Nederlandse krant, 1968 bieden slechts een fragmentair
overzicht. Zelf hoop ik binnen afzienbare tijd mijn systematische aantekeningen
over de kranten en de periodieken, in de Bataafse tijd verschenen, te publiceren.
2) J. Hemels, Massacommunicatie als factor in de geschiedenis, Assen 1971, biz.
23-24.
3) J. Elias, Bijdrage tot de kennis van de historiografie der Bataafsche Republiek,
1906.
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benutten 1). Wanneer er wei een dergelijk onderzoek is gedaan, dan wordt
niet de indruk gewekt, dat de onderzoeker zorgvuldig heeft voldaan aan de
voorwaarden voor het onderzoek van de pers ten behoeve van een studie,
die is ingegeven door ruimere onderzoeksdoeleinden 2). De poging om de
pers te beschouwen als een reservoir van empirisch materiaal, dat na selectie
en ordening dient om bepaalde onderzoekshypothesen te toetsen, is in het
concrete voorbeeld van de Bataafse Revolutie niet uitgelopen op succes. Het
illustratief gebruik van historische persbronnen heeft als consequentie gehad,
dat dikwijls geen rekenschap werd afgelegd van het feit, dat de pers in een
peri ode van politieke tegenstellingen en veranderingen niet slechts de interne
confiicten weerspiegelt en in dit opzicht partijdig is, maar als factor in het
conflict de ontwikkeling en de afioop er van mede bemvloedt en in deze zin
een gedrag tentoonspreidt, dat niet uitsluitend kan worden verklaard uit
zekere partijbindingen.

c. De pers als subject van historische processen
De communicatiemedia zijn niet een doorgeefiuik van informatie. Zij zijn
op zijn minst een filter, waardoor informatie wordt verspreid. Een analyse
van deze filter geeft uitsluitsel over de vraag, in hoeverre de berichtgeving
objectief dan weI subjectief is of typisch de heersende mening weergeeft. De
gepolitiseerde pers in enge zin is een "quasisubject" van politieke en maatschappelijke processen, want deze is slechts een afgeleide van de belangengroepen, die op de achtergrond staan. Inzoverre de pers in ruime zin gepolitiseerd is, is zij een van de subjecten van historische processen. Toegepast
op de pers van de Bataafse Revolutie houdt dit in een onderscheid tussen de
pers als een objectieve en als subjectieve factor in de politieke confiicten en in
de revolutionaire ontwikkeling. Onder het eerste wordt verstaan de mate
waarin de pers als sociale institutie een aanwijsbare rol heeft gespeeld in de
politieke ontwikkeling. Tot de sUbjectieve factoren kunnen worden gerekend
de doelstellingen van de pers, zoals die blijken uit de inhoud en de invloed,
die daarvan uitgaat op de adressanten, n.l. het lezende en op dat moment
politiek bewuste en gemobiliseerde publiek. Subjectiefkan men deze factoren
vooral noemen, omdat communicatie- en bemvloedingsfactoren in feite veel
moeilijker aanwijsbaar en eventueel meetbaar zijn.
Het is duide1ijk dat dit laatste globale niveau van analyse de doelstellingen
van de andere niveaus impliceert en in methodisch opzicht als het ware
daardoor wordt geconditioneerd. Voorbeelden van studies, die zich op dit
niveau bewegen, bestaan er niet, wat betreft de geschiedschrijving van de
Bataafse Revolutie en haar voorgeschiedenis. Een goed voorbeeld is een
studie van Habermas, die een veel ruimere peri ode bestrijkt 3).
1) J. Hemels, o.c., biz. 7-1l.
2) Bijv.: C. H. E. de Wit, De strijd tussen aristocratie en democratie in Neder-

land 1780-1848, 1965 en verschiIlende publicaties van auteurs, die vroeger over dit
onderwerp hebben geschreven.
3) J. Habermas, Die Strukturwandel der Offentlichkeit, 1963. Aan dit boek heb
ik enkele onderscheidingen ontleend.
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3. De twee begrippen van politisering en de drie doelstellingen lijken mij
een goed uitgangspunt voor een gedetailleerdere analyse van de politieke
pers tijdens de Bataafse Revolutie. Deze onderscheidingen vormen de verbindingen met de concrete procesmatige en structurele samenhang, waardoor
misschien kan worden vermeden dat aile aandacht wordt gericht op het
detail en het microproces.
De politieke pers van de Bataafse Revolutie kan men globaal onderverdelen in drie typen:
A. De krant
Omdat in deze peri ode sommige periodieken bedriegelijk veellijken op een
krant is het goed enkele criteria, waardoor kranten zich onderscheiden van
periodieken, op te sommen. De krant verschijnt geregeld op vaste dagen
(meestal 2 it 3 maal per week). Er wordt een systematisch overzicht gegeven
van het buitenlandse en binnenlandse nieuws. Becommentariering vindt
zelden plaats. De meeste kranten kennen 1 it 2 advertentiepagina's. Ret
periodiek, dat uiterlijk veel overeenkomsten gemeen heeft met de krant, is
grotendeels gevuld met politieke artikelen en commentaren. Een voorbeeld
is De Republikeinsche Courant, die vanaf mei tot de herfst 1797 verscheen en
een spreekbuis was van de moderaten 1).
Overigens hebben er tussenvormen bestaan. De uitgever van De Haagsche
Courant, die enkele malen per week verscheen, gaf op zaterdag uit een
Haagsche Courant onder motto Toegewijd aan waarheid en gezond verstand.
Tot 6 juli 1796 was deze zaterdagse editie een typisch opinieblad. Ret werd
niet voor niets geredigeerd door een tweetal vooraanstaande democraten,
L. C. Vonck en Quint Ondaatje 2).
Ristoriografisch zijn er geweldige leemten in de kennis van de kranten uit
deze peri ode. Ret pionierswerk is verricht door Sautijn Kluit. Enkele andere
publica ties hebben voor waardevolle aanvullingen gezorgd.
B. Periodieken
In een peri ode van interne conflicten en verandering neemt het aantal
periodieken evenals pamfletten significant toe. Ook hier bestaan weer grote
lacunes. Sautijn Kluit en Elias hebben enkele tientallen periodieken weten
op te sporen, maar zij konden deze vaak formee1 en inhoudelijk niet identificeren 3). Ret aantal periodieken is echter veel groter geweest. Zelf heb ik
er ruim 70 weten op te sporen, terwijl er tenminste nog een 40-tal hebben
1) De Republikeinsche Courant, mei tot september (?) Den Haag 1797. Ygl. H. de
Lange, De Gemeenebestgezinde burgersocieteit te Den Haag, 1797-1798, laarboek
die Haghe 1970 biz. 57.
2) w. P. Sautijn Kluit, De's Gravenhaagsche Courant, Handelingen Maatschappij van Letterkunde, 1875. M. E. Kluit, C. F. van Maanen tot 1813, 1954.
3) Het boek van Elias is slechts als register van belang. Yoor het overige worden
er aileen maar foutieve interpretaties in gemaakt t.a.v. inhoud en herkomst.
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bestaan, die misschien wei definitief veri oren zijn gegaan of nog begraven
liggen in de archieven 1).
Sommige periodieken verschenen maar kortstondig, zoals De oppermacht
van het yolk of de grondvergadering gehouden in de vrijheid, een periodiek
waarvan 17 nummers in 1797 werden uitgegeven 2). Ben weekblad als De
Nieuwe Post aan de Nederrijn verscheen op 10 maart 1795 en werd pas in
1799 gestaakt 3).

C. Pamfietten
In deze periode zijn er honderden pamfietten gepubliceerd. Ret grootste
deel is opgenomen in de bekende pamfiettencatalogi van Knuttel, Petit e.a.,
daarnaast zijn er pamfietten uitgegeven, die nog verborgen liggen in de
archieven of soms totaal verdwenen zijn. Niet aile politieke pamfietten zijn
voor ons onderwerp van belang. Ret schrijven en publiceren van pamfietten
is dikwijls een sterk individuele aangelegenheid geweest. Zij zijn uit pershistorisch oogpunt van grote waarde. Als historische bron hebben zij betekenis voor de ideeengeschiedenis en bieden zij voorbee1den van interessante
varianten op het globaal patroon van de Bataafse Revolutie. Voor een dieper
peilende analyse is hun kwaliteit dikwijls te gering en worden er slechts inzichten gecommuniceerd van een bepaald individu. Interessant wordt pas een
pamfiet, dat het gezamenlijk product is van een bepaalde duidelijk herkenbare politieke groepering of dat de mening weergeeft van een bepaalde groep.
Voorbeelden zijn b.v. pamfietten van bepaalde politieke clubs of pamfietten,
waarvan de inhoud, hoewel op naam van een bijzondere auteur, uitdrukkelijk wordt aangemerkt als het inzicht van een politieke club 4). Sterk sprekende voorbeelden zijn de verschillende pamfietten, die door democratische
representanten van de Nationale Vergadering zijn geschreven 5).
De grote moeilijkheid, die opduikt, wanneer men de politieke pamfietten
systematisch wil behandelen, is, dat de kennis van de politiek relevante
groeperingen zo gering is, dat vooriopig het onderzoek moet worden beperkt
tot enkele tientallen pamfietten.
4. De meeste kranten verschenen 2 it 3 maal per week. De omvang was
niet groot: vier pagina's en soms meer. De oplagecijfers zijn niet bekend,
1) Via advertenties in de kranten ben ik achter het bestaan van deze publicaties
gekomen.
2) Dit blad werd in Amsterdam bij Hendrik van Staden uitgegeven. De inhoud
bestond uit een dialoog tussen ten minste 35 tijdschriften die sinds 1780 in de
Republiek waren verschenen.
3) Dit weekblad werd in Utrecht uitgegeven bij J. Mulder en geredigeerd door
Pieter 't Hoen.
') Ik denk b.v. aan de pamfietten van D. van Aken, spreekbuis van de moderaten en van A. J. Cuperus, woordvoerder van de democraten naar aanleiding van
een adresbeweging van de democraten t.a.v. het ontwerp van constitutie in het
voorjaar van 1797.
•) Het belang van deze pamfietten wordt aileen al duidelijk aan de heftige debatten, die n.a.v. het verschijnen van deze verklaringen werden gevoerd.
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maar men kan rustig aannemen, dat deze gering waren. De kranten waren
tamelijk duur en zelfs voor een groot deel van de middengroepen onbetaalbaar. De belangrijkste verspreidingspunten van de kranten waren de boekwinkels. Natuurlijk werd de krant door een veel groter aantal mensen
gelezen dan schattingen van de oplagen zouden doen vermoeden. Het
koffiehuisgezelschap, het geleerde genootschap, de Nutsdepartementen en
de politieke societeiten of clubs, die zo kenmerkend zijn voor het maatschappelijke en politieke leven van de tweede helft van de 18de eeuw,
bezaten dikwijls vergaderzalen of zelfs eigen gebouwen, die dagelijks
gedurende een bepaalde tijd open waren. Daar werden verschillende kranten
en periodieken ter lezing neergelegd, terwijl soms in georganiseerd verband
de kranten werden doorgenomen en besproken. De oplagecijfers waren
bovendien klein, omdat het verschijnsel nationale krant, dat een supralocaal
verspreidingsgebied had, nog onbekend was. Men was aangewezen op een
locaal of gewestelijk lezerspubliek. Iedere provincie en iedere stad van redelijke omvang kende zijn eigen krant. De stad Groningen b.v. had zijn
Groninger Courant, terwijl in de provincie de Ommelander Courant werd
gelezen. Op het eerste gezicht wekken de kranten van de Bataafse Revolutie
een kleurloze indruk. Al gauw gaat men oordelen, dat zij weinig inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de politieke en maatschappelijke verhoudingen. Er werd wat buitenlands nieuws verschaft: berichten over de oorlog,
verklaringen van politici, die in sommige gevallen in extenso werden afgedrukt en soms enkele typische "nieuwtjes", zoals ongevallen, aardbevingen,
etc. Het binnenlandse nieuws bleef beperkt tot het afdrukken van de wetten
en de besluiten van de vertegenwoordigende organen, redevoeringen van
bepaalde politici, locaal politiek nieuws en een aantal locale berichten, die
het eigen lezerspubliek zouden interesseren. Advertenties vulden de overgebleven plaats op.
Zeer typerend voor de toenmalige krant is het volstrekt ontbreken van elk
commentaar op het nieuws. De krant is bijna een documentenverzameling,
zoals b.v. de Nieuwe Nederlandse Jaarboeken er een is. Dit bewijst eerder
de betrekkelijk geringe journalistieke ontwikkeling van de krant dan dat
zij politiek kleurloos waren. Een analyse van de documenten kan uitsluitsel
geven over de selectienormen, die werden gehanteerd, en is daarmee een
voorwaarde voor enkele globale onderscheidingen. Wanneer men de
Nieuwe Nederlandsche Courant, die in Den Haag werd uitgegeven, vergelijkt
met de Haagsche Courant, dan wordt al snel duidelijk, dat de eerstgenoemde
krant duidelijk orangistische en aristocratische sympathieen heeft. De politieke voorkeuren van de kranten kan men nog op een andere wijze achterhalen. De verschillende politieke clubs hadden de gewoonte verkiaringen,
adressen etc. in de krant af te drukken. De traditionele kranten, zoals de
Amsterdamsche Courant, de Rotterdamsche Courant, etc., die al vele jaren
bestonden, drukten deze verklaringen meestal zonder onderscheid af.
Kranten, die met de revolutie zijn ontstaan, hanteerden echter bepaalde
politieke normen. De kranten, die b.v. door de Amsterdamse uitgever Jan
Verlem in deze periode werden uitgegeven, verraadden zeer duidelijk de
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democratische inslag van de uitgever. Daarin was geen plaats voor verklaringen van moderate societeiten. Ben nauwkeurige analyse van een aantal
subtiliteiten kan het resultaat opleveren, dat waar aanvankelijk het onderscheid niet zo groot leek te zijn er bij nader inzien toch verschillen zichtbaar
worden. De Groninger Courant blijkt in dit geval een veel gematigder politiek
voor te staan dan de Ommelander Courant. Dit blijkt b.v. duidelijk uit het
feit dat het eerstgenoemde blad op 27 december 1796 uitvoerig het advies
van de representant van Groningen in de Nationale Vergadering, Ten Berge,
betreffende het eerste ontwerp van constitutie afdrukte. Dit advies vertoonde
duidelijk sympathieen voor de confederalistische en aristocratische strekking
van het ontwerp. De politieke journalistiek was in de Bataafse Revolutie
nog nauwelijks ontwikkeld. Toch is er toen een journalistengeneratie ontstaan, die er zeer stellige politieke overtuigingen op na hield, hetgeen doork10nk in de kranten, waaraan zij verbonden waren. In Amsterdam werden
er enkele kranten uitgegeven, die duidelijke politieke voorkeuren vertoonden
en die vooral hun lezerspubliek recruteerden uit de democratische aanhangers
in de wijkvergaderingen, later grondvergaderingen genoemd, en uit de leden
van de talloze politieke clubs. Men heeft hier te maken met een politieke
pers, die in enge zin is gepolitiseerd. Het is de partijpolitieke pers van de
democratische beweging, die minder uitblinkt door gedegen analyses en
theoretische beschouwingen als wei door heftige aanvallen op de tegenpartij
en scherpe polemieken.
Andere voorbeeIden van politieke krantenpers zijn o.a.: de Goudasche
Courant, die door Van Burna werd uitgegeven, die zelf een van de voormannen was van de Centrale Vergadering te Den Haag; de Bataafsche
Historische Courant te Dordrecht, die door de bekende publicist en democraat GeITit Paape werd geredigeerd; de Nationaale Bataafsche Donderdagsche Courant, toegewijd aan waarheid en gezond verstand, die door de
Amsterdamse democraat Jan Greeven werd geredigeerd ; deze publicatie
wekte de woede op van de moderaten, die als antwoord in 1797 anoniem een
identiek blad gingen uitgeven Nationaale Bataafsche Extra Courant, toegewijd aan zuivere waarheid en oprecht gezond verstand.
Ais pittoresk detail wil ik tenslotte nog vermeIden, dat in 1797 de Nieuwe
Bataafsche Vrouwe Courant werd uitgegeven. Deze publicatie wijst op een
zekere mate van politieke bewustwording van de vrouw, die voor het overige
in deze periode van democratisering politiek onmondig bleef 1). Interessant
is in dit verband de advertentie van enkele vrouwen uit Dordrecht, die
in 1795 de oprichting van een politieke club voor vrouwen aankondigde.
Misschien hebben er in deze peri ode wei een aantal vrouwenclubs bestaan.
Een summiere evaluatie van de krantenpers levert de volgende conclusies
op. Er ontstaat een in enge zin gepolitiseerde pers, die afhankelijk van haar
politieke voorkeur democratische ofwei moderate inzichten verkondigde en
de tegenpartij feI bestreed. Voorbeelden van een krantenpers, die men kan
1)

dam.

Enkele exemplaren bevinden zich in het Nederlands Persmuseum te Amster-
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typeren met het ruimere begrip "politisering", zijn mij op basis van het
onderzoek, dat tot dusver is verricht, niet bekend. Factoren, die dit verklaren,
zijn de geringe ontwikkeling van de politieke journalistiek en het karakter
van de krant, die veelmeer dan de periodieken op de actualiteit was afgestemd.
Uit pershistorisch oogpunt en als bron voor breder historisch onderzoek
is de krant waardevol. Vooral de documenten van de politieke clubs en de
incidentele politieke artikelen vormen een noodzakelijke basis voor een
analyse van de politieke en maatschappelijke verhoudingen gedurende de
Bataafse Revolutie 1). De dagbladpers kun je echter niet afschilderen als een
subject in de historische processen, die zich hebben voorgedaan. Daarvoor
was het niveau van de politieke bijdragen te gering en waren de adressanten
als herkenbare politieke en sociale groep te diffuus. Achter de partijpolitiek
georienteerde kranten stond meestal geen duidelijk politiek identificeerbare
groep. De politieke kranten waren meestal een initiatief van individuele
uitgevers of journalisten.
5. De periodieken van de Bataafse Revolutie vertonen een bonte verscheidenheid. Zij weerspiegelen de strijd en de verwarring van een revolutionair tijdperk. Zij laten zien, dat de banden met het verleden niet volledig
zijn doorgesneden. De moralistische kritiek, de encyclopedische pretentie
en de verlichtingsideologie van de Spectatoriale Geschriften blijven sommige
periodieken kenmerken en deze elementen keren ook regeimatig terug in die
periodieken, die uitblinken door hun politiek engagement.
Om enige ordening aan te brengen in de wirwar van periodieken kan men
een aantal onderscheidingen aanbrengen:
A. De functies en/of doeleinden van de periodieken
Hieronder kan men verstaan de feitelijke roI, die de periodieken speelden
in de totale ontwikkeling van de revolutie, en doeleinden, die zij in deze
context expliciet nastreefden.
Hierbij kunnen twee hoofdgroepen worden onderscheiden: de politiek
ideologiserende en motiverende pers en de voorlichtende, niet-politiek
gebonden of georienteerde pers.
Tot de eerste categorie wordt de typische partijpers gerekend.
De democratische pers
Het grootste deel van de pers was democratisch gericht. Dit feit hangt niet
enkel samen met het bijzonder gegeven, dat gedurende de eerste jaren van de
revolutie de moderaten en vertegenwoordigers van aristocratische belangen
de sleutelposities in de politieke constellatie van de Bataafse Republiek
1) Een poging hiertoe heb ik gedaan in: De politieke actie van een bewuste
publieke opinie, De Gids, 1971 nr. 8, biz. 505-515.
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bekleedden, maar vooral met feit dat deze revolutie het product was van
een langdurig proces van verlichting en vorming van een politiek bewuste
publieke opinie. In dat proces waren radicale elementen voortdurend overheersend geweest.
De belangrijkste weekbladen van de democraten waren: De Democraten,
De Republikein, De Advocaat der Nationaale Vrijheid en De Politieke Opmerker. Deze bladen bad den een landelijke actieradius, omdat het lezerspubliek vooral bestond uit leden van de politieke clubs, die bij de Centrale
Vergadering van 1795 en 1796 waren aangesloten, en die in 1797 de beweging
van de societeiten voor eenheid en ondeelbaarheid vormden 1).
Er bestonden ook locale democratische periodieken, b.v. De Onverwachte
Courier, die in Groningen werd uitgegeven 2).
De democratiscbe beweging, die gedurende de eerste jaren van de revolutie een zekere eenheid vertoonde, hoewel een radicale vleugel deze voortdurend dreigde te verstoren, geraakte in de laatste maanden van 1797 vooral
onder invloed van de politieke polarisering van de verhoudingen en van een
toenemend radicaliseringsproces, vooral na de geslaagde staatsgreep van
22 januari 1798, in een crisis. Het gevolg was, dat bepaalde periodieken zeer
radicale tendenties gingen vertonen en anderen de verwarring van het
moment weerspiegelden.
De moderate pers
Hoewel er daarvoor wei moderaat getinte periodieken waren gepubliceerd, zoals De Vriend des Volks, verschenen pas tegen het einde van 1796
en het begin van 1797 de eerste periodieken, die stelselmatig een moderaat
standpunt gingen verkondigen. Dit hing samen met de opkomst van een
georganiseerde moderatenbeweging, die vooral beoogde propaganda te
maken ten gunste van het ontwerp van constitutie, dat op 8 augustus 1797
aan een volksstemming zou worden onderworpen. Bekende moderate
periodieken waren: Heraclijt en Democrijt, De Nationaale Schiltwagt, de
Republikeinsche Courant en de hier eerder vermelde Nationaale Bataafsche
Extra Courant 3).
') De Democraten werd geredigeerd door Gogel en Ockerse en verscheen van
1796-1798 (92 nrs.); De Republikein werd geredigeerd door Konijnenburg. Tussen
1795 en 1797 verschenen er 176 afleveringen. lohan Valckenaer was redacteur van
De Advocaat der Nationale Vrijheid (1795-1796 20 nrs.). Van het door B. Bosch
geredigeerde weekblad De politieke Opmerker verschenen 50 afleveringen in 17951796.
2) J. S. Theissen, M. van Heyningen Bosch, Groninger Yolks Almanak 1918.
W. Veenhuizen, De onverwachte Courier, Groninger Volksalmanak 1907. De
Courier verscheen tussen 1796 en 1798 (1 14 nrs). Redacteuren waren van Heyningen
Bosch, N. W. Crone jr. en D. van Dijk.
3) H. de Lange, De Gemeenebestgezinde burgersocieteit te Den Haag, 17971798, laarboek Die Haghe, 1970 passim. De eerste drie nummers van de Nationaale
Bataafsche Extra Courant vindt men in het exemplaar van de krant van Jan
Greeven, die berust bij de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Het vierde nummer is bewaard in de coIIectie van het Nederlands Persmuseum.
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De orangistische pers
Herhaaldelijk verschenen er orangistische periodieken, die meestal snel
verboden werden. Initiator was de bekende journalist Philippus Verbrugge.
De vooriichtende pers
Deze stond nog geheel in de traditie van de Spectatoriale Geschriften. De
vooriichting, die werd gegeven, betrof een flink aantal uiteenlopende onderwerpen: kunst, wetenschappen, zedekunde, religie, geografie, etc. Een voorbeeld is Nieuwe Bijdragen tot het Menschelijk Geluk. De Vraagal, een voorlichtend weekblad, dat door Y. van Hamelsveld werd uitgegeven sinds 1791
en in 1797 werd beeindigd, was geheel in de traditie van de Spectatoriale
Geschriften geschreven, maar verraadde in de peri ode van de Bataafse
Revolutie steeds duidelijker de moderate politieke voorkeur van Van
Hamelsveld. Dito gold voor De Wereld-beschouwer, door Bernardus
Bosch geredigeerd. De radicale inzichten van Bosch klonken duidelijk door
dit verlichtingsblad heen 1).
Politiek neutrale periodieken zijn mij niet bekend. Hoe neutraal sommige
periodieken op het eerste gezicht ook schenen te zijn, in tweede instantie
hadden allen een duidelijke politieke voorkeur en strekking.
B. De inhoud van de periodieken
De ene periodiek verschilde qua inhoud en karakter sterk van de ander,
ook al waren zij dezelfde politieke inzichten toegedaan. Vandaar dat er een
onderscheid moet worden gemaakt tussen orienterende en desorienterende
politieke pers.
Weekbladen als De Democraten en De Republikein waren voorbeelden van
een pers, die de lezer duidelijk orienteerde. Daarin verschenen fundamentele
politieke analysen; er werden een aantal politieke theorieen en doelstellingen
geformuleerd, waaraan concrete gebeurtenissen werden beoordeeld.
Desorienterend werkten die publicaties, welke weinig analytisch niveau
hadden, zoals de verschillende moderate publicaties en vele democratische
organen; voorbeelden hiervan zijn De Revolutionaire Vraagal, De Weerlicht
en De Politieke Blixem. Dit waren typische partijbladen, die meestal geen
argumenten voor hun stellingname aanreikten en gekenmerkt werden door
agressieve bestrijding van de tegenpartij.
Nog duidelijker voorbeelden van een desorienterende pers vormen de talloze volksblaadjes, die overigens duidelijk democratische sympathieen vertoonden. Bladen als De Domkop, De Politieke Sleeper en de verschillende
Babbelaars stonden vol sensationele artikelen (interne verraders), roddel,
verdachtmaking, laster etc. Allerlei mensen met orangistische en aristo1) De Wereld-beschouwer verscheen van 1794-1795. De K.B. bezit een volledig
exemplaar.
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cratische opvattingen werden hierin met naam en toenaam beschreven. Het
is waarschijnlijk, dat in dergelijke blaadjes persoonlijke vetes en ambities
een uitiaatkiep konden krijgen. Wanneer er meer bekend is over de totale
ontwikkeling van de Bataafse Revolutie, dan kunnen deze blaadjes een
waardevolle bron zijn bij het analyseren van de extremistische stromingen
in de revolutie. De uitwerking van deze desorienterende pers is polarisatie op
aile fronten en niveaus van maatschappelijke activiteit geweest. Hoewel de
orienterende pers duidelijke politieke standpunten heeft ingenomen en voortdurend de politieke en maatschappelijke tegenstellingen heeft gesignaleerd
en onderzocht, kan men toch vaststellen, dat dit type periodiek zijn partijgebondenheid oversteeg en meer politiek convergerend wilde werken, doordat het zich beriep op een duidelijke theorie, over de vraag, hoe de maatschappij zich concreet zou moeten ontwikkelen. Inzoverre zijn dergelijke
periodieken een voorbeeld van een in ruime zin gepolitiseerde pers.
C. Institutionele kenmerken van de periodieken

Niet aileen de inhoud van de periodieken is van belang, wanneer de kwestie van de drie globale niveaus van analyse van de pers aan bod komt.
Verdere relevante vragen betreffen: de adressanten van bepaalde periodieken, het verspreidingsgebied en de initiators.
De adressanten van de politiek orienterende pers, uitsluitend van democratische huize, waren de belangrijkste nationale en locale opinieleiders van
de democratische beweging. Hoewel De Democraten bedoeld was voor een
breed publiek, werkte de inhoud ervan selecterend. Vandaar dat verschillende afieveringen in de politieke clubs bediscussieerd zullen zijn op basis
van de toelichting van een bepaalde opinieleider.
Verschillende partijpolitieke periodieken hadden ook een landelijke verspreiding. Dit gold natuurlijk heel sterk voor de moderate pers, die geen
specifiek locale vertakkingen heeft gekend. De volksblaadjes werden vooral
in de provincie Holland, in het bijzonder in Amsterdam, verspreid.
Daamaast zijn er verschillende periodieken uitgegeven, die zich slechts
tot de onmiddellijke regio hebben beperkt. De Vriesche Vaderlander richtte
zich tot het Friese publiek, De Onverwachte Courier tot het Groningse,
terwijl vele periodieken uit het gewest Holland, het hart van de uitgeverswereld, nauwelijks buiten de grenzen van dit gewest werden gelezen.
Bepaalde bladen hadden zich gespecialiseerd op een heel speciaal publiek.
De Nederlandsche Burger was bedoeld voor het platteland. Bemardus Bosch
richtte zich in zijn Politieke Opmerker dikwijls met nadruk tot de democratische voormannen van de Centrale Vergadering van clubs uit de kieine
steden en het platteland, die op dat moment niet waren vertegenwoordigd in
de vergadering van de Provisionele Representanten van Holland.
De moderate publicaties recruteerden hun lezerskring primair uit de leden
van de verschillende moderate societeiten. De Democraten werd vooral
gelezen in de verschillende societeiten voor eenheid en ondeelbaarheid.
De vraag naar de initiators van de verschillende periodieken brengt ten-
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siotte een ander belangrijk politiek verschijnsel, waardoor de Bataafse
Revolutie werd gekenmerkt, aan het licht. Verschillende periodieken werden
natuurlijk uitgegeven op grond van commerciele overwegingen. Soms vloeiden dergelijke publica ties voort uit het politieke engagement van uitgevers.
Sommige uitgevers waren in deze periode zeer nauw betrokken bij de
politiek. De Goudase uitgever Van Burna en de Amsterdamse uitgever
Crayenschot zijn hiervan goede voorbeelden. Tenslotte waren sommige
publicaties duidelijk het initiatief geweest van politieke clubs of van duidelijk
herkenbare politieke groeperingen.
De Gemeenebestgezinde Burgersocieteit te Den Haag had het initiatief
genomen tot De Republikeinsche Courant. De Telegraaph was het huisorgaan
van de democratische societeit voor Eenheid en Orde te Den Haag. Hoewe1 er
niets bekend is over de ontstaansgeschiedenis van De Democraten is het duidelijk, dat dit weekblad is gaan verschijnen op initiatiefvan de bekende groep
van vooraanstaande Amsterdamse democraten, waartoe Gogel, Ockerse,
Van Hall, Konijnenburg, Van Hasselt en anderen hebben behoord.
Met De Democraten zijn wij aanbeland bij de pers als subject van historische processen. Met de beweging van de societeiten voor eenheid en on dee 1baarheid was De Democraten een van de objectieve factoren in de processen
van verandering en revolutie. Als subjectieve factor heeft De Democraten
eveneens een rol gespeeld, hetgeen het duidelijkst blijkt uit de daarin voorkomende voorlichting over de twee ontwerpen van constitutie, de initiatieven
tot het ontketenen van bepaalde adresbewegingen en de polemiek, die daarop
volgde met moderate organen en societeiten. Omdat dit artikel zich beperkt
tot enke1e analytische hypothesen en onderscheidingen, kunnen deze in dit
kader niet worden uitgewerkt en beargumenteerd.
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat er in de Bataafse Revolutie een
hele reeks gepolitiseerde periodieken in enge zin heeft bestaan. Slechts enkele
periodieken waren in een ruimere zin gepolitiseerd. Tegelijkertijd maakten
zij deel uit van het centrum van de democratische beweging: de politiek
bewuste publieke opinie. Zij waren de dragers van de revolutionaire veranderingen, die hebben plaatsgevonden in de periode 1795-1798. In de partijpolitieke pers vindt men daarentegen de subjectieve factoren, die hebben
meegespeeld in de politieke ontwikkeling tussen de beide staatsgrepen van
1798, waarin de grondslag werd gelegd voor een uiteindelijke contrarevolutionaire ontwikkeling.
Voor aIle drie niveaus van analyse vormen de periodieken een waardevol
pakket. Wie de relevante processen uit dit tijdperk wil onderzoeken, kan
niet buiten een gevarieerde analyse van de pers en in het bijzonder van de
periodieken.
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I.

INLEIDING

Ret onderstaande artikel heeft ten doel de slavenhandel van en naar
Nieuw-Nederland in het licht te stellen. In verband hiermee zal ter inleiding
aandacht worden geschonken aan de aanvang van de Atlantische slavenhandel en aan die van de Nederlandse slavenhande1 in het bijzonder. Na de
bespreking van de slavenhandel naar Nieuw-Nederland zullen de resultaten
en conclusies daarvan, op dezelfde manier als bij deze inleiding, in het geheel
van de slavenhandel in het Atlantische gebied worden gepast.
a) Ret bestaande beeld, een terreinverkenning
De historiografie met betrekking tot het Nederlandse aandeel in de
Atlantische slavenhandel is nog zeer beperkt. Er bestaan talloze lacunes in
de geschiedschrijving over dit onderwerp, zowel in ruimte als in tijd. Ben
van deze verwaarloosde aspecten van de slavenhandel van de RepuhJiek is
de aanvoer van negerslaven van en naar Nieuw-Nederland.
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In de overzichten van de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel,
die tot nu toe zijn verschenen, komt Nieuw-Nederland slechts zeer summier
ter sprake. In de "Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel,!" van de hand van W. S. Unger wordt Nieuw-Nederland met een
regel afgedaan 1). Unger vermeldt, dat in 1629 de Staten van Zeeland besloten om de kolonisten in Nieuw-Nederland van voldoende slaven te voorzlen.
In het oudste overzicht van het verloop van de Nederlandse slavenhandel
door L. C. Vrijman komt Nieuw-Nederland in het geheel niet voor 2). Wei
in de samenvatting van A. van Dantzig: "Het Nederlandse aandeel in de
slavenhandel" 3). De aandacht van Van Dantzig voor Nieuw-Nederland is
waarschijnlijk het gevolg van diens poging om de Nederlandse slavenhandel
te plaatsen in het geheel van de slavenhandel in het Atlantische gebied.
Hoewel het overzicht van Van Dantzig geen bewijsplaatsen kent, laat de daaraan toegevoegde literatuurlijst zien, dat de auteur vele gegevens ter vergelijking geput heeft uit studies betreffende de Engelse slavenhandel. In dit kader
komt ook Nieuw-Nederland ter sprake, temidden van de Engelse bezittingen
op het N oordamerikaanse vasteland 4). Van Dantzig merkt op, dat in NieuwNederland weliswaar weinig behoefte aan slaven bestond, maar zoveel te
meer in de omliggende Engelse kolonien, vooral in het tabaksverbouwende
Virginia. De planters daar konden, aldus Van Dantzig, geen andere slavenmarkt vinden dan Nieuw-Amsterdam. De toenrnalige gouverneur van de
West-Indische Compagnie (W.I.C.), Pieter Stuyvesant, die na 1647 zowel de
scepter zwaaide over Nieuw-Nederland als over Cura<;ao, had in dit verband een indrukwekkend plan bedacht. Stuyvesant wilde een economische
band scheppen tussen de hem toevertrouwde W.I.C.-bezittingen. In dit
kader zou Nieuw-Nederland levensmiddelen kunnen uitvoeren naar Cura<;ao
in ruil voor zout (een conserveerrniddel), paarden en, als transitoprodukt
voor de omliggende kolonien: slaven. Van Dantzig constateert verder, dat
aan deze opzet gebreken kleefden, omdat de Compagnie op deze manier
nooit goede slaven van zichzelf zou kopen. Daar kwam nog bij, dat de
beste slaven, die op Cura<;ao werden aangebracht, tegen hoge prijzen werden
doorgesmokkeld naar Spaans-Amerika en naar de Engelse en Franse
bezittingen in het Cararbische gebied. Daardoor bleef, volgens Van Dantzig,
de slechtste kwaliteit slaven, de macrons, voor aanvoer naar de NieuwAmsterdamse markt over. Om deze markt niet te bederven gaf de directie
van de W.I.c. aan de kolonisten van Nieuw-Nederland toestemming om
slaven uit Afrika te halen. Het gevaar dreigde immers, aldus Van Dantzig,
dat de Engelse kolonisten, die in Nieuw-Amsterdam slechts macrons konden
') W. S. Unger, Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel,
I, Beknopt overzicht van de Nederlandse slavenhandel in het algemeen. In:
Economisch-Historisch Jaarboek, vol. xxvi, 's-Gravenhage, 1956, p. 133-p. 174
(Unger, slavenhandel I).
2) L. C. Vrijman, Slavenhalers en slaven handel. Amsterdam, 1937.
3) A. van Dantzig, Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel. Bussum, 1968.
4) Van Dantzig, p. 45/46.
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kopen, zelf met de slavenhandel zouden aanvangen. Om dit te voorkomen
reedden de Nieuw-Nederlanders in 1654 "Het Witte Paert" uit als slavenhaler naar de kust van Guinee. Met deze uitreding "konden de Nederlanders
weer bogen op de twijfelachtige eer van een primeur: de eersten te zijn
geweest, die in Amerika een slavenschip hebben uitgerust". De door "Het
Witte Paert" aangebrachte slaven werden tegen hoge prijzen van de hand
gedaan: er werd gemiddeld twaalfhonderd gulden per slaaf betaald ')! Ais
uitzonderingsgeval vermeldt Van Dantzig nog, dat in 1661 een dubbele
slavenreis plaatsvond. Vanuit Nieuw-Nederland kwam te Willemstad op
Cural(ao een schip met een groep krijgsgevangen gemaakte Esopus-Indianen
aan, die geruild zouden worden tegen negerslaven.
Behalve Van Dantzig maakt ook C. Ch. Goslinga in zijn boek "The Dutch
in the Caribbean" melding van de aanvoer van slaven vanuit Curacyao naar
Nieuw-Nederland 2). Goslinga merkt daarbij op, dat de slaven voornamelijk
door de ondergouverneur van Curacyao naar Nieuw-Amsterdam werden
gestuurd in verband met het aanleggen van fortificaties aldaar. Ook volgens
deze auteur betrof het hier minder valide slaven. Als prijzen bij de verkoop
van de macrons geeft Goslinga bedragen van honderdveertig tot honderdvijftig gulden op. Deze auteur vermeldt niets met betrekking tot het door
Van Dantzig bescbreven plan van Pieter Stuyvesant om via ruilhandel met
Curac;ao van Nieuw-Amsterdam een grote slavenmarkt voor de omliggende
niet-Nederlandse kolonien te maken.
De opmerkingen van Van Dantzig worden evenmin gesteund in het artikel
van Menkrnan over "Nederlandsche en vreemde slavenvaart" 3). Hierin
stipt Menkman het "rollenconflict" aan, waarin Stuyvesant zich na 1647
beyond. Aangezien de gouverneur van Nieuw-Nederland zelf gouverneur
van Curacyao was geweest, kon hij zich de lucratieve mogelijkheden van de
slavensmokkel naar het ornliggende Spaanse bezit goed voorstellen. Tijdens
zijn gouverneurschap te Nieuw-Amsterdam zag Stuyvesant echter ook het
belang van slavenaanvoer naar Nieuw-Nederland. Menkman constateert,
dat de doorvoer van de te Curacyao aangebrachte slaven naar "derden" het
gewonnen heeft van levering aan eigen W.I.C.-bezit. Ook uit dit artikel blijkt
niets omtrent een plan om van Nieuw-Amsterdam een grote tninsito-haven
voor de slavenhandel te maken. Integendeel, Menkrnan laat duidelijk uitkomen, dat de slaven, die op verzoek van Stuyvesant in kleine aantallen
Nieuw-Nederland bereikten, uitsluitend dienden voor het doen verrichten
van werkzaamheden in deze kolonie zelf.
Van Amerikaanse zijde is eveneens aandacht geschonken aan de slavenhandel en de slavernij van, in en naar Nieuw-Nederland in het kader van de
') Niet duidelijk wordt of Van Dantzig de overtuiging is toegedaan, dat, behoudens "Het Witte Paert", nog meer slavenhalers vanuit Nieuw-Nederland naar
Afrika zijn uitgereed (Van Dantzig, p. 45, regel 22 en 23).
2) C. Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast, 15801680. Assen, 1971, p. 357.
3) W. R. Menkman, Nederlandsche en vreemde slavenvaart. In: West-Indische
Gids, vol. xxvi (1944/45), p. 97-p. 110.
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bescbrijving van de geschiedenis van de negerslavernij in de staat New-York.
Edgar J. McManus in zijn boek "A History of Negro Slavery in New
York" 1) besteedt in het eerste hoofdstuk aandacht zowel aan de slavenhandel
als aan het instituut van de slavernij zelf in Nieuw-Nederland. In dit overzicht echter komt, wat de handel in slaven betreft, een merkwaardige leemte
naar voren, omdat deze auteur als het ware op het puntje van Manhattan
blijft staan en niet tracht de slavenhandel van en naar Nieuw-Nederland in
het geheel van de handelsmogelijkheden van de W.I.c. in die tijd te plaatsen
door een andere observatiepost in te nemen. Het onderwerp wordt zo tot
een onderdeel gemaakt van de Amerikaans koloniale in plaats van de
overzeese Nederlandse geschiedenis. Dat de door McManus gehanteerde
optiek voor de studie van de Nederlandse slavenhandel niet gelukkig is,
blijkt ook uit het tweede gedeelte van het hoofdstuk "Slavery in New Netherland". Hierin gaat de scbrijver in op de attitude van de Nederlandse kolonisten ten aanzien van de negerslaven in Nieuw-Nederland. Daarbij maakt
McManus, hoewel niet met zoveel woorden, een vergelijking met attitudes
van blanken, zoals deze zich later in de geschiedenis van het Noordamerikaanse continent ontwikkelden. De vergelijking valt in vele opzichten gunstig
uit voor de kolonisten uit Nieuw-Nederland, zeker gezien de verscbrikkingen
later "het volk, dat in duisternis wandelt" aangedaan. McManus gaat
echter voorbij aan een vergelijking met attitudes van Nederlandse kolonisten
uit andere nederzettingen in dezelfde tijd, terwijl in het geheel geen aandacht
wordt geschonken aan de houding van de Nederlanders in de Republiek
zelf ten aanzien van het vervoeren, verkopen en het houden van slaven, met
name van diegenen, die geen economisch voordeel behaalden uit deze handel
in mensen 2).
Zo blijkt, dat uit de besproken literatuur over de slavenhandel van en naar
Nieuw-Nederland verschillende, met elkaar tegenstrijdige, opvattingen naar
voren komen. Er bestaat geen communis opinio over de betekenis van de
slavernij in Nieuw-Nederland zelf. Waren slaven daar nu een onontbeerlijke
versterking van de produktiefactor arbeid ofniet? In verband met dit laatste
staat het probleem over de motivatie van het zenden van slaven naar NieuwNederland: dienden deze voor de transito-handel of waren ze bedoeld ten
gebruike in de kolonie zelf? Een ander belangrijk punt betreft verder het
plan van Stuyvesant. Was het inderdaad zijn bedoeling, dat Nieuw-Amsterdam werd getransformeerd tot een tweede Willems tad ? Ten slotte is er nog
het probleem van de attitude: was deze in Nieuw-Nederland ten aanzien van
de slavernij inderdaad, - vanuit menselijk oogpunt -, zoveel gunstiger
dan elders?
Yoor de oplossing van deze vragen is het noodzakelijk het overgeleverde
bronnenmateriaaI over de sIavenhandel van en naar Nieuw-Nederland nader
1) E. J. McManus, A History of Negro Slavery in New York. Syracuse, 1966,
hoofdstuk 1.
2) McManus, p. 13-p. 20.
Economisch- en sociaaI-historisch jaarboek
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te bezien. Allereerst echter dient het kader te worden aangegeven, waarbinnen deze slavenhandel zich afspeelde.
b) De aanvang van de Nederlandse slavenhandel
Het aandeel van de Nederlanders in de slavenhande1 gedurende de vijftiende en zestiende eeuw is zeer gering geweest. Het bericht uit 1596 over
honderddertig slaven, die te Middelburg aan wal waren gebracht, had waarschijnlijk betrekking op de buitgemaakte lading van een Portugese slavenhaler 1). Veel betekenis moet dan ook niet aan dit feit gehecht worden. De
Portugezen waren sinds het midden van de vijftiende eeuw de enigen, die
zich met de slavenhandel bezighielden en deze toestand werd ook in het
eerste kwart van de zeventiende eeuw gecontinueerd. Er werden slechts
weinig pogingen ondernomen de Portugese monopoliepositie op de kust
van Afrika te ondermijnen. De Spanjaarden hie1den zich aan het verdrag
van Tordesillas uit 1496, waarbij de Portugezen Afrika als invloedssfeer
kregen toegewezen 2). In de zestiende eeuw deden eerst de Fransen en daarna
de Engelsen (Hawkins) pogingen handel op de Afrikaanse kust te drijven,
waaronder in slaven. De ervaringen daarbij waren echter zo teleurstellend,
mede door Portugese tegenacties, dat de westkust van Afrika al spoedig Weer
door de Portugezen werd beheerst; hun monopolie in de slavenhandel bleef
behouden. Voor de slavenaanvoer naar Spaans Amerika contracteerde Madrid dan ook Portugezen. Deze contracten werden asientos genoemd.
Vanuit de Republiek begon er in koopmanskringen aan het einde van de
zestiende eeuw belangstelling voor de handel op de westkust van Afrika te
ontstaan. Goud, peper en ivoor waren produkten, die grote aantrekkingskracht uitoefenden 3). In verband met deze Afrika-handel werd in 1612 het
fort Nassau gesticht op de kust van Guinee 4). Hoewel een van de pioniers
van de Nederlandse handel op Afrika een tijdlang in Portugese gevangenschap doorbracht en zich daardoor een beeld kon vormen van de slavenhandel, lijkt het niet waarschijnlijk, dat Nederlanders zich, behoudens op incidentele wijze, ook met deze mensenhandel hebben ingelaten 5). Uit allerlei
1) Unger, slavenhandel I, p. 136.
2) Voor de geschiedenis van de slavenhandel in het algemeen raadplege men:
D. B. Davies, The Problem of Slavery in Western Culture. Ithaca, 1966; Ph. D.

Curtin, The Atlantic Slave Trade; A Census. Madison, 1969; R. Kontzke, Das
Portugiesische Kolonialreich in Asien und Amerika. In: Historia Mundi (ed. F.
Valjavec), vol. viii, Die iiberseeische Welt und ihr Erschliessung. Bern-Miinchen,
1959, p. 374-p. 395.
3) J. G. van Dillen, Van Rijkdom en Regenten, handboek tot de economische
en sociale geschiedenis van Nederland. 's-Gravenhage, 1970, p. 138-p. 141.
4) Unger, slavenhandel I, p. 135.
5) Unger, slavenhandel I, p. 136 noemt hetjaartal1606, waarin Spaanse kolonisten op Trinidad reeds, - buiten het asiento om -, slaven bij Nederlandse kooplieden bestelden. Er zijn echter andere berichten uit die tijd, waarin naar voren
komt, dat Nederlandse kooplieden nog in het geheel niet in een geregelde slavenhandel waren betrokken. De oorzaak van deze tegenstrijdige berichten moet
gezocht worden in de activiteiten van de gevluchte Portugese Joden, die reeds
vanuit Lissabon in de slavenhandel waren geInvolveerd. Merkwaardig is, dat Unger
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berichten blijkt namelijk duidelijk, dat de uit de Republiek afkomstige kaapvaarders niet wisten hoe waardevol slaven waren. Meestal werden op de
Portugezen buitgemaakte slavenhalers weer aan de oorspronkelijke eigenaars teruggegeven of werden de gekaapte slaven vrijgelaten. Ratelband
typeert de houding van de kooplieden en de kapiteins van de handelsvloot
uit de Republiek gedurende het eerste kwart van de zeventiende eeuw als
voigt: "De Hollanders wisten destijds nog niet welke grote handelswaarde
slaven hadden, of wellicht juister uitgedrukt, zij had den er geen afzetgebied
voor en lieten zich daarom met die handel niet in" 1).
Na 1625 trad er echter een verandering op in de geschetste situatie. Het
jaar daarvoor had een vloot van de West-Indische Compagnie onder
Willekens de Allerheiligenbaai (Bahia de todos os Santos) veroverd en de
onderbevelhebber van die vloot, Piet Heyn, kreeg de opdracht naar de westkust van Afrika te varen. Deze tocht was niet alleen bedoeld om de Portugezen aan de andere kant van de Atlantische oceaan eveneens te treffen, maar
tevens om de reeds op de kust opererende W.I.C.-factors te informeren,
dat nu ook slaven deel konden uitmaken van de aan te kopen handelswaar 2).
Vit deze taktiek blijkt wei heel duidelijk, dat de Heren Negentien van de
W.I.c. zich het belang van de slavenaanvoer voor de suikercultures in
Brazilie bewust waren geworden. Het ligt voor de hand om aan te nemen,
dat deze kennis van zaken, ondanks de uitspraak van Ratelband, al dateerde
uit de periode van het twaalf.larig bestand, ten tijde waarvan Nederlandse
schepen reeds als transporteurs van de Braziliaanse suiker fungeerden 3).
Tijdens de oprichtingsvergaderingen van de W.I.c., daarna in 1621, hadden
verschillende directeuren dan ook de slavenhandel aan de orde gesteld,
maar pas toen de Compagnie door haar veroveringen in Brazilie aan de
vraag naar slaven van de suikerplanters aldaar moest voldoen, werden stappen ondernomen om de aanvoer van zwarte werkkrachten te waarborgen.
Erg gelukkig was de W.I.c. daar aanvankelijk niet in, want een poging in
1626 om het belangrijkste Portugese slavenstation op de kust van Guinee,
Sao Jorge d'Elmina (Elm ina) in handen te krijgen, mislukte 4). Trouwens,
door het veri oren gaan van de veroveringen in Brazilie viel de vraag naar
slaven tussen 1626 en 1629 tijdelijk weg.
Nu waren de factors van de W.I.C. op de kust van Afrika weI in staat aan
slaven te komen, maar het samenstellen van voldoende scheepsladingen sla-

deze zelfde verklaring niet met de gebeurtenis uit 1606, maar wei met een regel van
Bredero's "Moortje" uit 1615, waarin sprake is van slavenhandel door Arnsterdamrners, in verband brengt. (W. S. Unger, Bijdragen tot de geschiedenis van de
Nederlandse slavenhandel, II, De slavenhandel der Middelburgsche Comrnercie
Compagnie, 1732-1808. In: Economisch-Historisch Jaarboek, vol. xxviii, 's-Gravenhage, 1958, p. 92, aantekening I (Unger, slavenhandel II).
1) K. Ratelband (ed), Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke,
1605-1614. 's-Gravenhage, 1950, p. 12.
2) Goslinga, p. 150 en Van Dantzig, p. 22.
3) Van Dillen, p. 138.
4) Gosiinga, p. 168/169.
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ven, ook weI armazoenen genaamd, was niet mogelijk. Aileen het bezit van
een slavenstation, waar de aangekochte slaven werden verzameld in afwachting van hun afscheping, zou de transportplanning goed doen verlopen.
Het ontbreken van zo'n versterkte inkoopplaats werd des te nijpender
toen in 1629 opnieuw een gedeelte van Portugees Amerika werd veroverd
door de W.I.c.: de capitania Pernambuco in het noorden van Brazilie 1).
Het is typerend, dat niet de aarzelende directie van de W.I.C., maar de
voortvarende Johan Maurits de omvang van de behoefte aan zwarte werkkrachten van de kant van de Nederlandse en Portugese (de "moradores")
suikerplanters in Nederlands Brazilie onderkende. Tussen 1629 en 1637
waren er weI slaven naar Nieuw-Holland gebracht, maar zonder een vast
inkoopstation in Afrika bleef het slaventransport van geringe omvang en
van incidentele factoren afuankelijk. Natuurlijk zullen er weI gekaapte
Portugese en Spaanse armazoenen in Pernambuco zijn aangebracht. Zodra
echter de energieke landvoogd door de suikerplanters op de te geringe
slavenaanvoer was gewezen, besloot hij verandering in deze situatie te
brengen. Van Nieuw-Holland uit werd een aanval ondernomen op het
Portugese Elmina en wat in 1626 mislukte, slaagde nu: na 1637 tot ver in de
negentiende eeuw bleef Elmina een onneembare Nederlandse bezitting.
Al spoedig bleek echter, dat de "moradores" in Nieuw-Holland meer
prijs stelden op de hun vertrouwde Angolaslaven. De Portugezen voorzagen
hun kolonie Brazilie altijd van deze soort slaven. Daarbij kwam nog, dat
de middenpassage voor de in de Republiek uitgerede slavenhalers van
Guinee af veel langer was dan van de kust van Angola af. Hoe korter de
slaven aan boord van een slavenschip waren, hoe beter. Deze omstandigheden droegen ertoe bij, dat Johan Maurits (alweer!) een vloot onder zijn
onderbevelhebber Cornelis Jol naar Angola stuurde vlak voor het bekend
worden van de ondertekening van een vredesverdrag tussen Portugal en de
Republiek. In 1641 slaagde Jol erin de Portugezen, die door de aanval zeer
verrast waren, Sao Paulo da Luanda af te nemen 2).
Met de verovering van Luanda in 1641 bereikte de Nederlandse slavenhandel plotseling een hoogtepunt, hoewel deze nog maar pas op gang
gekomen was. Slechts tien jaar daarvoor was de vraag naar slaven in het
Nederlandse koloniale bezit manifest geworden en nu beheerste de W.I.c.
niet aIleen eell groot gedeelte van de Afrikaanse kust, maar de Compagnie
bezat ook een flink stuk van Portugees Brazilie, enkele Caraibische eilanden
(1634, verovering van Cura<;ao) en het gebied tussen de Delaware-river en
Cape Cod op het Noordamerikaanse vasteland. Deze laatste vestiging was
echter al in Nederlandse handen sinds de expeditie van Hudson in 1609.
AIvorens de geschiedenis van het Nederlandse aandeel in de slavenhandel
voort te zetten, is het noodzakelijk aan te geven hoe de handelsbewegingen
1) C. M. Schulten, Nederlandse expansie in Latijns Amerika. Bussum, 1968, p.
37-42.
2) Goslinga, p. 345 en Van Dantzig, p. 35.
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in "ebano vivo", "levend ebbenhout", zich in het Atlantische gebied ontwikkelden 1).
TABELI
Aantallen geimporteerde slaven en hun bestemming
Europa
Sao Thome
Spaans Amerika
Brazilie

1451-1600
48.800
76.000
75.000
50.000

1601-1625
300
12.500
75.000
150.000

Aan de hand van bovenstaande cijfers kan worden geconstateerd dat er een
relatie bestond tussen het invoeren van de suikercultuur in bovengenoemde
gebieden en de omvang van de invoer van slaven aldaar. Aileen de slavernij
in Europa aan het einde van de Middeleeuwen vormde hierop een uitzondering. Ret betrof daar voornamelijk huisslaven. In dit kader is juist
de ontwikkeling van Brazilie opvallend. Daarom getuigden de verwachtingen van Johan Maurits omtrent de groeiende vraag naar slaven in het door
hem bestuurde gebied van vee! inzicht. Hij schatte, dat de Compagnie na
het innemen van een s!avendepot aan de Ango!ese kust meer dan 15.000
slaven per jaar naar Nieuw-Rolland zou kunnen verschepen, waarbij bij
rekende op een winst van twee miljoen gulden 2). Uiteraard waren de kansen
op winst in de begintijd van de slavenhandel bijzonder hoog vanwege de
lage inkoopprijzen. In de vermelde schattingen van Johan Maurits werd als
inkoopprijs voor een s!aaf dertig gulden gerekend, terwijl de verkoopprijs
op driehonderd gulden werd gesteld! Toch beknibbelde Johan Maurits in
zijn berekening niet op de transportkosten of op de vergoeding voor het in
stand houden van de infrastructuur van de W.I.c.: forten, soldaten en
landingsplaatsen. Ret nagenoeg ontbreken van concurrentie op de kust van
Afrika werkte de lage prijzen in de hand. Later zou dat geheel anders
worden.
Overigens is het aantal naar Brazilie vervoerde slaven nooit opgekiommen
tot 15.000 per jaar. Johannes de Laet, die de geschiedenis van de W.I.C.
in een "jaarlijcks verhaal" heeft beschreven, zegt, dat de Portugezen gemiddeld 4.000 slaven (gedurende de jaren 1620-1624) naar de noordelijke
provincies van Brazilie hebben afgescheept en dat de Nederlanders voor de
verovering van Elmina in dertien jaar tussen 1623 en 1636 slechts 2.356
slaven overbrachten. Van 1636 tot 1645 daarentegen hebben de Nederlanders gemidde!d per jaar 3.000 slaven afgescheept, waarbij in een jaar
(1642) een hoogtepunt met ruim 5.000 slaven werd bereikt 3).
Curtin, p. 116.
Goslinga, p. 351 en Unger, slavenhandel I, p. 14l.
Unger, slavenhandel I, p. 138 en 142, H. Watjen, Der Negerhandel in WestIndien und Siid-Amerika bis zur Sklavenemanzipation. In: Hansische Geschichtsblatter, vol. xix, 1913, p. 431. De mededeling van Johannes de Laet over het gemiddelde jaarlijkse aantal slaven, dat door de Portugezen gedurende het eerste kwart
van de zeventiende eeuw vanuit Angola werd verscheept, komt overeen met de berekening van Curtin, p. 116, die voor het samenstellen van de tabellen geen gebruik
heeft gemaakt van deze NederIandse bron.
1)

2)
3)
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Uit deze getallen blijkt het belang niet alleen van Brazilie als afzetgebied
voor de slavenhandel, maar ook van een vaste vestigingsplaats in Afrika
voor de inhandeling van de slaven. Voorts wordt duidelijk, dat het vervoer
van slaven door Nederlandse schepen op grote schaal is aangevangen ten
behoeve van de afzet in eigen bezittingen. Het vervoeren van slaven ten
behoeve van niet-Nederlandse kolonien paste aanvankelijk niet in de handelspolitiek van de W.I.C
Trouwens, de aanvoer van slaven naar Spaans Amerika bleef na het
veroveren van Elmina middels het asiento in Portugese handen. Ook dat
gedeelte van Brazilie, dat niet door de Nederlanders kon worden veroverd
en Portugees bezit bleef, werd van Afrika uit door de Portugezen steeds
van slaven voorzien. Het zou nietjuist zijn te veronderstellen, dat de Nederlandse veroveringen aan beide kanten van de Atlantische oceaan de in dat
gebied gevestigde Portugese slavenhandel lamlegden. Noch in Brazilie
noch in Angola konden de Nederlanders de handel monopoliseren. Het
achterland van deze gebieden bleef stevig in vijandelijke handen. De Portugezen werden slechts genoodzaakt zich meer in het binnenland terug te
trekken en van die positie uit bleven zij, - op den duur met succes - , ageren
tegen de Nederlandse indringers aan de kust, vaak met behulp van het hun
trouw gebleven gedeelte van de autochtone bevolking 1).
De aandacht van de W.I.C, wat de slavenaanvoer betrof, was geheel
gericht op Nederlands Brazilie. Ondanks de goede afzetmogelijkheden daar,
werd het directorium van de Compagnie eveneens geattendeerd op de voordelen, die de slavenhandel voor "derden" kon bieden. In verband hiermee
stelde Van Liebergen, een verder onbekende kolonist, de Heren Negentien
voor om van Cura9ao een slavendepot te maken. Op dat eiland zou een groot
verblijfscentrum voor de slaven in transito gebouwd moeten worden, zodat
de kans op sterfte onder hen zo gering mogelijk kon zijn: een dode neger
betekende een aanzienlijk verlies voor de W.I.C Vervolgens zouden handelaren van de Compagnie contacten kunnen leggen met potentiele afnemers
uit de omliggende gebieden. Van Liebergen stelde zich blijkens zijn nota
veel voor van de afzetmogelijkheden bij de kleine Spaans-Amerikaanse
planters. De W.I.C moest de aantallen aan te voeren slaven zo hoog stellen,
dat de verkoopprijs van de zwarte werkkrachten laag kon blijven. De Compagnie mocht niet in de fout van de Portugezen vervallen, die door geringe
aanvoer boge prijzen wilden maken. Daardoor waren de slaven in de
Spaanse kolonien tot een luxe geworden, terwijl door een lagere prijsstelling vele kleine planters ook zouden kopen. Cura9ao zou in verband hiermee aan een ieder de mogelijkheid moeten bieden om slaven te komen inkopen. Voor vervoer van de ingekochte slaven naar de plaats van hun tewerkstelling konden de afnemers wei zelf zorgen. Door deze handelswijze
zou de W.I.C. moeilijkheden voorkomen bij invoer van de slaven in de
1) E. L. J. Coomaert, European Institutions and the New World ; the Chartered
Companies. In: Cambridge Economic History of Europe, vol. iv, ed. E. E. Rich
and C. H. Wilson. Cambridge, 1967, p. 220-p. 274.

DE SLAVENHANDEL VAN EN NAAR NIEUW-NEDERLAND

103

Spaanse gebieden zelf alsmede bij de betaling van invoerrechten en steekpenningen aan de Spaanse autoriteiten.
De W.I.C.-directie had echter tegen het plan van Van Liebergen overwegende bezwaren. In de eerste plaats was zij van mening, dat de driehoeksreizen vanuit de Republiek naar Brazilie aantrekkelijker waren, omdat de
Compagnie voor de opbrengst van de aldaar verkochte negers uitstekende
retourladingen kon inkopen. Dit laatste was geenszins zeker op Cura~ao.
Voorts hadden de directeuren de indruk, dat op Cura~ao niet voldoende
voedsel voorhanden zou zijn voor grote aantallen negers, die enige tijd in
transite op het eiland zouden verblijven. Vervolgens zouden grote hoeveelheden slaven de Spanjaarden op het naburige vasteland weI eens op
herovering van Cura~ao kunnen doen zinnen. Kortom, aldus de directie van
de W.I.c., de slavenhandel op Brazilie was te verkiezen boven die naar
Cura~ao. In deze mening werden de directeuren nog gesterkt door Pieter
Moorthamer, de directeur op de kust van Angola, die ook liet uitkomen,
dat hij de slavenaanvoer naar Brazilie prefereerde. Moorthamer wees daarbij
op het Portugese slavenvervoer, zeer onder de indruk van het vakmanschap
en de grote kennis van zaken van de enige concurrenten van de W.I.c. in de
slavenhandel 1 ).
Na 1645 veranderde de situatie echter. In Brazilie brak een opstand uit
onder de Portugese moradores tegen het Nederlandse gezag na het vertrek
van Johan Maurits. Langzaam maar zeker heroverden de Portugezen van
het zuiden uit het Braziliaanse W.I.C.-bezit. Nieuw-Holland als grootste en
vrijwel enige afzetgebied voor slaven ging daarmee voor de W.I.c. verloren.
In diezelfde tijd waren er andere mogelijkheden ontstaan. Na 1640 had de
Spaanse regering namelijk het uitgeven van asiento's gestaakt. Deze asiento's
werden voordien steeds aan Portugezen vergeven, maar na de afscheiding
van Portugal in 1640 kon aan de kooplieden van die natie de verzorging
van de slavenaanvoer naar de Spaans-Amerikaanse kolonien niet meer
gegund worden. Hoewel de W.I.c. als enige naast de Portugezen over
belangrijke slavenstations op de Afrikaanse kust beschikte, wilde Madrid
met deze ketterse Compagnie geen contract afsluiten. Door deze omstandigheden nam na 1640 de smokkelhandel in slaven voor Spaans Amerika de
plaats in van de gecontracteerde aanvoer.
Toen de West-Indische Compagnie na het verlies van Brazilie op het gebied
van de slavenhandel naar nieuwe wegen moest zoeken, lagen er met betrekking tot Spaans-Amerika grote mogelijkheden, terwijl ook de Engelse en
Franse bezittingen in het Cara'ibische gebied handelskansen boden 2).
Naast aanvoer van slaven voor vreemde afnemers was er nog NieuwNederland. Kon de slavenstroom naar deze eigen W.I.C.-kolonie worden
omgebogen 3)?
W. R. Menkman, Nederlandsche en vreemde slavenvaart, p. 107-p. 110.
E. E. Rich, Colonial Settlement and its Labour Problems. In: Cambridge
Economic History of Europe, vol. iv, ed. E. E. Rich and C. H. Wilson. Cambridge,
1)
2)

1967, p . 302-p. 373.
3) Van Dantzig, p. 45/46.
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c) Bronnen
De bronnen voor de geschiedenis van de slavenhandel van en naar NieuwNederland zijn in tegenstelling tot vele andere stukken uit de vroegste
periode van de W.I.C. niet verloren gegaan. Een belangrijk deel van de
correspondentie tussen Pieter Stuyvesant en diens onderdirecteur op Cura<;:ao en van ieder afzonderlijk met de kamer Amsterdam van de WestIndische Compagnie (die ten aanzien van de Amerikaanse bezittingen
namens de Heren Negentien optrad) is bewaard gebleven. Een gelukkige
omstandigheid daarbij is, dat de onderdirecteur op de Antillen, Beck, van
aile correspondentie afschriften stuurde naar Nieuw-Nederland 1). Toen deze
laatste kolonie in 1664 in handen van de Engelsen viel, kwam ook het archief
van Stuyvesant in het bezit van de veroveraars.
In het midden van de negentiende eeuw vervaardigde E. B. O'Callaghan
een regestenlijst van deze "Dutch Papers" 2). De stukken bevonden zich
samen met de papieren nalatenschap uit de Engelse koloniale periode in het
archief van de staat New-York, in het capitool-gebouw te Albany. In deze
stad bevindt het Nieuw-Nederlandse W.I.C.-archief zich thans nog, maar
nu in de "State-Library" 3).
Ben aantal van de in deze regestenlijst genoemde documenten heeft
O'Callaghan opgenomen in zijn veeldelige bronnenuitgave: "Documents
Relative to the Colonial History of the State of New York", waarvan de
eerste twee delen stukken bevatten, die betrekking hebben op de Nederlandse koloniale periode van New-York '). Bij de uitgave van deze bronnenpUblicatie werd O'Callaghan terzijde gestaan door een "agent", die in aile
daarvoor in aanmerking komende Westeuropese archieven stukken afschreef, die van belang waren voor de geschiedenis van de staat New-York.
Daarbij kwam naar voren, dat het archief van de W.I.C. zeer veel lacunes
vertoonde, zeker dat van de "oude" Compagnie van voor 1674 5 ).
Speciaal over de slavenhandel van en naar Nieuw-Nederland deed O'Callaghan een bronnenuitgave verschijnen in 1867, - het tijdperk van de
abolitie -, onder de misleidende titel: "Voyages of the Slavers St. John and
Arms of Amsterdam". De ondertitel geeft echter de juiste inhoud weer:
"together with Additional Papers Illustrating the Slave Trade of the
1)

Goslinga, p. 309. Tot 1654 ook naar Nieuw-Holland.

2) E. B. O'Callaghan, Calendar of Historical Manuscripts, 1630-1664 in the

Office of the Secretary of State. Albany, 1865.
3) AIle stukken zijn in volgorde van de Calendar van O'Callaghan in microfilm
aanwezig in de Paul Klapper Library van Queens College, Flushing, N.Y. en in
de microfilmcollectie van de gemeentelijke archiefdienst te Amsterdam.
') E. B. O'Callaghan (ed.), Documents Relative to the Colonial History of the
State of New York. Albany, 1853-1857 (15 voL).
6) M. A. P. Meilink-Roelofsz, A Survey of Archives in the Netherlands Pertaining to the History of the Netherlands Antilles. In: De West-Indische Gids, vol.
xxxv (1954/55), p. 1-p. 37.
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Dutch" 1). Deze uitgave is voor de bestudering van de Nieuw-Nederlandse
slavenhandel zeer belangrijk, omdat een gedeelte van de daarin afgedrukte
documenten bij een brand in het capitool in 1912 te Albany verloren zijn
gegaan of onleesbaar zijn geworden. In de omvangrijke bronnenuitgave van
Elisabeth Donnan over de complete geschiedenis van de slavenhandel op
Noord-Amerika onder de titel: "Documents Illustrative of the History of
the Slave Trade to America" kon de uitgeefster weinig anders doen dan de
documenten uit de uitgave van O'Callaghan overnemen, zij het, waar
mogelijk, in een nauwkeuriger vertaling 2).
d) Het begin van de slavernij in Nieuw-Nederland
Het is moeilijk na te gaan wanneer precies de eerste slaven de kolonie
Nieuw-Nederland zijn binnengekomen. Vit de beginperiode van de door
Hudson in 1609 ontdekte Nederlandse bezittingen in Noord Amerika zijn in
dit opzicht geen sporen achtergebleven. Vit 1645 dateert echter een bericht
van gouverneur Van der Kieft, die v66r Stuyvesant in Nieuw-Amsterdam
resideerde, waarin de vrijlating werd bekend gemaakt van een klein aantal
slaven, dat de West-Indische Compagnie twintig jaar trouw had gediend 3).
Vit dit bericht kan waarschijnlijk worden afgeleid, dat de eerste slaven in
1625 Manhattan waren binnengebracht en deel hadden uitgemaakt van een
gekaapt Portugees of Spaans armazoen, omdat de Nederlanders in die tijd
nog nauwelijks in de regelmatige slavenhandel waren betrokken. Voorts
had de W.I.C. in 1625 niet de beschikking over een eigen slavenstation op
de Afrikaanse kust. Een overeenkomstig geval deed zich voor in Virginia,
vanwaar in 1619 gemeld werd, dat "a Dutch man of warre sold us 20
negars" 4). Ook hierbij ging het waarschijnlijk om een Nederlandse kaperkapitein, die ontdekt had, dat de levende inhoud van een genomen Portugese
slavenhaler geld kon opleveren 5).
De manumissieopdracht van Van der Kieft geeft geenszins grond aan de
veronderstelling, dat de Nederlanders al vroeg in Nieuw-Nederland regelmatig negerslaven aanbrachten. Wellaat het bericht uit 1645 uitkomen, dat
levenslange horigheid van slaven, althans bij de W.I.c., niet altijd voorkwam.
In verband met het laatste is het goed te beseffen, dat velen, die voet aan
wal zetten in de nieuwe, vrije wereld in een zekere vorm van juridische en
economische afhankelijkheid verkeerden. Een merkwaardige paradox. Net
als de omliggende Engelse kolonies in Amerika kende Nieuw-Nederland
1) E. B. O'Callaghan (ed.), Voyages of the Slavers St John and Arms of Amsterdam, 1659, 1663; together with Additional Papers Illustrating the Slave Trade of
the Dutch. Albany, 1867.
2) E. Donnan (ed.), Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to
America. Washington, D .C., 1930/1932, vol. I (1400-1700) en vol. III (New England and the Middle Colonies), p. 405-p. 434.
3) O'Callaghan, Voyages, p. xiii.
4) O'Callaghan, Voyages, p. vi.
S) Unger, slavenreizen I, p. 137.
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namelijk contractarbeiders, die voor een bepaalde peri ode voor hun geldschieter(s) arbeid moesten verrichten, ten einde het hun geleende geld te
kunnen terugbetalen, dat gebruikt was voor de betaling van de overtocht
of de aankoop van een boerderij 1). Daarbij dient echter direct aangetekend
te worden, dat dit systeem van "indentured servants" of "engage's" in de
Amerikaanse bezittingen van de Engelsen of de Fransen vele andere aspecten kende. Ret zou verkeerd zijn deze Engelse of Franse begrippen toe te
passen op de situatie in Nieuw-Nederland 2). In de Engelse koloniale
geschiedenis omvat het begrip "indentured servant" veel meer dan alleen
de groep contractarbeiders. Ook criminelen, die om hun straf te ontlopen
naar de kolonien vertrokken of daartoe veroordeeld werden, en krijgsgevangenen werden er onder verstaan 3). Vooral het zeventiende eeuwse
Engeland onder Cromwell was rijk aan gevangen genomen Ieren en Schotten, die als "indentured servants" naar de kolonien werden verscheept 4).
Voorts kan in dit verband aan de vrijlating door Van der Kieft de opmerking worden verbonden, dat in 1645 negerslavernij en contractarbeid door
blanken blijkbaar niet scherp werden onderscheiden. Slavernij was nog niet
tot een van andere vormen van afhankelijkheid fundamenteel verschillend
instituut geworden. Na 1645 echter veranderde de kolonie van karakter :
er ontstond een volksplanting. In 1628 telde Nieuw-Nederland nog maar 500
inwoners en in 1645 nog geen 2500. In 1664 toen het gebied door de Engelsen
werd veroverd hadden zich in Nieuw-Nederland ruim 10.000 kolonisten
gevestigd. Weliswaar bevonden zich daaronder ruim 3000 Engelsen, die uit
de omliggende gebieden waren binnengekomen, maar dat neemt niet weg,
dat Nieuw-Nederland zich gedurende de laatste twintig jaar onder het
beheer van gouverneur Stuyvesant sneller had ontwikkeld dan ooit daarvoor 5). De meeste berichten over slavenhandel en slavernij uit en over
Nieuw-Nederland hebben betrekking op die laatste periode 6).
Uit de tijd daarvoor is nog een bericht bekend uit 1629, het jaar, waarin
voor de kolonie het grootgrondbezit in de vorm van het patroonschap werd
ingesteld. Ret patroonschap had ten doel meer kolonisten naar het Amerikaanse bezit van de Compagnie te trekken door decentralisatie van het
monopolie van de W.I.c. De concessies werden vaak uitgereikt aan de
bewindhebber van de W.I.C. zelf. In een uit 1629 daterend contract tussen
de Compagnie en de eerste patroons kwam een c1ausule voor, waarin aan
elke patroon twaalf negers werden toegezegd uit de buitgemaakte arm azoenen, die te Nieuw-Amsterdam binnengebracht zouden worden 7).
1) W. R. Menkman, Nederland in Amerika en West-Afrika. In: H. J. de Graaf
(ed.), Nederlanders over de zeeen, 350 jaar geschiedenis Nederland buitengaats.
Utrecht, 1955 (2), p. 33-p. 44.
2) McManus gebruikt dit begrip "indentured servants" voortdurend bij zijn
beschrijving van Nieuw Nederland (p. I-p. 8).
3) E . Williams, Capitalism and Slavery. Chapel Hill, 1945 (2), p. 3-p. 19.
4) W. D. Jordan, White over Black. Baltimore, 1969 (2), p. 85-p. 92.
5) W. R. Menkman, De West-Indische Compagnie. Amsterdam, 1947, p. 110.
8) O'CalIaghan, Calendar.
7) Donnan, vol. III, p. 410, doc. Of. 315.
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e) De vraag naar slaven in de nieuwe wereld en in Nieuw-Nederland in het
bijzonder, een analyse
De berichten over de slavenhandel van Nieuw-Nederland zijn na 1645
zo talrijk, dat rangschikking rond enige aspecten van deze handel de voorkeur verdient boven chronologische beschrijving. Een van deze aspecten is de
analyse van de vraag naar slaven, zowel op het vasteland van NoordAmerika als in het Caralbische gebied. Zo kan de vraag naar slaven in NieuwNederland in het juiste kader worden geplaatst. In verband daarmee dient
allereerst aandacht te worden geschonken aan het economische karakter
van deze kolonie.
Ret belangrijksteexportartikel van dit W.I.C.-bezit bestond uit bevervellen.
Gemiddeld bracht de Nieuw-Nederlandse peIterijhandel/50.000 per jaar
op 1). Bij het bepalen van de economische karakteristiek van deze kolonie
moet de nadruk worden gelegd op de handel en de "subsistence-farming".
Er hestond vrijwel geen plantagelandbouw. Met dit laatste is eigenlijk al
direct aangegeven, dat het gebied tussen de Delaware river en Cape Cod, dat
de W.I.C. als bezit cIaimde, niet geschikt was voor massale gedwongen
tewerksteUing. Eenzelfde omstandigheid deed zich voor in New-England.
Nadat de toevloed van immigranten wat groter was geworden, ontstond er
meer boerenbedrijf en er werden ook enige tabaksplantages opgezet. Maar
noch het verbouwen van levensmiddelen noch dat van tabak hebben zulke
vormen aangenomen, dat het exportpakket van Nieuw-Nederland wezenlijk
werd gewijzigd.
Voor veel kolonisten werd het rond 1640 weI duidelijk, dat er voor de
tabakscultuur naast het klimatologisch zeer daarvoor geschikte gebied van
Maryland en Virginia geen concurrentiekansen in andere gebieden bestonden. Ook in het Caralbische gebied, waar de Engelse en Franse kolonisten
het verbouwen van de tabaksplant als eerste mogelijkheid hadden aangegrepen, besefte men al spoedig, dat de bakens verzet dienden te worden. Vele
Engelse planters op Barbados en Jamaica, tussen de jaren 'dertig en 'veertig
van de zeventiende eeuw aan de tabaksbouw begonnen, zagen reikhalzend
uit naar alternatieve bestaansmogelijkheden vanwege de dalende tabaksprijzen 2). Sommige van deze arme blanke tabaksplanters pasten zich aan de
veranderende omstandigheden aan en emigreerden weer : nu naar het vasteland, omdat zij op de eilanden een wisse hongerdood nabij waren. De overgebleven planters op Barbados schakelden tussen 1640 en 1660 en op Jamaica tussen 1660 en 1680 over op het verbouwen van suikerriet. Tabak
werd voornamelijk nog uit Virginia en Maryland aangevoerd. Daarbij speelden vooral Rotterdamse kooplieden een belangrijke rol, buiten de W.I.C.
en (na 1651) de navigatiewetten van Cromwell om 3). De planters uit
Virginia stuurden zelfs een delegatie naar Rotterdam om de handelspro1) Van Dillen, p. 168.
2) Rich, afd. V en Van Dantzig, p. 46.
3) Menkman, De West-Indische Compagnie, p. 124/125.
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blemen met hun afnemers te bespreken. Ook Zeeland was zeer in deze tabakshandel geInvolveerd en het was dan ook geen wonder, dat zowel in de Eerste
als gedurende de Tweede Engelse oorlog Virginia als eventueel veroveringsobject werd aangewezen aan de in het Caraibische gebied opererende
Nederlandse oorlogsvloot 1).
Was de tabaksteelt in het licht van het bovenstaande geen aantrekkelijke
mogelijkheid voor Nieuw-Nederland, voor de doorvoer van dat produkt
kwam Nieuw-Amsterdam ook al niet in aanmerking, omdat de tabaksvervoerders de W.I.c. er buiten wilden laten. De export van levensmiddelen
is eveneens door de kolonisten van Nieuw-Nederland niet aangegrepen,
ondanks daartoe bij de directie van de W.I.c. bestaande plannen. Graanschuur van Europa, als tegenhanger van Polen, zoals Vondel dichtte, is
Nieuw-Nederland nooit geworden 2).
Ook was er voor Nieuw-Nederlandse produkten nauwelijks een afzetmogelijkheid op Cura~ao. Dit laatste in tegenstelling tot de situatie in NewEngland, dat wei voedsel exporteerde naar de Engelse eilanden in het
Cararbische gebied. Barbados en Jamaica dreven op den duur de monocultuur van de suiker zo hoog op, dat deze eilanden geheel op voedselaanvoer
van buiten waren aangewezen. Ronger dreigde daar, als deze aanvoer uit
New-England ten tijde van oorlog werd verstoord. Vooral het dieet van
de negerslaven op deze eilanden werd aangepast aan de exportmogelijkheden
van New-England: de slaven kregen veel vis, die de kolonisten uit Massachusetts hadden gevangen rond New-Foundland 3).
De situatie op Cura~o was totaal verschillend: daar waren haast geen
suikerplantages. De verovering van het eiland in 1634 had een heel andere
achtergrond dan de bezetting door de Engelsen en de Fransen van sommige
eilanden in het tot dan toe Spaanse mare clausum. Om suiker was het de
W.I.C. niet te doen, voor de cultivatie daarvan waren er mogelijkheden te
over in het in 1629 veroverde Pernambuco. Neen, het ging bij het bezetten
van Cura~ao vooral om de tactische overweging, een gunstig gelegen basis
in bezit te krijgen, gesitueerd tussen Nieuw-Rolland en Nieuw-Nederland 4).
Voorts was er behoefte aan goede zoutpannen, omdat bij de zeevaart voor
het conserveren van levensmiddelen veel zout nodig was. De landbouw, die
Cura~ao bezat, was in staat om de bevolking en de slaven van het eiland
zoveel mogelijk van voedsel te voorzien. Voor de bevoorrading van het op
het eiland gelegerde garnizoen had de W.I.c. eigen boerderijen, terwijl ook
aan enkele Portugese Joden concessies als patroon werden uitgegeven 6).
1) Goslinga, p. 330 en p. 39S.
2) Van Dillen, p. 164.
3) Williams, p. 10S-p. 125.
4) Goslinga, p. 30S.
S) I. S. en S. A. Emmanuel,

History of the Jews of the Netherland Antilles.
Cincinnati, 1970, p. 39-p. 42. Voor de landbouw op Cura9ao werd in geringe mate
van slaven gebruik gemaakt ten tijde van het ondergouvemeurschap van Beck. De
lange perioden van droogten maakten Cura9ao voor de suikerteelt geheelongeschikt.
Het is daarom niet verwonderlijk, dat het eerste op Cura~o uitgegeven patroon-
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Zelfs toen Cura~o na 1645 langzaam tot een belangrijk tussenstation voor
de Nederlandse slavenhandel uitgroeide, geheel volgens de door de W.r.c.directie afgewezen plannen van Van Liebergen, was het moge1ijk de aangevoerde trans ito-slaven tijdens hun oponthoud op het eiland van daar
voortgebracht voedsel te voorzien. Voor langdurig verblijfvan grote groepen
slaven was Cura<;ao echter niet geschikt. Dit bleek, want na het herstel van
het asiento in 1662, sloot de W.I.c. contracten afvoor de levering van grote
aantallen slaven (3000-4000 per jaar), die door de asientisten op Cura<yao
werden afgehaald en doorgevoerd naar het Spaanse Amerika. Op den duur
verschenen in deze contracten bepalingen, waarin het asiento de plicht werd
opgelegd om ten allen tijde voldoende schepen in de vaart te hebben, zodat
de door de W.I.c. aangebrachte slaven binnen een maand van Cura<;ao
konden worden afgehaald. Werd aan deze voorwaarde niet voldaan, dan
stond het de Compagnie vrij de slaven aan anderen te verkopen. Uit niets
blijkt, dat voedselaanvoer van buiten en met name uit Nieuw-Nederland
voor Cura<;ao als transitohaven van slaven noodzakelijk is geweest 1).
Toch bestond er in Nieuw-Nederland wei een zekere behoefte aan werkkrachten in de vorm van negerslaven, al was het dan op kleine schaal. Vele
boeren uit deze kolonie ondervonden, dat de door hen gecontracteerde
"dienaers" na het afiopen van hun contract emplooi vonden in de lucratieve
handel met de Indianen en de Engelsen. In 1638 hadden de bewoners van
Nieuw-Nederland daar immers officieel toestemming van de W.I.C. voor
gekregen. Waarschijnlijk was daarvoor reeds op grote schaal naar de rond
Nieuw-Nederland liggende gebieden smokke1handel bedreven 2). Bovendien
waren er werkkrachten nodig voor de W.I.c. zelf ter uitvoering van open bare
werken en als boerenknechts op de landbouwbedrijven, die de Compagnie
rond Nieuw-Amsterdam exploiteerde. Ook waren er veel handen nodig bij
de verdediging van de kolonie. Pieter Stuyvesant yond negerslaven daarvoor
zeer bruikbaar, merkwaardigerwijs in tegenstelling tot Joodse kolonisten,
die geen deel mochten uitmaken van de militie 3).
f) Mogelijkheden tot import van slaven

Na aandacht geschonken te hebben aan de vraag naar slaven in Nieuwschap van de Portugese Jood De YUan in 1651 tengevolge van climatologische
omstandigheden niet slaagde. Daar kwam nog bij, dat de kolonisten van De Yllan
geen slaven mochten kopen.
1) S. van Brakel, Bescheiden over den slavenhandel der West-Indische Compagnie. In: Economisch-Historisch Jaarboek, vol. iv, 's-Gravenhage, 1918, p. 58.
Er werkten omstreeks 1700 ongeveer 1500 slaven op Cura<yao ~om de duizenden
transito-slaven van voedsel te voorzien (Van Dantzig, p. 84).
2) E. B. O'Callaghan, History of New Netherland or New York under the Dutch.
New York/Philadelphia, 1856, vol. I, p. 205/206.
3) McManus, p. 13-p. 20; O'Callaghan, Voyages, p. 163-p.167: brief van Stuyvesant aan Beck d.d. 17 februari 1660; E. Butcher, the Negroes of New Amsterdam,
Dutch Attitudes and Black Statistics. In manuscript aanwezig in de New York
Historical Society.
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Nederland komt nu de import aan de orde. De mogelijkheden daartoe waren
talrijk, omdat niet aIleen de W.I.C. slaven direct of via Curayao naar NieuwNederland kon sturen, maar de kolonisten uit laatstgenoemde kolonie ook
zelf slaven mochten importeren.
In 1648 werd door een speciale commissie van de Staten-Generaal een
rapport opgesteld over de sne! verslechterende positie van de West-Indische
Compagnie 1). Duidelijk werd gesignaleerd, dat de Compagnie middelen tot
"redres" behoefde. In dit rapport werd Nieuw-Nederland beschreven als
een kolonie, die in staat zou kunnen zijn in ruime mate voedsel te produceren
voor de export. Aangezien het aantal blanke boerenknechts, dat NieuwNederland kwam versterken, gering was, kon de aanvoer van negerslaven
uitbreiding van de landbouw mogelijk maken. Levensmiddelen zouden de
beverhuiden als belangrijkste exportprodukt moeten vervangen. AIs afzetgebied voor deze levensmiddelen dacht de commissie aan Nieuw-Holland,
dat door de eenzijdige teelt van suikerriet voor de aanvoer van tal van produkten was aangewezen op patria. Door de handel tussen de tropische en
niet-tropische bezittingen van de W.I.c. te bevorderen, zou de Compagnie
. zelf de omvang van de kostbare en lange aanvoerlijnen uit de Republiek
kunnen inkrimpen. Voor deze aan Nieuw-Holland geleverde levensmiddelen
zou Nieuw-Nederland suiker en slaven in ruil krijgen. Dit rapport van de
commissie uit de W.I.c. verdient daarom zoveel aandacht, omdat daarin
voor de eerste - en de laatste - keer een plan werd opgeworpen, de W.I.c.
te laten streven naar een min of meer onderiing supplementaire keten van
kolonien. Voor de Compagnie zelf zou zo de voordelige aanvoer van de
slaven en uitvoer van suiker overblijven. Het ligt overigens voor de hand om
te veronderstellen, dat dit plan van de commissie van de Staten-Generaal
om Nieuw-Holland en Nieuw-Nederland economisch op elkaar af te stemmen, voortvloeide uit de wens om de dure aanvoer van allerlei produkten uit
de Republiek naar het steeds kIeiner wordende W.I.C.-bezit in Brazilie te
beperken.
De bewoners van Nieuw-Amsterdam ondervonden al spoedig de uitwerking van het rapport. In 1648 stonden de Staten-Generaal de kolonisten
toe om slaven uit Brazilie of uit Angola te halen 2). De slaven, die door de
kolonisten waren gehaald, mochten uitsluitend dienen ter vergroting van het
aantal arbeidskrachten in Nieuw-Nederland zelf. Schepen, die te Brazilie of
aan de kust van Afrika met andere produkten dan met slaven werden beladen, mochten niet naar Nieuw-Nederland terugkeren, maar moesten koers
zetten naar de Republiek. Voorts werd bepaald, dat de uit Nieuw-Nederland
mee te nemen cargazoenen, die als ruillading bij de inhandeling van de slaven
dienden, met het gewone uitvoerrecht belast zouden worden.
Het is de vraag of de leden van de Staten-Generaal beseft hebben, dat
1) O'Callaghan, Voyages, p. xx en Goslinga, p. 326: noemt wei het rapport, maar
niet de details aangaande de interkoloniale handel van de W.I.C.-bezittingen onderling.
2) Menkman, Nederlandsche en vreemde slavenvaart, p. 105 en Donnan, vol.
ill, p. 411, doc. Dr. 317.
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deze maatregel ter vergroting van de slavenaanvoer naar Nieuw-Nederland
een slag in de lucht was. Immers, in 1648 verslechterde de toestand van het
Nederlandse bezit in Brazilie snel, terwijl in datzelfde jaar ook het meest
aantrekkelijke Nederlandse slavenstation op de kust van Afrika, Sao Paulo
de Luanda, weer in Portugese handen geraakte 1). Er is echter een bericht,
dat erop wijst, dat er toch contact is geweest tussen Nieuw-Nederland en het
benarde Recife. Vit deze laatstgenoemde plaats is waarschijnlijk in 1648 een
schip met slaven naar Nieuw-Amsterdam gevaren om het armazoen te ruilen
tegen een lading levensmiddelen 2). In de correspondentie tussen de kamer
Amsterdam en Stuyvesant is sprake van een schip "Tamandare", dat in
1648 slaven binnenbracht. De naam van het schip is dezelfde als die van een
baai in Noord-Brazilie. Viteraard zou een duidelijker aanwijzing overtuigender zijn, maar veel aandacht is dit probleem niet waard. Ook al zou
slechts een schip slaven uit Brazilie hebben aangebracht, dan lagen de
de mogelijkheden voor de kolonisten uit Nieuw-Nederland na 1648 toch niet
in slavenaanvoer uit Nieuw-Holland, maar in de directe aanvoer uit Afrika.
Op deze laatste mogelijkheid werden de kolonisten te Manhattan in 1652
nog eens nadrukkelijk gewezen door de kamer Amsterdam van de W.I.c.,
die, zoals reeds opgemerkt, met betrekking tot Nieuw-Nederland en Cura<;ao
namens de Heren Negentien optrad. Het is hier de plaats om uitdrukkelijk
bij dit verlof stil te staan, omdat de West-Indische Compagnie noch voor
1652 noch daarna ten aanzien van enige andere kolonie zo ver is gegaan.
In wezen gaf de Compagnie voor Nieuw-Nederland haar monopolie ten
aanzien van het voor haar meest winstgevende handelsprodukt, zij het niet
voor de gehele Afrikaanse kust, op. Zelfs met betrekking tot de kolonie
Nieuw-Holland heeft de W.I.C. haar alleenrecht op de slavenhandel nooit
prijsgegeven, terwijl de Compagnie zeer liberaliserend te werk ging ten aanzien van andere produkten, waaronder suiker. Dit laatste vooral op aandringen van Johan Maurits. In 1638 werd de handel van en naar Brazilie
zelfs vrijgegeven, maar de W.I.C. handhaafde uitdrukkelijk haar monopolie
voor verihout, ammunitie en ... slaven 3). Pas in de achttiende eeuw, in 1730 en
1734 werd de W.I.c. gedwongen afstand van het monopoiie in de slavenhandel te doen 4). Een en ander bewijst wei het uitzonderlijke karakter van
deze maatregel uit 1652 en laat eveneens uitkomen, dat de Compagnie zelf
blijkbaar niet was gei'nteresseerd in de aanvoer van slaven naar NieuwNederland. Het is niet aannemelijk, dat een verklaring voor de uitzonderingspositie van deze kolonie met betrekking tot het slavenmonopolie gezocht
moet worden in het speciale beheer van de kamer Amsterdam. Cura<;ao, dat
1) Unger, slavenhandel I, p. 143.
2) Donnan, vol. III, p. 410/411 (noot 316-1).
3) Van Dillen, p. 154.

4) Unger, slavenhandel I, p. 147-p. 150 en p. 159. Een duidelijke verklaring voor
het intrekken van het monopolie in de slavenhandel van de W.I.C. kan Unger niet
geven. Hij vermoedt, dat het aantal voorstanders van de vrijhandel te groot en te
invloedrijk werd. Na 1734 kwam de W.I.C. zo in een overeenkomstige positie als
de Royal African Company (R.A.C.) na 1698.
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toch ook onder directie van dezelfde kamer werd bestuurd, bleef lange tijd
gesloten voor niet-Amsterdamse slavenhalers. Zelfs een slavenschip van de
kamer van het Noorderkwartier werd op dit eiland geconfisceerd 1).
Echter, net als in 1648, heeft de toestemming voor het eigen slavenvervoer
weinig effect gesorteerd. Waar moesten de kolonisten uit Nieuw-Nederland
het kapitaal voor uitreding van een slavenhaler en bijbehorende ruillading
bijeenhalen?
De kamer Amsterdam heeft weI degelijk rekening gehouden met de mogelijkheid, dat slavenschepen uit Nieuw-Nederland zouden worden uitgereed.
In de "Stuyvesant-Papers" bevindt zich een niet ingevuld contract, dat waarschijnlijk door de directie te Amsterdam is opgesteld 2). Dit conceptcontract
ken de als partijen ter ondertekening aan de ene kant de gouverneur en de
raad van Nieuw-Nederland en aan de andere kant de kapitein van de slavenhaler, wiens naam in de daarvoor opengelaten ruimte moest worden ingevuld. In het contract werden bepaalde produkten en bepaalde kustgebieden
van Afrika uitgesloten voor de handel door Nieuw-Nederlanders. De kapitein van een uit Nieuw-Nederland uitgereed slavenschip werd verplicht toe
te staan, dat controleurs van de W.I.c. de gehele reis van Nieuw-Amsterdam
uit meemaakten. Voorts werden de eigenaars van zo'n slavenschip verplicht
een invoerrecht van vijftien gulden per slaaf te betalen.
Hoewel, zoals reeds opgemerkt, er waarschijnlijk geen kolonisten in
Nieuw-Nederland van de mogelijkheid om slaven te halen gebruik hebben
gemaakt, waren er toch onder hen, die het met de bepalingen van het
gemelde concept-contract niet eens waren. Hun bezwaren zetten ze uiteen
in een "remonstrantie", die aan Stuyvesant werd aangeboden 3). In de aanhef van dit bezwaarschrift spraken de kolonisten eerst hun waardering uit
voor de opheffing van het monopolie van de W.I.C. voor de slavenaanvoer
naar Nieuw-Nederland. Zij hadden echter bezwaar tegen de bepaling, dat
op de kust van Sierra Leone en op de Kaap Verdische eilanden geen slaven
mochten worden ingehandeld omdat zij door deze beperking met het voor
de slavenhandel minst aantrekkelijke kustgebied werden afgescheept. Voorts
keerden de protesterende kolonisten zich ook tegen het verbod om handel
te drijven in goud. Volgens hen mocht geen produkt als inhandelingsobject
worden uitgezonderd.
Het valt weI te begrijpen, dat de W.I.c. op de Afrikaanse kust geen extra
concurrentie wilde hebben van haar eigen kolonisten. Jaarlijks haalde de
Compagnie meer dan twaalf miljoen gulden aan goud uit Afrika 4), terwijl
ook de inkomsten uit de handel in peper en ivoor aanzienlijk waren. Vanwege deze aantrekkelijke produktenhandel en door het feit, dat het Atlantische gebied zoveel opener voor de handelsvaart vanuit de Republiek
1) Van Brakel, p. 54, noot l.
2) O'Callaghan, Voyages, p. 169-p. 171 en Donnan, vol. III, p. 412-p. 413, doc.

nr. 320. Zie bijlage I.
3) O'Callaghan, Voyages, p. 171-p. 175 en Donnan, vol. III, p. 413-p. 414, doc.
nr. 320. Zie bijlage I.
4) Van Dillen, p. 158-p. 160.

DE SLAVENHANDEL VAN EN NAAR NIEUW-NEDERLAND

113

was gesitueerd dan het monopolieterrein van de V.O.C., had de W.I.c.
altijd last van concurrentie van de smokkelhandel (met "interlopers" of
"lorredraaijers"). Deze illegale handel heeft waarschijnlijk een aanzienlijke
plaats ingenomen naast de handel door of namens de Compagnie. Het is
dan ook niet verwonderlijk, dat de remonstrerende kolonisten uit NieuwNederland naar deze zwarte handel verwezen bij hun argumentatie om totale
opheffing te bewerkstelligen van het monopolie van de West-Indische
Compagnie voor de uit Nieuw-Amsterdam uitgerede schepen. "The Honerable Company, in the meanwhile, must perceive, that out neighbors, the
French, English, Swedes, Danes and Courlanders are by means of the
Netherlanders, who repair to them, trading along the entire coast, even under
their strongholds, without any profit being derived therefrom by the
Company" 1).
Het is niet waarschijnlijk, dat de wensen van de Nieuw-Nederlanders
werden vervuld. Pieter Stuyvesant had de remonstrantie niet in behandeling
genomen, maar de opstellers ervan aangeraden het stuk naar de directie te
Amsterdam te sturen 2). Uit het rekest van de kolonisten blijkt overduidelijk,
dat de directie en de inwoners van Nieuw-Nederland met de gedeeItelijke
opheffing van het slavenmonopolie van de W.I.c. verschillende doeleinden
voor ogen hadden. Over de uitbreiding van de landbouw spraken de kolonisten niet : zij hadden in wezen slechts belangstelling voor vergroting van
de handelsmogelijkheden voor de inwoners van hun kolonie. Hierdoor
praatten kolonisten en de Compagnie langs elkaar heen. Het is tretfend, dat
ruim een eeuw later een soortgelijke conflictsituatie tussen de Engelse
gebieden in Noord-Amerika en het moederland zoveel spanning zou oproepen, dat een onafhankelijkheidsstrijd op gang werd gebracht. Door deze
vergelijking kan een duidelijker licht worden geworpen op de verwijten van
sommige kolonisten uit Nieuw-Nederland ten aanzien van de hun opgelegde
beperkingen bij de slavenhandel. De ondertekenaars van het gemelde rekest
hadden geen hoge dunk van de verkoopwaarde van het soort slaven, dat op
het hun door de W.I.c. toegewezen kustgedeeIte van Afrika kon worden
ingehandeld. Kolonisten, die slechts uitbreiding van het aantal werkkrachten
behoefden, zouden tegen de beperkingen minder bezwaar gemaakt hebben.
Integendeel, op de Slavenkust, waar de Nieuw-Nederlanders wei mochten
komen, hadden zij rond 1660 juist voordelig hun slag kunnen slaan, omdat
er nagenoeg geen concurrentie van andere inkopende slavenhalers geweest
zou zijn. In die tijd was de Goudkust voor de inhandeling van negers meer
in trek 3).
Ter afronding van dit onderwerp kan nog geconstateerd worden, dat lang
niet aile inwoners van Nieuw-Nederland de slavenhandel op zichzelf wilden
bevorderen, getuige de in het vervolg nog ter sprake komende doorvoer1) Bijlage I.
2) O'Callaghan, Voyages, p. 176 d.d. 3 mei 1660.
3) Van Dantzig, p. 48 en p. 62 alsmede Unger, slavenhandel I, p. 139, noot 7.

Voor kaarten van de kust van Afrika : Van Dantzig, p. 56/57 en Unger, slavenhandel II, p. 37.
Econo misch- en sociaal-historisch jaarboek
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belasting op slaven, die werd ingesteld om uitvoer van slaven uit de Noordamerikaanse W.I.C.-kolonie te beperken. Een botsing tussen handels- en
landbouwbelang. Een soortgelijke situatie deed zich later op Barbados en
Jamaica voor, welke eilanden door de Engelse slavenhalers als doorvoerplaats werden gebruikt voor hun contacten met het asiento ' ). De Engelse
kolonisten van deze eilanden protesteerden herhaaldelijk tegen doorvoer van
slaven naar de zeer koopkrachtige Spaanse grootgrondbezitters, omdat zijzelf op deze manier met de minder goede slaven ("the refuse") genoegen
moesten nemen. Zowel de situatie in Nieuw-Nederland als die op de Engelse
Caraibische eilanden doen uitkomen hoe gunstig Cura<;ao als slavenstation
kon worden benut : op het eiland zelf was maar een relatief zeer beperkte
vraag naar slaven en tot veel protesten en belangentegenstellingen tussen
handelaren en landbouwers kon het daar nooit komen.
g) De aanvoer van slaven
Het eerste bericht over slavenaanvoer vanuit Afrika direct naar NieuwNederland dateert uit 1654. Op 23 november van datjaar schreven de directeuren van de kamer Amsterdam aan Stuyvesant, dat aan twee particulieren
bij contract toestemming was verleend om slaven van Afrika naar NieuwNederland te brengen. De namen van de desbetreffende kooplieden waren
Jan Sweerts en Dirck Pietersen Wittepaert, eigenaren van het schip "Het
Witte Paert" 2). Het is niet mogelijk nog veel gegevens over deze slavenreis te
achterhalen. De directeuren hebben blijkbaar verzuimd een copie van het
contract met genoemde reders als bijlage bij hun brief aan Stuyvesant toe te
voegen, zoals later in soortgelijke gevallen gebruikelijk was.
Nog in een ander opzicht is het spijtig, dat het contract van deze reis niet
voorhanden is. Deze overeenkomst is een van de eerste geweest, waarin de
W.I.c. een prive rederij machtigde slaven te halen. Rond 1650 vormde het
inschakelen van particulieren in de slavenhandel juist een strijdpunt tussen
de kamers Zeeland en Amsterdam van de Compagnie. De directie Amsterdam had tegen particuliere handel in slaven onder auspicien van de W.I.C.
veel minder bezwaar dan de directie te Middelburg 3).
Door het gebrek aan gegevens is het niet meer mogelijk na te gaan hoeveel
slaven "Het Witte Paert" te Nieuw-Amsterdam heeft binnengebracht. Ook
is niet bekend op welk gebied van de Afrikaanse kust de slaven waren in') Donnan, vol. I, p. 92 en p. 113/114, K. G. Davies, The Royal African Company. London, 1957, p. 46 en p. 330.
2) Donnan, vol. III, p. 414/415, doc. nr. 321. De schrijfwijze van het schip wordt
door verschillende (Engelstalige) auteurs nog al verbasterd: McManus schrijft
"Wittespaert" en Butcher "Wittenpaert". Correcte spelling bij O'Callaghan,
Voyages, p. 105.
3) Unger, slavenhandel I, p. 148 noemt 1657 als vroegste datum, waarop een
contract voor het halen van slaven tussen een particuliere rederij en de Amsterdamse kamer van de W.I.C. werd gesloten. Na 1662 werden particuliere slaafhalers
herhaaldelijk bij de slavenhandel ingeschakeld.
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gehandeld en hoeveel slaven er op de midden passage tussen Afrika en NieuwAmsterdam zijn overleden. In vergelijking met de slaventochten naar Brazilie of naar het Cara'ibische gebied was de middenpassage naar NieuwNederland aanzienlijk langer. Dit rechtvaardigt de veronderstelling, dat de
mortaliteit aan boord van "Het Witte Paert" hoger was dan bij de slavenreizen naar andere gebieden dan Nieuw-Nederland 1).
Wei is bekend, dat de slaven uit het armazoen van "Het Witte Paert" lang
niet allemaal als landarbeiders in Nieuw-Nederland zijn gebleven. "To
promote population and agriculture" was juist de reden geweest, die de
directie van Nieuw-Nederland had doen besluiten om aan de eigenaren van
het slavenschip toe te staan negers naar deze kolonie te brengen. Het resultaat was echter anders dan verwacht. In 1655 werd namelijk door de gouverneur en de raad van Nieuw-Nederland een uitvoerrecht van tien procent
van de koopwaarde geheven van elke slaaf, die uit de kolonie werd uitgevoerd. Ais considerans werd aangevoerd, dat bijna alle slaven, die door
"Het Witte Paert" waren aangebracht, uit de kolonie waren geexporteerd 2).
Van de eerste grote zending slaven naar Nieuw-Nederland mogen geen
cijfers bekend zijn: weI is aan te geven hoeveel negers gerege1d uit Curac;ao
naar Nieuw-Amsterdam werden afgescheept. Voor deze zendingen droeg
de ondergouverneur van Curac;ao, Matthias Beck, zorg, nadat hij daartoe
bevel had ontvangen van de directie Amsterdam of van zijn directe superieur
Stuyvesant. Het ging hierbij telkens om tien of twintig slaven. Ondanks aansporingen van Stuyvesant tot grotere zendingen, zond Beck niet meer. Voor
zover dit uit de correspondentie tussen Stuyvesant en Beck blijkt, werden in
1659 vijf slaven van Curac;ao naar Nieuw-Nederland verzonden, in 1660
negenendertig en in 1661 veertig slaven 3).
Vit deze correspondentie komt ook een ander aspect van deze interAmerikaanse slavenhandel naar voren: de negers waren van slechte kwaliteit. Dit blijkt uit de sterfgevallen, die telkens weer op de reis tussen Curac;ao
en Nieuw-Nederland voorkwamen. Men zou verwachten, dat de slaven, die
tussen de twee W.I.C.-bezittingen werden vervoerd, de korte reis zonder
nadelige gevolgen zouden kunnen doorstaan. Zij hadden op Curac;ao immers
kunnen herstellen van de nadelige gevolgen van de daaraan voorafgaande
middenpassage. Toch stierven telkens weer slaven op het traject WiIlemstad - Nieuw-Amsterdam. Stuyvesant drong er bij zijn ondergouverneur
dan ook krachtig op aan de slaven, die op bestelling werden afgezonden,
goed te merken ("a strip of clothing"). Herhaaldelijk beklaagde Stuyvesant
1) Curtin, p. 275-p. 286. Schrijver vergelijkt verschillende mortaliteitspercentages
van de slaathalers uit die landen, die een belangrijke ral bij het Atlantische slavenvervoer hebben gespeeld. Het is te betreuren, dat de gegevens van Unger, slavenhandel II betreffende de Middelburgsche Commercie Compagnie niet zijn gebruikt
door Curtin. Deze rederij kende een zeer laag sterftepercentage: 12,3 %. Curtin
waagt zich er niet aan de correlatiecoefficient te berekenen tussen de duur van de
midden passage en de mortaliteit.
2) O'Callaghan, Voyages, p. 109 en Donnan, vol. ill, p. 415, doc. nr. 322 d.d.
6 augustus 1655.
3) O'Callaghan, Voyages, p. 140/141; p. 176/177; p. 178/179 en p. 181/182.
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zich erover, dat niet duidelijk was, wie van de afnemers in Nieuw-Nederland
een onderweg gestorven slaaf moest betalen 1).
Als voorbeeld kan een slavenzending van augustus 1659 worden aangehaald, waarbij Beck voldeed aan een verzoek om vijf slaven naar NieuwAmsterdam te zenden, van wie er drie voor Stuyvesant persoonlijk bestemd
waren. Deze vijf slaven had Beck uitgezocht uit een armazoen van over de
driehonderd slaven, dat kort te voren op Curar;ao was aangekomen. Vit
een ladingsbrief blijkt, dat deze slaven nog in augustus 1659 aan boord zijn
gezet van het schip, dat de verbinding onderhield tussen de twee Amerikaanse
W.I.C.-bezittingen. "All dry and well conditioned" zegt deze ladingsbrief
over de toestand van de vijf 2). In een brief uit februari 1660 bevestigde
Stuyvesant hun ontvangst, maar hij voegde er aan toe, dat hij zelf genoegen
had moeten nemen met een dode slaaf, omdat de negers niet van een duidelijk
label waren voorzien. Bij een volgende zending werd zo'n dode slaaf maar
door Stuyvesant op rekening van de Compagnie geboekt. De andere afnemers hadden zich het recht van eerste keus toegeeigend, omdat merktekens ontbraken.
Nog een bewijs voor de slechte kwaliteit van de uit Curar;ao verscheepte
slaven zijn de berichten over de zending van 1660. Beck stuurde toen twintig
slaven naar Nieuw-Nederland. "Sound" zegt de ladingsbrief over hun conditie 3). Weer bleek bij aankomst te Nieuw-Amsterdam een slaafte zijn overleden. De rest van dat armazoen was niet zo gezond ("tolerable") als Stuyvesant zich wei had gewenst, vooral in verband met de strijd tegen de Indianen,
waarbij iedere extra kracht voor Nieuw-Nederland welkom was 4).
Gedurende de tijd, waarin de slavenzendingen van Curar;ao naar NieuwNederland plaatsvonden, verbeterde de situatie niet. Nog vlak voor de inname van de kolonie door de Engeisen liet Stuyvesant in een brief van 10
juni 1664 zich laatdunkend uit over de kwaliteit van de uit Willemstad
atkomstige slaven. Hij meldde in die brief aan de directie te Amsterdam,
dat hij van Beck veertig slaven had ontvangen, maar dat er elf van hen niet
verkocht konden worden, omdat ze te oud waren. Stuyvesant had deze
slaven maar in dienst van de W.I.c. gesteld. Hij liet de directie te Amsterdam
duidelijk bIijken, dat hij weI wist waardoor de kwaliteit van deze slaven zo
slecht was: zij waren door de Spanjaarden en door de agenten van het
asiento geweigerd 5).
Ter vergelijking kan tenslotte nog worden opgemerkt, dat de slaven, die
te Curar;ao voor de boeren daar ten verkoop werden aangeboden, eveneens
1) Voor rekening van de W.I.C. zelf werden soms slaven te Curar;ao besteld, die
bestemd waren voor de uitvoering van verschillende "openbare werken" in Nieuw
Nederland alsmede als arbeidskrachten op de door de W.I.C. geexploiteerde
boerderijen. O'Callaghan, Voyages, p. 163-p. 167: Stuyvesant aan Beck d.d. 17
februari 1660; p. 178-p. 179 : Stuyvesant aan de directeuren te Amsterdam d.d.
25 juni 1660; p. 187-p. 189: Stuyvesant aan Beck d.d . 16 april 1661.
2) O'Callaghan, Voyages, p. 140/1 41.
3) O'Callaghan, Voyages, p. 176/177 d.d. 8 mei 1660.
4) O'Callaghan, Voyages, p. 178/179 d.d. 25 juni 1660.
5) O'Callaghan, Voyages, p. 205/206.
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van slechte kwaliteit waren. In dit opzicht hadden de slavenhouders van
beide W.I.C.-bezittingen in de nieuwe wereld te kampen met hetzelfde probleem: de beste slaven werden door de W.I.C. voor de trans ito-handel
bestemd 1).
h) Prijzen en verkoopmethode
De prijzen, die de slaven in Nieuw-Nederland opbrachten, waren aanvankelijk niet hoog. Stuyvesant deelde in 1659 aan de directie mee, dat de
slaven, die van Curat;ao afkomstig waren, niet meer dan honderdveertig tot
honderdvijftig gulden opleverden 2). Dit bedrag was bijna de helft van de
prijs, die op Curat;ao zelf voor een slaaf werd betaald bij doorverkoop
"en gros" naar de omliggende gebieden: honderdtwintig a honderddertig
stukken van achten, waarbij de waarde van een stuk van achten op ongeveer
twee en een halve gulden gesteld moet worden 3).
Stuyvesant persoonlijk beta aide voor de aan hem geleverde slaven aanzienlijk meer. Aangezien de gouverneur van Nieuw-Nederland een groot
landbouwbedrijf bezat, werden voortdurend slaven naar hem afgescheept 4).
Hij vergoedde de W.I.c. de prijs, waarvoor de slaven bij afscheping te
Curat;ao genoteerd stonden alsmede de transportkosten naar NieuwAmsterdam, "to prevent any suspicion of self-interestedness" 5). De verklaring voor de lage prijs, die de andere kolonisten van Nieuw-Nederland
daarentegen voor hun slaven betaalden, moet gezocht worden zowe! in de
geringe kwaliteit van de negers als in de omstandigheid, dat kolonisten, die
in hun levensonderhoud voorzagen door het verbouwen van levensmiddelen,
niet zoveel voor een slaaf konden uitgeven als suikerplanters.
Stuyvesant deed in dit verband aan de directie te Amsterdam het voorstel
om een vaste inkoopprijs in te stellen voor slaven en paarden, die vanuit
het Caralbische gebied Nieuw-Nederland bereikten. Op deze manier zouden
de boeren van laatstgenoemde kolonie de aanschaf van zo'n extra werkkracht beter kunnen calculeren. Vooral in verband met de landbouw en de
voortdurend dreigende oorlogstoestand met het omliggende Indiaanse
gebied had de kolonie meer behoefte aan extra werkkrachten dan ooit. Ter
1) Emmanuel, p. 75. De auteur veronderstelt, dat de open slavenmarkt, die in
1674/75 werd ingesteld de kolonisten op het eiland eindelijk in staat stelde goede
slaven te kopen: zij waren nu immers mededingers van de agenten van het asiento
geworden. Unger, slavenhandel I, p. 151 noemt pas 1689. Het lijkt echter onwaarschijnlijk, dat de voedsel verbouwende boeren op Cura9ao in koopkracht konden
meedingen met de suikerplanters.
2) O'Callaghan, Voyages, p. 146.
3) 0' Callaghan, Voyages, p. 124/132: Brief van Beck aan de directeuren te
Amsterdam d.d. 28 juli 1657. Beck noemt zelfs een prijs van 1500,- voor elke
slaaf tussen 18 en 30 jaar. O.Callaghan, Voyages, p. 142-p. 146 noemt een brief
van Beck aan Stuyvesant, waarin deze trots een verkoopprijs van 1375 noemt voor
elk van de drie honderd geleverde slaven.
4) H. H. Kessler en E. Rachlis, Peter Stuyvesant and his New York. New York,
1959, p. 203/204.
5) Donnan, vol. III, p. 421, doc. nr. 328.
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ondersteuning van zijn plan schreef Stuyvesant dat het droevig zou zijn als
de ware Christenen uit Nieuw-Nederiand voor de levering van slaven bij de
ongelovige Joden en katholieke Spanjaarden ten achter gesteld zouden
worden. Met deze sneer aan het adres van de directie der W.I.c. en van
diegenen, die niet tot de officieuze staatskerk in de Republiek behoorden,
bereikte Stuyvesant weinig: de directeuren wezen het voorstel van de hand 1).
Wei schreven ze als antwoord, dat zij een poging wilden wagen de situatie
met betrekking tot de slavenaanvoer naar Nieuw-Nederland te verbeteren.
Bij wijze van experiment zouden de directeuren ondergouverneur Beck verzoeken om zoveel mogelijk slaven van Willemstad naar Nieuw-Amsterdam
te sturen, zodat deze daar bij opbod konden worden verkocht. Voordien was
het blijkbaar de gewoonte, dat slaven uitsluitend op bestelling werden
geleverd. Nu zou de W.I.C. het risico dragen voor de aanvoer van negerslaven tot en met het ogenblik van hun open bare verkoping. Aileen bij
bestelling bleef het transportrisico voor de afnemer.
De prijzen van de slaven in Nieuw-Nederiand Jiepen na 1660 op. Ret is
echter moeilijk uit te maken of deze prijsstijging veroorzaakt werd door de
andere leveringsprocedure, dan wei door een vergrote behoefte aan werkkrachten vanwege het toenemend aantal kolonisten. In 1664 verme1dde
Stuyvesant zelfs een prijs van zeshonderd gulden per kop 2).
Toch bleef de slavenhandel naar Nieuw-Nederiand voor de West-Indische
Compagnie een onaantrekkelijke zaak. De opbrengst van de verkoop van de
slaven bestond niet, zoals bij de transitoverkoop via Cura<;ao, uit geld of
koloniale produkten. De slaven werden in Nieuw-Amsterdam meestal ook
niet betaald met bevervellen, die in patria veel geld opbrachten. Integendeel,
Pieter Stuyvesant vroeg zijn onderdirecteur op Cura<;ao om slaven, zodat hij
uit de opbrengst van de verkoop van deze slaven het garnizoen in NieuwAmsterdam van voldoende levensmiddelen kon voorzien. Een keer beloofde
Stuyvesant ook voedsel voor Willemstad te zullen inkopen, mits Beck maar
slaven stuurde, hoe oud deze ook zouden zijn. Vooral een slavenzending
vlak voor het aanbreken van de winter kwam Stuyvesant goed uit: na ontvangst van de opbrengst uit de verkoop der slaven was de voedselvoorraad
1) O'CaUaghan, Voyages, p. 163-p. 167. Het antwoord van de directeuren te
Amsterdam: O'Callaghan, Voyages, p. 167-p. 169. De opmerking over de Joden,
die door de W.I.C. van betere slaven zouden worden voorzien dan de Nieuw
Nederianders, was uit de lucht gegrepen. Stuyvesant vreesde waarschijnlijk concurrentie van een aantal Portugees-Joodse patroonschappen, die te Cura9110 waren
opgezet. De kolonisten van die patroonschappen was echter uitdrukkelijk verboden
slaven te kopen. Met de handel in slaven lieten de Portugese Joden zich wei in na
1675, via het toen juist vernieuwde asiento. Emmanuel, p. 41/42. Donnan, vol. III,
p. 415 haalt een brief van de directie te Amsterdam aan, waarin op 24 juli 1653
aan Stuyvesant werd meegedeeld, dat de directeuren aan Juan Delino (Emmanuel:
De YUan) geen toestemming zouden verlenen om slaven in Nieuw-Nederland te
kopen, aangezien hem dat ook te Cura<;ao was verboden. Zou deze toestemming
wei verieend worden, dan kon Nieuw-Nederland nooit "arrive to any degree of
grandeur".
2) O'CaUaghan, Voyages, p. 216-p. 221: brief van Stuyvesant aan Beck d.d. 30
juli 1664. De kwaliteit van deze ,,/600,- slaven" was goed.
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voor het garnizoen dan weer voor enige tijd toereikend '). In de discussie
tussen Beck en Stuyvesant over de meest geschikte tijd om slaven naar NieuwNederland te sturen, kwamen de maanden oktober en november als beste
naar voren 2). Waarschijnlijk speelde daarbij ook een rol, dat in de winter de
ruwe zeereis van Cura9ao naar Nieuw-Amsterdam minder bevorderlijk was
voor de gezondheid van de slaven, terwijl de kleine boeren bij de aankoop
van een slaaf in de koude tijd direct hun pas verworven werkkracht van winterkleren moesten voorzien, zonder dat de slaaf nog enig voordeel had
kunnen opleveren. Vlak voor de oogst echter, in oktober of zelfs nog in
november (Indian summer), was de aanschaf van een slaaf aantrekkelijk en
kon de W.I.C., op wier risico de slaven na 1660 werden aangevoerd, goede
prijzen maken.
Voor Stuyvesant woog de mogelijkheid de slaven tegen levensmiddelen te
ruilen het zwaarst. Daarvoor waren de maanden oktober en november eveneens goed geschikt. Het vergroten van de voedselvoorraad voor het garnizoen
op Manhattan was soms zo dringend noodzakelijk, dat Stuyvesant enkele
slaven uit het bezit van de Compagnie zelf moest verkopen 3). Zo besloot de
gouverneur van Nieuw-Nederland vlak voor de verovering van de kolonie
door de Engelsen in augustus 1664 om vier slaven uit het bezit van de W.I.C.
over te doen aan een zekere kapitein Willet, die een grote vordering op de
Compagnie had wegens de levering van levensmiddelen aan het garnizoen 4).
In het licht van het voorafgaande is het niet moeilijk in te zien, dat de
raad en de gouverneur van Nieuw-Nederland de waarde van de bij opbod
verkochte slaven liefst zo veel mogelijk in levensmiddelen zagen uitbetaald.
Er werden zelfs bepalingen dienaangaande opgesteld, hoewel de directie te
Amsterdam had laten blijken, dat zij uitsluitend genoegen wilde nemen met
betaling in tabak of beverhuiden als geen baar geld voorhanden was. Het
reglement, dat door de raad en de gouverneur in 1661 werd opgesteld met
het doel de verkoop van de in Nieuw-Nederland aangebrachte slaven te
regelen, verdient in dit verband aile aandacht 6). In dit reglement werd uitdrukkelijk bepaald, dat de aangebrachte slaven niet slechts betaald behoefden te worden met beverhuiden of tabak. Indien aileen deze produkten naast
geld als betaalmiddel zouden worden geaccepteerd, dan kon slechts een
gering aantal kolonisten tot aankoop overgaan. Daarom stelden de raad
en de gouverneur van Nieuw-Nederland vast, dat ook levensmiddelen als
betaling zouden worden aangenomen, in afwijking van de instructies uit
Amsterdam. Drie jaar later kwam deze kwestie nog eens naar voren 6).
') Donnan, vol. III, p. 432.
2) O'Callaghan, Voyages, p. 220/221 en p. 200/201.
3) O'Callaghan, Voyages, p. 193/194: resolutie tot het verkopen van zeven slaven

uit W.I.C.-bezit van de raad en de gouverneur van Nieuw-Nederland.
4) O'Callaghan, Voyages, p. 225/226: resolutie van de raad en gouverneur van
Nieuw-Nederland.
5) O'Callaghan, Voyages, p. 189-p. 191.
6) O'Callaghan, Voyages, p. 202-p. 205. Donnan, vol. III, p. 427/428, doc. nr.
332.
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Op 29 mei 1664 stelden de raad en de gouverneur weer een aantal bepalingen
op, die van kracht zouden zijn bij de verkoop van slaven in dat jaar. Allereerst werd bepaald, dat de negers aan de hoogste bieder zouden worden verkocht en dat de koper zijn slaven direct na de koop in ontvangst diende te
nemen. De eigenaar was voorts gerechtigd deze weer door te verkopen,
echter niet aan afnemers buiten de kolonie Nieuw-Nederland. Voor iedere
slaaf, die de kolonie zou worden uitgevoerd, diende honderd gulden in
beverwaarde te worden voldaan. Eveneens werd bepaald, dat bij aankoop
van de slaven direct een vierde van de koopsom moest worden betaald. De
rest van het bedrag moest in de maanden september of oktober van 1664
volgen. Als betaaImiddelen zouden gelden: goede bevervellen, die per huid
op acht gulden zouden worden gesteId, en levensmiddeIen, waarvoor ook een
verrekeningswaarde werd bepaald, maar geen tabak. Beide betaalrniddelen
moesten op Manhattan worden afgeleverd. De waarde van de levensmiddelen werd als voigt vastgesteld : tarwe op 55 stuivers, bonen op 50 stuivers
en rogge op 45 stuivers per schepel, gezouten rundvlees op 4 stuivers en
gezouten varkensvlees op 5 stuivers per pond.
Gelet op de voortdurende benarde voedselsituatie van het garnizoen van
Nieuw-Nederland is het duidelijk, dat deze gespreide betalingswijze niet
aileen voor de kopers van de slaven voordelen bood, maar ook voor Stuyvesant. Daarbij kan er nog op gewezen worden, dat de credietwaardigheid van
de W.I.C. de laatste jaren van het bestaan van Nieuw-Nederland sterk was
getaand. Vit de considerans van het reglement aangaande de verkoop van
slaven uit 1661 blijkt, dat de mogelijkheid, voortaan ook in levensmiddelen
te betalen geopend was, omdat de slaven anders aileen maar in handen
zouden komen van diegenen, die op de Compagnie een vordering hadden.
Een typerend detail is nog, dat ook de Engelsen na de overname van
Nieuw-Nederland in september 1664 geconfronteerd werden met een tekort
aan levensmiddelen voor hun troepen. In verband daarmee stelde de commandant van het Engelse veroveringsleger, kolonel Nicolls, dat de veroveraars in aile rechten van de West-Indische Compagnie waren getreden.
Om die reden maakten de Engelsen aanspraak op het restant van de bedragen, die sommige kolonisten voor de aankoop van slaven van de W.I.c. in
mei 1664 nog verschuldigd waren. Voorts blijkt uit een brief van een onderbevelhebber van Nicolls, dat er slaven uit het bezit van Stuyvesant naar
Maryland gestuurd moesten worden in ruil voor "beefe, pork, corne and
salt, and for some other small conveniences, which this place affordeth
not" 1).
Pieter Stuyvesant maakte zelfs gebruik van de krappe voedselsituatie om
zijn beslissing goed te praten, de Engelsen niet gewapenderhand tegemoet te
treden, maar Nieuw-Nederland zonder geweld over te geven. Hij wees erop,
dat de voorraden, bestemd voor de winter 1664/65, grotendeels opgebruikt
waren bij het verstrekken van voedsel aan een omvangrijk armazoen slaven,
dat twee weken voor de Engelsen in ondervoede toestand in Nieuw-Amster') Donnan, vol. III, p. 434, doc. nr. 339.
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dam was aangekomen. De Heren Negentien bleken niet erg onder de indruk
van dit argument. Zij meenden, dat het aantal slaven niet zo groot was
geweest en dat een kwart hunner al drie dagen na aankomst uit Manhattan
was weggehaald, omdat dit aantal bestemd was voor de kolonie NieuwerAmsteI. Ook het restant was zo vlug van de hand gegaan, dat het onderhoud nooit veellevensmiddelen kon hebben gekost. "Truly, also, a flimsy
excuse" ').
i) Motivatie voor de aanvoer van slaven

Voor een goed beeld van de slaven handel van en naar Nieuw-Nederland
is het noodzakelijk aandacht te schenken aan de redenen, die de drijfveer
vormden tot het zen den van slaven naar die kolonie.
In de eerste plaats kan, aan de hand van het voorafgaande, vastgesteld
worden, dat de kleine aantaIIen slaven, die van Cura~ao werden afgezonden,
geen ander doel had den dan de levensmiddelenvoorziening van het garnizoen
van Nieuw-Nederland te waarborgen. Tevens werd zo in de vraag naar
slaven van de kolonie zelf voorzien. Van Dantzig heeft ongelijk: het gaat
te ver om in het aandringen van Stuyvesant bij Beck om meer slavenzendingen een poging van de gouverneur te zien om van Nieuw-Nederiand een
grote slavenmarkt te willen maken voor de omliggende Engelse kolonies 2).
Vit niets wordt duidelijk, dat Stuyvesant het oog had op de massale aanvoer
van grote armazoenen. Integendeel, bij zijn plan om een vaste verkoopprijs
voor slaven in Nieuw-Nederland in te steIIen, voerde Stuyvesant als argument aan, dat de ontwikkeling van de landbouw in de kolonie daarmee
gebaat zou zijn. Er is geen reden om te verondersteIIen, dat de gouverneur,
zelf een van Nieuw-Nederiands grootste slavenhouders, geporteerd was voor
de transitohandel in slaven.
Ook lijdt het geen twijfel, dat de vergroting van de landbouwmogeIijkheden in Nieuw-Nederland heeft voorgezeten bij de beslissing van de directie
te Amsterdam bij het verlenen van vergunning aan gecharterde schepen om
slaven op de kust van Afrika in te handelen en deze vervolgens in NieuwNederland te verkoop aan te bieden. Voor de W.I.c. zeIf, zoals reeds opgemerkt, was het sturen van slaven naar deze kolonie nauwelijks aantrekkelijk. De daarmee samenhangende extra kosten en risico's werden zelden
goedgemaakt door de opbrengsten en de retouren. Nee, comrnercieel gezien
was de doorvoer van Cura~ao naar Nieuw-Nederland voor de Compagnie
niet verantwoord. Voorts springt in het oog, dat ook geen W.I.C.-schip
van Afrika uit direct slaven naar Nieuw-Nederland heeft gebracht. AIle
slavenvervoer van de Compagnie concentreerde zich op Cura~ao en de
aantrekkelijke smokkelhandel naar de omliggende gebieden. Na 1662 werd
deze situatie bestendigd door een contract voor levering van slaven met het
asiento. Ook werden slaven gebracht naar de Engelse (na de uitvaardiging
') Donnan, vol. III, p. 434, noot 3 bij doc. nr. 338.
2) Van Dantzig, p. 44/45.
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van de navigatiewetten illegaal) en Franse bezittingen in het Caralbische
gebied 1). Nieuw-Nederland speelde bij dit alles geen rol. Tot slot moet
nogmaals worden herhaald, dat vele kolonisten en zeker diegenen, die zitting
in de raad van Nieuw-Nederland hadden, bezwaar maakten tegen het doorhandelen van slaven naar gebieden buiten de kolonie: de uitvoerrechten
werden van vijftien in de loop van de tijd tot honderd gulden opgetrokken.
Toch kan niet worden voorbijgegaan aan de handel in slaven van NieuwNederland met de omliggende gebieden. De talloze aansporingen, reeds in
1648, uit patria, dat de in de kolonie aangevoerde slaven voor de eigen
landbouw moesten worden gebruikt, wijzen er waarschijnlijk op, dat veel
slaven aan de Engelse kolonisten werden doorverkocht. Het steeds hoger
wordende uitvoerrecht op slaven moet dan ook gezien worden als een poging om aan die uitvoer een eind te maken. Het smokkelen van slaven zal
overigens door die hogere exportlasten wei toegenomen zijn. Bij deze
doorvoer valt te denken aan gebieden als Virginia en Maryland, waar voor
de tabaksbouw veel slaven gebruikt konden worden. De slaven voor deze
gebieden werden echter ook over zee aangevoerd: vanaf het begin van de
Engelse aanwezigheid aldaar tot ver in de zeventiende eeuw door ... Nederlandse schepen. Ook werden wei slaven naar het vasteland gestuurd, die op
de Engelse eilanden in het Caralbische gebied te veel waren. Deze eilanden
werden op hun beurt ook weer door de Nederlanders van slaven voorzien 2).
Waarschijnlijk is deze directe slavenaanvoer voor de Engelse vastelandkolonien veel omvangrijker geweest dan de slavensmokkel vanuit NieuwNederland. Directe contacten met de Engelsen werden trouwens door de
tabaksexport uit Virginia via Nederlandse handelaren bevorderd. Vitsluitend op uit Nieuw-Nederland afkomstige slaven waren de Engelse kolonisten in Noord-Amerika dus zeker niet aangewezen, zoals van Dantzig
beweert.
In het kader van het voorafgaande staat een brief van de directie Amsterdam wat geisoleerd. Hierin werd op 11 april 1661 aan Stuyvesant meegedeeld, dat de directeuren aan ondergouverneur Beck op Curar;ao zouden
verzoeken meer slaven naar Nieuw-Nederland te sturen. Stuyvesant zou
deze slaven niet aileen kunnen verkopen aan de kolonisten in Nieuw-Nederland zelf, maar ook voor doorvoer kunnen bestemmen. De directie was van
mening, dat de doorvoerheffing van twee bevervellen daarbij wei geen
belemmering zou vormen. Op deze manier zouden de betrekkingen tussen
Curar;ao en Nieuw-Nederland worden geIntensiveerd 3). De in deze brief
vervatte instructie is daarom zo uit de toon vallend, omdat n6ch voor, n6ch
na die tijd uit Amsterdam ooit de mogelijkheid van levering aan de Engelsen
1) Van Dantzig, p. 45/46.
2) Donnan, vol. I, p. 74 noot 3 vermeldt, dat de "Providence Company" opdracht

gaf negers, die op het eiland Tortuga te veei waren, naar Virginia of New England
te verkopen. Donnan, vol. I, p. 125 noot 2 citeert een beschrijving van het Engeise
Barbados uit 1645. Er bevonden zich veel slaven op het eiland, die volgens de
beschrijving aile door Nederlanders waren aangebracht.
3) O'Callaghan, Voyages, p. 183-p. 186.
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is genoemd. Integendeel, in de meeste brieven uit Amsterdam werd niet nagelaten uitdrukkelijk te stipuleren, dat de aanvoer van slaven was bedoeld
om de landbouw van Nieuw-Nederland te bevorderen. Nu zou het mogelijk
kunnen zijn, dat de vrede met Portugal in 1661 en het daarmee samenhangende verlies van Brazilie, de kamer Amsterdam naar nieuwe afzetgebieden deed
zoeken. Hierbij dient evenwel aangetekend te worden, dat het vervoer van
slaven naar Nieuw-Holland al sedert 1645 stagneerde. Ook moet gewezen
worden op de steeds groter wordende aantallen interlopers, die waarschijnlijk hun slaven verkochten aan de Engelsen, zowel op het vasteland
als in het gebied van de golf van Mexico. Wilde de directie te Amsterdam
deze "lorredraaijers" te slim af zijn door levering via Nieuw-Nederland aan
de Engelse planters? Ook werden de mogelijkheden voor de directe Nederlandse slavenvaart op Virginia en Maryland alsmede naar de Engelse eilanden in het Caralbische gebied steeds meer ingeperkt door de uitvaardiging
van de navigatiewetten. Maar volgens de bepalingen van deze wetten was
noch de directe slavenaanvoer naar Engels gebied, noch indirecte aanvoer via
Nieuw-Nederland geoorloofd.
Hoewel het niet eenvoudig is deze eenmalige aansporing tot transitohandel te verklaren, maakte O'Callaghan gretig van deze brief gebruik om
de gehele slavenhandel van en naar Nieuw-Nederland te typeren: "The
spirit of avarice and greed deadened conscience and smothered all feelings
of humanity and "the promotion of agriculture, trade and population" was
a thin covering, which glossed over the infamy of trade" 1).
Ter afsluiting van dit onderwerp en ter adstructie van het feit, dat de
transitohandel in slaven vanuit Nieuw-Nederland geen grote omvang heeft
aangenomen, kan nog opgemerkt worden, dat slechts in twee gevallen van
uitvoer van slaven expressis verbis in de overgeleverde bronnen sprake is.
In 1661 werd een vergunning voor uitvoer van een slaaf verleend naar Virginia 2). De slaaf, waarover in de vergunning sprake was, verkeerde echter
"sometimes not in his right mind" en zou geruild worden tegen een gezonde
neger. In datzelfde jaar werd ook uitdrukkelijk op de mogelijkheid van de
uitvoer gewezen bij de reeds eerder vermelde verkoop van zeven slaven uit
het bezit van de W.I.c., toen Stuyvesant vlak voor het aanbreken van de
winter dringend behoefte had aan levensmiddelen. De kopers werden er
eveneens op gewezen, dat bij export een recht van vijftien gulden betaald
diende te worden.
j) De directe slavenaanvoer uit Afrika naar Nieuw-Nederland
Van de schepen, die in Nieuw-Nederland direct slaven uit Afrika aanbrachten, is tot nu toe alleen "Het Witte Paert" ter sprake gekomen, een
particuliere slaafhaler. Vlak voor de overname van de kolonie door de Engelsen arriveerde er nogmaals zo'n armazoen slaven uit Afrika. Evenals
1) O'Callaghan, Voyages, p. xxv-po xxvi.
2) O'Callaghan, Voyages, p. 182-p. 183 d.d. 20 januari 1661.
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"Het Witte Paert" was de aanbrenger van deze slaven, het schip de "Gideon", niet uitgereed door de W.I.C De eigenaar-kapitein had met de Amsterdamse kamer van de Compagnie een contract afgesloten om als particulier
slaven naar Nieuw-Nederland te mogen brengen. Een copie van dit contract
stuurde de directie aan Stuyvesant. De bepalingen ervan verdienen nadere
bestudering en kunnen worden vergeleken met bepalingen van een soortgelijk contract uit 1659 tussen de kamer Amsterdam en de eigenaar van het
schip "Eijckenboom". De reis op zichzelf van dit laatstgenoemde schip is
voor de bestudering van de slavenhandel naar Nieuw-Nederland niet van
belang, omdat de slaven van de "Eijckenboom" op Cura9ao werden ontscheept en doorgesmokkeld naar de omliggende gebieden 1).
In beide genoemde contracten werd de kapitein van het door de W.I.C
gecontracteerde schip eigenlijk gedegradeerd tot een vrachtvervoerder van
de West-Indische Compagnie. In het contract uit 1659 is zeIfs in het geheel
geen sprake van enig eigen risico voor de kapitein en eigenaar. De gezagvoerder van de "Eijckenboom" kreeg slechts een vergoeding (een soort
salaris) van acht honderd gulden per maand, ongeacht de hoeveelheid koopwaar en het aantal slaven, die hjj in goede staat over de Atlantische oceaan
had vervoerd. De gezagvoerder van de "Gideon" kreeg niet zo'n vastgestelde
uitkering. In het contract uit 1663 werd voor elke slaaf, die levend was overgebracht naar de Wilde Kust of naar Cura9ao honderd gulden betaald. Voor
de slaven die de "Gideon" naar Nieuw-Nederland vervoerde, werd per stuk
dertig gulden extra uitgekeerd.
Bij vergelijking van de beide contracten wordt duidelijk, dat de bepalingen
van de laatst opgestelde overeenkomst nauwkeuriger zijn geformuleerd. In
dit laatste contract wordt even wei niet gerept over het bewapenen van het
uit te reden schip. Ook de bemanningsleden werden bij de uitrusting van 1663
niet door de W.I.C aangemonsterd en betaald. De kapitein-eigenaar van de
"Gideon" Iiep meer risico's, maar had ook meer kans op gewin. Voorts
kreeg ruj in verband met de aanschaf van de victualie voor de negers acht
duizend gulden als voorschot. Hij droeg echter geen zorg voor het cargazoen,
de lading, die tegen slaven geruild zou worden. Elmina werd als eerste plaats
op de Afrikaanse kust opgegeven, waar de "Gideon" voor anker moest gaan.
Daama zou het schip moeten doorvaren naar Angola om slaven in te
nemen. Uiteraard werd in het contract met de "Eijckenboom" een no order1ijker kustgebied van Afrika aangewezen: tot 1661 was Portugal immers in
oorlog met de Republiek. Zowel het contract uit 1659 als dat uit 1663 geven
duidelijk aan, dat het inhandelen van de slaven geheel door de factors van
de W.I.C ter plaatse zou worden uitgevoerd. Het schip de "Eijckenboom"
mocht wei op eigen geIegenheid slaven inkopen, maar uitsluitend op aanwijzing van de bedienden van de Compagnie.
In het contract met de "Gideon" was de kapitein na het innemen van de
slaven verplicht eerst naar de Wilde Kust en dan naar Cura9ao te varen.
1) Zie Bijlage IIA en lIB; O'Callaghan, Voyages, p. 132-p. 139 en p. 194-p. 198
en Donnan, vol. III, p. 417-p. 429, doc. nr. 325 en p. 422-p. 425, doc. nr. 329.
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Mocht de "Gideon" voor vijftien augustus 1664 daar nog niet zijn aangekomen, dan liep het contract bij aankomst van het schip aldaar af. Arriveerde
de "Gideon" v66r die datum, dan moest de kapitein met driehonderd tot
driehonderdvijftig slaven naar Nieuw-Nederland doorvaren. Deze laatste
bepaling was een uitdrukkelijke stok achter de deur voor de gezagvoerder
van de "Gideon" om deze slaven naar Nieuw-Nederland te brengen. En de
extra beloning van dertig gulden per slaaf moest de tocht naar die kolonie
aantrekkelijker maken. Een soortgelijke clausule ontbrak in het contract
van 1659; zo is het begrijpelijk, dat de kapitein van de "Eijckenboom" zijn
levende lading op Cura9lio debarkeerde en deze niet langer aan de gevaren
van nog een zeereis blootstelde. In het contract met de eigenaar-kapitein
van de "Gideon" was overigens reeds voorzien, dat niet aile slaven de extra
lange middenpassage zouden kunnen verdragen. Uitdrukkelijk werd bepaald,
dat de negers zowel op de Wilde Kust als te Cura9ao moesten worden uitgeladen tijdens het verblijf van de "Gideon" aldaar. Voorts werd in het
contract de mogelijkheid geschapen om zieke slaven uit het armazoen van
het schip op Cura9ao te ruilen voor slaven, die wei in staat zouden zijn om
naar Nieuw-Amsterdam te worden vervoerd. Een scheidsgerecht zou in dat
gevallater weI uitmaken hoeveel minder dan dertig gulden de kapitein van
de "Gideon" zou ontvangen voor het transport van deze "inruil-" slaven op
het traject Willemstad-Nieuw-Nederland.
In de brief, waarin de kamer Amsterdam trots de komst van de "Gideon"
aan Stuyvesant aankondigde, werd de gouverneur erop gewezen, dat de
kamer Amsterdam zich grote geldelijke offers getroostte met de uitreding
van deze particuliere slaafhaler. In verband daarmee moest Stuyvesant erop
toezien, dat tenminste een derde van de retourlading van het schip uit bevervellen zou bestaan. "Otherwise we shall loose all ambition to continue such
transmission of slaves" 1). Deze opmerking doet nogrnaals uitkomen, dat het
brengen van slaven naar Nieuw-Nederland in plaats van naar Cura9ao niet
voordelig was. De retouren in geld of koloniale waren uit het Caralbische
gebied leverden meer op.
Stuyvesant was van dit laatste op de hoogte en hij was bevreesd, dat de
"Gideon", net als de "Eijckenboom", niet naar Nieuw-Nederland zou doorvaren. Daarom berichtte hij aan Beck, die hem ondergeschikt was, dat deze
de "Gideon" volgens lastgeving direct na aankomst te Willemstad moest
doorsturen naar Nieuw-Amsterdam met het vastgestelde aantal slaven:
minimaal driehonderd. Vlak voor de fatale datum 15 augustus 1664 schreef
Stuyvesant weer een brief aan Beck en hij drong daarin op spoedige doorzending van de "Gideon" aan, omdat voor de opbrengst van het armazoen
van dat schip levensmiddelen gekocht moesten worden voor het gamizoen 2).
Stuyvesant onderstreepte zijn verzoek door erop te wijzen, dat de stad
1) O'Callaghan, Voyages, p. 198-p. 200 en Donnan, vol. III, p. 425-p. 427, doc.
nr.330.
2) O'Callaghan, Voyages, p. 2oo-p. 201 en p. 216-p. 221 en Donnan, vol. III, p.
427, doc. nr. 331 en p. 431 en p. 432, doc. nr. 337.
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Amsterdam financieel was geInteresseerd in de slavenreis van de "Gideon":
een kwart van het aan te brengen armazoen was bestemd voor de Amsterdamse kolonie "Nieuwer-Amstel" 1).
Deze waarschuwing en aansporing waren geenszins overbodig. Bij aankomst van de "Gideon" te Willemstad lagen daar reeds een maand twee
Genuese schepen (van het asiento) te wachten met meer dan veertig duizend
gulden in baar goud bij zich voor de inkoop van slaven. Uit de duplicaten
van de briefwisseling tussen Beck en de directie te Amsterdam, die Beck
steeds aan Stuyvesant toestuurde, weten we, dat de ondergouverneur van
Cura9<lo voortdurend poogde de slavenhandel vanaf het door hem bestuurde
eiland met het omliggende Spaanse gebied te bevorderen. Het ging Beck dan
ook aan het hart de grote lading slaven van de "Gideon" naar NieuwNederland te moeten doorsturen. Hij schreef Stuyvesant, dat de uitdrukkelijke instructies aan de kapitein nu eenmaal geen andere mogelijkheid overlieten. Ook liet hij weten, dat het schip weliswaar met meer dan driehonderd
slaven te Willemstad was aangekomen, maar dat velen uit het armazoen
aan scheurbuik leden. Daarom had hij het schip met precies driehonderd
slaven naar Nieuw-Nederland laten vertrekken, nadat van dit minimum aantal nog een paar in slechte toestand verkerende negers waren omgewisseld
voor gezonde slaven, die op het eiland waren bijeengebracht ter verhandeling
aan de wachtende Genuezen. Op deze manier was Beck in staat geweest de
"Gideon" een maand na aankomst weer uit Willemstad te laten vertrekken.
De zieke slaven van de "Gideon" zou de ondergouverneur na hun hers tel
wei aan de agenten van het asiento proberen te verkopen 2).
De aankomst van de "Gideon" bracht voor de tweede maal in de geschiedenis van de kolonie Nieuw-Nederland een grote groep negers in dat gebied.
Er kwamen echter niet driehonderd, maar tweehonderdnegentig slaven
Nieuw-Amsterdam binnen: tien waren er ondanks de goede zorgen van
Beck onderweg overleden 3). De bevolking van Stuyvesants kolonie steeg
door de komst van het armazoen van de "Gideon" met vier procent! Toch
hebben deze extra hulpkrachten de kolonie niet kunnen redden. Acht dagen
na de datering van het ontschepingsbewijs van het armazoen van de "Gideon" werd Nieuw-Nederland door de Engelsen genomen.
k) De attitude, enkele aspecten van de houding tegenover negerslavernij in
de zeventiende eeuw
Het is opvallend, dat van Amerikaanse zijde ook aandacht is besteed aan
het slavenregime in Nieuw-Nederland 4). Daarbij komt naar voren, dat de
1) De stad Amsterdam had deze kolonie gesticht in ruil voor schuldvorderingen
op de W.I.C. (Van Dillen, p. 173).
2) O'Callaghan, Voyages, p. 21O-p. 213 en Donnan, vol. III, p. 430-p. 431, doc.
m.335.
3) O'Callaghan, Voyages, p. 223-p. 225 en Donnan, vol. ill, p. 433-p. 444, doc.
m.338.
4) McManus, p. 13-p. 20 en Butcher.

DE SLAVENHANDEL VAN EN NAAR NIEUW-NEDERLAND

127

slavernij in het W.J.C.-gebied in Noord-Amerika in wezen niet op racistische
discriminatie was gegrondvest. Met enige verbazing wordt geconstateerd, dat
in Nieuw-Nederland contractarbeid en slavernij niet duideIijk van elkaar
verschilden: na afloop van een bepaald aantal jaren werden slaven vaak
vrijgelaten. Ook bij het schoolgaan van de negerkinderen, het kerkbezoek
door negers en dergelijke bestond in Nieuw-Nederland nauweIijks verschil
tussen vrij en onvrij.
In verband met het voorafgaande komt de vraag naar voren of de houding
van de blanke kolonisten in Nieuw-Nederland inderdaad uit humanitair
oogpunt zo positief beoordeeld moet worden. Was de situatie daar wei zo
uitzonderIijk? Is een vergeIijking van de toestand in Nieuw-Nederland in
dit opzicht met de situatie ten aanzien van de negerslaaf later in de Verenigde
Staten weljuist? Veel zinniger lijkt een vergelijking met de attitude van blanke
kolonisten in andere Nederlandse kolonien ten aanzien van de slavernij. Of
een vergeIijking met de attitude van de Engelsen uit het rond NieuwNederland gelegen gebied. Daarmee verbonden is de vraag hoe de slavenkoopman in de Republiek tegenover zijn handelsobject stond en hoe de inwoners van de Republiek iiberhaupt over de slavenhandel en de slavernij
dachten, ook voor zover zij daarbij geen belang hadden.
Genoeg vragen, waarop helaas bij de huidige stand van het onderzoek nog
maar weinig antwoorden beschikbaar zijn. Over de houding van de zeventiende eeuwse Nederlander ten aanzien van de handel in en het houden van
slaven zijn maar een paar incidentele opmerkingen bekend. Bredero heeft
bIijkens twee regels dienaangaande in zijn "Moortje" uit 1615 een atkeer van
de handel in mensen naar BraziIie, welke toen nog uitsluitend door Portugezen of gevluchte Portugese Joden werd gedreven 1). Voorts moeten in dit
verband de opmerkingen van de zeventiende eeuwse theoloog Smytegelt
worden gesignaleerd, die zich tegen de slavenhandel keerde 2). Hoewel er
vooral in kerkeIijke kring ongetwijfeld aanhangers van de opvattingen van
Smytegeit geweest zuBen zijn, kwam het toch van die kant niet tot een duidelijke uitspraak.
Goslinga, die aan het calvinistische karakter van de koopmansstand in de
Republiek uitvoerig aandacht geeft, verbaast zich erover, dat er een duidelijk gebrek aan reacties vait waar te nemen, voor en tegen, toen de Nederlanders aan de slavenvaart gingen deelnemen. Hij wijst berustend op Marx,
die de opvatting huldigde, dat aan economische voordelen humanitaire
bezwaren ondergeschikt waren 3). De W.I.c. stelde zelfs een speciale
commissie samen, die tot doel had eventuele godsdienstige bezwaren te
weerleggen, die tegen de toen juist door de Compagnie geentameerde
slavenhandel ingebracht zouden kunnen worden 4).
Het is uit het vorenstaande volstrekt niet duideIijk of de zeventiende
eeuwse slavenreder bezwaren tegen zijn professie heeft gevoeld. Waarschijn1) Unger, slavenhandel I, p. 137 en slavenhandel II, p. 92.
Unger, slavenhandel II, p. 93.

2)
3)
4)

Goslinga, p. 342.
Goslinga, p. 146.
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lijk is dat niet. In dit verband doet het er weinig toe, dat de behandeling van
de slaven aan boord van Nederlandse schepen meestal aan strenge instructies
was gebonden. Het voordeel van de slavenvervoerder werd slechts groter
door een zo laag mogelijke mortaliteit aan boord. Elke dode slaaf betekende
geldelijk verlies en een winstkans minder. Dat de slaven, althans volgens
deze instructies aan de kapiteins, ook moesten deelnemen aan godsdienstoefeningen zal weI meer het toegeven aan traditie zijn geweest dan belangstelling voor het geestelijk welzijn van het armazoen 1). In dit opzicht was de .
uitspraak van een gouverneur van Jamaica over het slavencentrum Cura~ao
onthullend: "Jesus Christ was good, the trade was better" 2).
Is het reeds moeilijk, een beeld te krijgen van de attitude van de inwoners
van de Republiek zelf, al dan niet in de slavenhandel gemvolveerd, nog
moeilijker valt het een lijn te vinden in de houding van de blanke kolonisten
in Nederlandse vestigingsplaatsen, waar slavernij voorkwam. Zo is een
gunstig bericht bekend over de behandeling in de Kaapkolonie van slaven,
die eigendom van de Verenigde Oost-Indische Compagnie waren 3). Daarentegen waren de berichten over de verhouding slaaf-plantageeigenaar uit
Suriname slecht 4). Eveneens ongunstig waren de berichten over Brazilie,
een kolonie, die in dezelfde periode als Nieuw-Nederland door de W.I.C.
werd beheerd. Er bevonden zich onder de inwoners van Nieuw-Holland
vele Portugezen, die gewend waren aan het afwerken van de slaven. Pierre
Moreau was in zijn "Klare en waarachtige beschrijving van de leste beroerten en afval der Portugezen in Brasil" niet tevreden over de positie der
negerslaven in het Nederlandse gedeelte van Brazilie. Johan Maurits heeft
echter nooit gepoogd "zijn" moradores tot andere gedachten op dit punt
te brengen, terwijl zijn houding tegenover de Indianen juist als (te) liberaal
gold. Ook vanuit de directie van de W.I.c. is geen commentaar gekomen 5).
WeI blijkt een vruchtbare vergelijking mogelijk van de situatie in NieuwNederland ten aanzien van de slavernij met die in New-England. In beide
gebieden droeg het houden van slaven het milde karakter van huisslavernij.
Daarvoor kan de min of meer gelijke godsdienstige gerichtheid van de blanke

') Goslinga, p. 350 citeert uit een instructie van de W.I.C. voor kapiteins op
slavenschepen.
2) Goslinga, p. 369.
3) c. R. Boxer, The Dutch seaborne Empire. London, 1965, p. 259-p. 264. De
slaven in Zuid-Afrika waren meestal atkomstig uit Madagascar of Mozambique.
Boxer suggereert, dat de behandeling van de slaven door de boeren-kolonisten,
meer het binnenland in, weI slechter geweest zal zijn dan bij de V.O.C. in Kaapstad.
4) Van Dantzig, p. 119. De treurige toestanden in Suriname zijn vooral bekend
geworden door het verslag van een Engelse kapitein, die tegen het einde van de
achttiende eeuw verschillende expedities meemaakte tegen opstandige negers, die
gevlucht waren. J. G. Stedman, Narrative of a five years' expedition against the
revolted Negroes of Surinam. London, 1796.
5) Schulten, p. 78. Vooral de houding van Johan Maurits ten aanzien van de
niet-blanken in het door hem bestuurde gebied was ambivalent. Veel opzien baarde
zijn liberale houding jegens de Indianen, die hij als edele wilden beschouwde,
terwijl hij de negers met paarden gelijkstelde.

DE SLAVENHANDEL VAN EN NAAR NIEUW-NEDERLAND

129

kolonisten van beide gebieden echter geen verklaring geven. Immers, Providence Island, dat eveneens door de Puriteinen werd bevokt, kende juist een
van de moost weerzinwekkende slavenregimes in het Carai'bische gebied uit
die tijd 1).
Bepalend voor de houding ten aanzien van de negers blijkt de betekenis te
zijn van de slavemij voor het economisch leven van een bepaalde kolonie.
Was deze factor van ondergeschikt belang, dan bestond de neiging bij de
blanke kolonisten van die kolonie, van welke Europese mogendheid dan ook,
, de aanwezige slaven als blanke onvrijen te behandelen. In de suikerkolonies
daarentegen kwamen al spoedig denkbeelden op, die de grondslag legden
voor een raciaal-discriminatoire attitude jegens de zwarte. Op het vasteland
van Noord-Amerika onstonden deze denkbeelden het eerst in Maryland en
Virginia, waar de slaven onontbeerlijk waren voor de tabakscultures. In
New England kregen raciale denkbeelden ten aanzien van het instituut van
de slavernij voor 1700 weinig kans.
In Nieuw-Nederland kwam de situatie van de negerslaaf, net als in
New England 2), sterk overoon met die van contractarbeider. Toen een aantal slaven, eigendom van de W.I.c., wegens jarenlange trouwe dienst de vrijheid werd gegeven, waren vele kolonisten in Nieuw-Nederland het erover
eens, dat ook de kinderen van deze vrijgelatenen geen slaven zouden zijn.
Hoewel de gouverneur op dit laatste niet inging, bewijst de discussie op dit
punt voldoende, dat slavernij op raciale gronden zich in Nieuw-Nederland
niet heeft ontwikkeld 3).

III.

DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL IN WUDER PERSPECTIEF

I) Een Nederlandse hegemonie in de wereldslavenhandel?

Na bespreking van de slavenhandel van en naar Nieuw-Nederland en de
constatering, dat de West-Indische Compagnie slechts weinig negers naar
deze kolonie transporteerde, komt de vraag aan de orde welke mogelijkheden de W.I.C. na het verlies van Brazilie als afzetgebied weI benutte. Juist
in 1645, toen de slavenvaart op Nieuw-Holland stagneerde door de opstand
van de Portugese moradores, ontbrak het de Compagnie niet aan inkoopplaatsen. Naast het vrijwel onnoombare Elmina op de kust van Guinee bezat
de W.I.C. ook nog Luanda in Angola. Voor de beantwoording van de vraag
1) Een overzieht van de veranderde attitudes tegenover de negerslaaf in de
Verenigde Staten: Jordan.
2) Jordan, p. 98 en p. 66-67. Het is onwaarschijnIijk, dat in Nieuw-Nederiand een
andere houding tegen de negerslaaf voorkwam dan in het naburige New England,
omdat de Republiek langer meedeed met de slavenhandel. Wei van betekenis zou
de aankomst van vier honderd gevluchte kolonisten uit Nieuw-Holland geweest
kunnen zijn, die in 1644 Nieuw Amsterdam binnenkwamen. Hun aanwezigheid
heeft eehter in de attitude jegens de sIavernij geen merkbare verandering gebraeht
(Menkman, De West-Indisehe Compagnie, p. 110).
3) Me Manus, p. 13.
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
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welke afzetgebieden de Heren Negentien wilden openen, is het echter noodzakelijk vast te stellen gedurende welke peri ode de Nederlandse slavenhandelaars de beste ontplooiingskansen bezaten.
Unger geeft op deze vraag een duidelijk antwoord. Aan de hand van Scelie,
die in zijn "Histoire politique de la traite negriere aux Indes de Castille" de
geschiedenis van het asiento verhaalt, voIgt Unger de steeds toenemende
Nederlandse deelname aan de invoer van slaven in Spaans Amerika 1).
Inderdaad was deze invloed van de W.I.c., die bij aile asiento's als subcontractant fungeerde, indrukwekkend. Het hoogtepunt van de Nederlandse slavenvaart voor Unger en Scelle werd in de periode 1684-1687 bereikt,
toen zelfs een Nederlander, Bathasar Coymans, officieel het asiento werd
toegekend. Ook het asiento van 1675 is waarschijnlijk reeds met Nederlands
geld gefinancierd 2). "De Nederlanders mochten nu volgens Scelle als eersten
in de slavenhandel worden beschouwd, gaande voor de Engelsen; de Portugezen kwamen in de derde plaats. Statistisch is overigens deze suprematie
uiteraard niet in beeld te brengen" 3).
Unger heeft echter slechts in schijn gelijk. Weliswaar is het cijfermateriaal
van bijna elk land en elke onderneming, die zich met de slavenvaart heeft
ingelaten, lacuneus, maar het is zeker mogelijk, aan de hand van gegevens
uit nieuw onderzoek, het beeld van Scelle, dat dateert uit 1906, te herzien.
Merkwaardig is, dat ook Van Dantzig de Nederlandse slavenhalers rond
1700 de hoogste plaats toekent. Hoewel de slavenaanvoer naar de Spaanse
kolonien gedurende de gehele zeventiende eeuw zeer belangrijk was, heeft
deze te veel aandacht gekregen in het onderzoek van de Atlantische slavenhandel. Buiten het asiento bestond ook een belangrijke slavenhandel, al is
de omvang daarvan niet door middel van een serie overgeleverde contracten
te benaderen 4).
Tegen deze achtergrond zal thans niet slechts aandacht worden gegeven
aan de slavenaanvoer naar Spaans Amerika, maar zullen ook andere afzetgebieden ter sprake komen.
m) De slavenhandel op Spaans Amerika
De handel in slaven op Spaans Amerika kan ten tijde van het gouvemeurschap van Pieter Stuyvesant over Nieuw-Nederland en Cura~ao in twee
perioden worden verdeeld. Tot 1662 was op de Spaanse gebieden door de
afschaffing van het asiento, waarvan verwacht werd, dat het stopzetting
van de slavenhandel aldaar tot gevolg zou hebben, slechts smokkelhandel

Unger, slavenhandel I, p. 134, noot 1 en p. 151.
Van Brakel, p. 52.
Unger, slavenhandel I, p. 147 in navolging van Scelle, p. 572.
Curtin maakt statistische benadering nu wei mogelijk. Hierdoor is aan de
vaagheid, waarvan bij de getalsmatige benadering van de Atlantische slavenhandel
vaak sprake was, een eind gekomen. Terecht keert Curtin zich tegen de wilde
speculaties over het totaal aantal overgevoerde slaven.
1)
2)
3)
4)
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mogeIijk, terwijl na 1662 de Spaanse regering de slavenaanvoer naar haar
kolonien weer door contracten regelde.
Met betrekking tot beide periodes is het mogelijk uit de correspondentie
van Stuyvesant, Beck en de Amsterdamse directie van de W.I.c. een indruk
te krijgen van de Nederlandse slavenvaart op Spaans Amerika 1). Vooral
Beck gaf zich tijdens zijn ondergouverneurschap veel moeite om zowel de
smokkel als de legale handel naar het Spaanse gebied op gang te brengen.
Uitvoerig berichtte hij de directie te Amsterdam, dat het weliswaar erg
moeilijk was de gouverneur van Venezuela officieus in de handel van Curac;ao uit te betrekken, maar dat verschillende Spaanse kooplieden daartegenover als prive personen zeer gemteresseerd waren in contacten met het
W.I.C.-eiland. Een van deze kooplieden, door Beck aangeduid als "Biskayer", kwam persoonlijk poolshoogte nemen op Curac;ao en stelde voor
geregeld slaven van de Compagnie te kopen. Er werden allerlei plannen opgesteld om deze slaven zo goed mogelijk vanafhet eiland illegaal het Spaanse
gebied binnen te voeren. Overwogen werd de negers door W.I.C.-schepen
onder "Spaanse" vlag naar de afzetgebieden te laten transporteren. Bij deze
"legale" invoer zou de meevarende Spaanse koopman ongeveer driehonderd
gulden aan invoerrechten per slaaf moeten voldoen, maar de verkoopprijzen
zouden zo hoog liggen, dat de "Biskayer" zich daar geen zorgen over maakte.
Hij zei in staat te zijn de W.I.c. ongeveer vijihonderd gulden per slaaf te
kunnen betalen. Doordat de schepen van de Compagnie op deze manier
toegang hadden tot Spaanse havens, zou het niet moeilijk zijn goede retourladingen in te kopen.
In de praktijk echter kwam van deze plannen niet veel terecht. De slaven,
die door de Spanjaarden werden gekocht, verwisselden op Curac;ao van
eigenaar. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg tussen de driehonderdvijfenzeventig en vierhonderd gulden gedurende de periode 1640-1660.
Omdat een gedeelte van de briefwisseling van Beck met de directie te Amsterdam ontbreekt, is het mogelijk, dat de directeuren bezwaar hebben gemaakt tegen het risico, dat de W.I.c. zou dragen als de slaven op schepen
van de Compagnie naar de Spaanse gebieden werden vervoerd, ondanks de
kans op hogere verkoopprijzen. De smokkelhandel moest niet te veel in het
oog lopeno De verkoop van negers op Curac;ao verliep trouwens vlot. Beck
was meestal nauweIijks in staat om de Spaanse kopers tevreden te stellen.
Door de onregelmatige aanvoer was de ondergouverneur soms zelfs gedwongen zijn toevIucht tot noodmaatregelen te nemen. Verscheidene keren
heeft Beck alle slaven, die op het eiland te vinden waren, bijeen gehaaid om
zo de wachtende handelaren toch een 'lantal negers te kunnen aanbieden.
Er was natuurlijk altijd een klein aantal slaven op het eiland in voorraad,
omdat van ieder armazoen, dat op het eiland werd ontscheept, een paar
slaven wegens ziekte of gebreken niet direct konden worden doorverkocht.
1) O'Callaghan, Voyages, p. 113-p. 123; p. 124-p. 132; p. 142-p. 146; p. 149-p.
159; p. 160-p. 161; p. 21O-p. 213; p. 228-p. 232 en Donnan, vol. I, p. 136-p. 138,
doc. Dr. 30; p. 138-p. 140, doc. Dr. 31; p. 140-p. 141, doc. Dr. 32; p. 149-p. 150, doc.
Dr. 35; p. 150, doc. Dr. 36; p. 167, doc. Dr. 45.
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Daarenboven waren er altijd slaven aanwezig op de boerderijen, die de
W.I.c. op Curayao exploiteerde. Ook de van de Compagnie afhankelijke
contractboeren kregen van Beck soms opdracht hun slaven voor de verkoop
af te staan. Zodra een nieuw armazoen op het eiland was aangekomen, werden deze "geleende" slaven weer gerestitueerd.
Vit al deze berichten komt duidelijk naar voren, dat Cura~ao als doorvoerhaven van slaven zeer belangrijk was. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat
de in 1662 aangestelde asientisten, de Genuezen Lomelin en Grillo, voor
de levering van twee duizend van het hun toegestane jaarlijkse quantum
van drie en een half duizend slaven een contract met de W.I.c. sloten 1).
Bij de vemieuwing van het contract in 1668 werd met de W.I.c. zelfs de
levering van vier duizend slaven tot eind 1669 overeengekomen.
Over de begin periode van deze contracten met het asiento vememen we
eveneens uit de correspondentie van Beck. De directeuren in Amsterdam
werden uitvoerig ingelicht over de nadelen van de ongeregelde aankomst
van de door hen uitgerede slavenschepen. Beck had om die reden een soort
buffervoorraad slaven nodig. De afwezigheid van grote plantages op Curayao maakte het mogelijk het aantal slaven, dat op het eiland werkzaam was,
te verminderen en deze gang van zaken legt nog eens de nadruk op het
strikte handelskarakter van dit eiland. Typerend voor de houding van Beck
en diens enthousiasme voor de transitohandel in slaven was de aarzeling
om de "Gideon" in 1664, waarover reeds sprake was, naar Nieuw-Nederland
door te sturen. De lange peri odes, die de schepen van het asiento soms in de
haven van Willemstad moesten wachten, verontrustten Beck zeer. Waarom?
Konden de asientisten dan nog elders voor hun slaven terecht? Het vervolg
van de geschiedenis van de Nederlandse invloed op het asiento zou anders
doen vermoeden. Slechts bestudering van de slavenaanvoer buiten die der
Spaanse kolonien kan een antwoord op deze vraag geven 2).
Vit de verschillende contracten evenwel, die na het verlies van NieuwNederland in 1664 met onderscheidene asientisten werden gesloten, blijkt
niets van een vermindering of zelfs maar van een zekere stabilisatie in de
omvang van de Nederlandse slavenhandel. Integendeel, voortdurend werden
door de W.I.c. jaarlijks meer slaven op Cura~ao aan de agenten van het
asiento overgedragen. Ten tijde van het asiento van Coymans (1684-1687)
werden per jaar drie tot vier duizend slaven doorverhandeld. Ten einde de
afnemers in Spaans Amerika zo veel moge1ijk tegemoet te komen, liet de
W.I.C. zelfs priesters op Curayao toe, die deze transitonegers moesten voorbereiden op het geloof van hun toekomstige eigenaars.
In verband met het bovenstaande is het begrijpelijk, dat het belang van de
W.I.c. voor de asiento-slavenhandel Unger, gesteund door Scelle, ertoe deed
neigen de periode van de Nederlandse hegemonie in de Atlantische slavenhandel aan het einde van de zeventiende eeuw te plaatsen. "De Nederlandse slavenhandel had zo, tegen het einde der 17de eeuw, intemationaal
1)

2)

Van Brakel, p. 53/54 en Unger, slavenhandel I, p. 146.
Goslinga, p. 369 en Van Dantzig, p. 84.
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gezien zijn zenith bereikt" 1). Voor de achttiende eeuw merkt Unger daarentegen op, dat de geschiedenis van de slavenhandel heel wat meer dan het
asiento omvat. Op dat punt was Unger voor de zeventiende eeuw blijkbaar
een andere mening toegedaan. Van Dantzig komt ten aanzien van de
Nederlandse hegemonie in de slavenvaart tot een overeenkomstige uitspraak
als Unger. "Omstreeks 1700 bereikte de Nederlandse slavenhandel zijn
hoogtepunt. Dit wil niet zeggen, dat de Nederlandse slavenhandel daama
afnam, maar daama verloren de Nederlanders hun eerste plaats in de slavenbandel aan de Enge1sen en Fransen en bleef voor de W.I.c. de slavenvoorziening van de Guyanas het belangrijkst ... ". Helemaal zeker is Van
Dantzig over dit standpunt echter niet. "Hoewel de Republiek in het midden
van de zeventiende eeuw een zeer machtige positie innam in de Atlantische
slavenhandel, kan men hier niet van een monopolie spreken; op zijn hoogst
van een begemonie" 2).
Uit deze citaten blijkt, dat de bepaling van het boogtepunt in de Nederlandse slavenvaart nader onderzoek vereist. In verband daarmee is het nu
tijd de andere mogelijkheden te onderzoeken, die naast Spaans Amerika als
afzetgebied voor de Nederlandse slavenhalers na 1640 in aanmerking kwamen.
n) De nog niet in de bescbouwing betrokken afnemers: de Engelsen en
Fransen
Behalve de Nederlanders hadden de Engelsen en de Fransen in bet begin
van de zeventiende eeuw ook veroveringen gemaakt in het Caraibiscbe
gebied. Daamaast geraakte het grootste deel van de Noordamerikaanse
oostkust in Engelse handen. De tabaksteelt werd, zoals hiervoor reeds werd
opgemerkt, voor de kolonisten op de Westindische eilanden als middel van
bestaan onaantrekkelijk. Virginia en Maryland legden zich daar speciaal op
toe. De arme blanke kolonist verdween van de eilanden naar het vaste1and
en zijn plaats zou worden ingenomen door de negerslaaf 3).
Het waren de Nederlanders, die aan de veranderende economische struktuur van de Caraibische eilanden richting gaven. Zij ken den de techniek van
de suikerteelt, geleerd van de Portugezen in Brazilie, en deze kennis werd
samen met de daarbij behorende slaven naar Barbados overgebracht 4).
Jamaica volgde deze ontwikkeling twintig jaar later. De snelheid, waarmee
"koning suiker" om zich heengreep, laat zich aflezen uit de importcijfers van
Londen uit 1662, twintig jaar na het begin van de eerste suikerplantage op
Barbados: de suiker had toen de waarde van de tabaksimport alsmede van
aIle andere geimporteerde koloniale produkten overtroffen 5).
Voor de arbeidsintensieve suikercultures waren de op de Engelse eilanden
aanwezige "indentured servants" niet voldoende. Er ontstond vraag naar
1)
2)
3)
4)
5)

Unger, slavenhandel I, p. 153 en p. 156.
Van Dantzig, p. 84 en p. 46.
Williams, p. 20-p. 29 en Jordan, p. 63.
Donnan, vol I, p. 75.
Davies, p. 14/15.
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slaven en, zoals uit het volgende zal blijken, aIleen de Nederlanders waren in
staat de planters in het Cara'ibische gebied daarvan te voorzien. Naast de
slavensmokkel op het Spaans-Amerikaanse gebied entameerden de Nederlanders ook de volstrekt legale handel in negers op de Engelse suikereilanden. "Up to 1663, the slave trade to Barbados was practically a Dutch
monopoly ... " 1). Inderdaad hadden de Nederlanders vrij spel in de slavenhandel naar deze niet-Nederlandse gebieden. Behoudens de Portugezen, die
zich slechts met de (zeer omvangrijke) aanvoer naar hun eigen kolonie
Brazilie bezighielden en na 1640 geen asiento meer hadden, bezaten noch de
Engelsen noch de Fransen een particuliere of staatsrederij van enige omvang,
die aan de snel groeiende vraag naar slaven in hun kolonien zou kunnen voldoen.
Wat de Engelsen betrof: de beloften, die de vroege slavenreizen van Hawkins in de zestiende eeuw inhielden, gingen niet spoedig daarna in vervulling.
Gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw werden wei aan verschillende groepen kooplieden charters verleend, maar met slavenvervoer lieten
deze chartered companies zich niet of nauwelijks in 2). Het bewijs hiervoor
werd geleverd door een onderzoekcommissie, die door Cromwell was ingesteld om na te gaan of zo'n company, die in 1631 van Karel I een patent
voor de handel op Afrika had ontvangen, niet een "procurement of courtiers" was. Uit de verdediging van de directie van deze compagnie blijkt uit
niets, dat de handel in slaven belangrijk was. Waarschijnlijk ging het deze
groep kooplieden om andere goederen, voornamelijk goud. Wei drong deze
"Guinea Company" by Cromwell aan op verlenging van het charter, omdat
de maatschappij meer dan 10.000 pond aan winst had gemaakt en verschillende nederzettingen aan de kust had verworven en "had taught the son
of the king of Aguna English, and would in the future keep the Dutch from
overrunning the coast if their patent were renewed" 3).
Na de restauratie in Engeland nam de belangstelJing voor de handel op
Afrika, vooral van de kant van de koninkiijke familie, toe. In 1660 werd de
"Company of Royal Adventurers trading to Africa" opgericht en bij uitbreiding van het charter van deze compagnie in 1663 werd voor het eerst de
handel in slaven genoemd. Nu was 1663, zoals hiema zal worden uiteengezet, een uitzonderlijk gunstig jaar voor de Engelse handel op Afrika. Gedurende het bestaan van de Company of Royal Adventurers tussen 1660 en
1672 nam de slavenhandel bij deze maatschappij echter niet de belangrijkste
plaats in. Uit de omzetcijfers van 1665 blijkt, dat goud verreweg het voornaamste handelsobject was. Pas in 1672 kwam de Engelse slavenhandel goed
1) Curtin, p. 55. Juist ten aanzien van de eerste importcijfers voor Barbados
beklaagt Curtin zich over het gebrek aan gegevens betreffende de Nederlandse
slavenhandel.
2) Donnan, vol. J, p. 78-p. 93 en Davies, p. 38-p. 46.
3) Donnan, vol. J, p. 82 noot 38 merkt terecht op, dat "their promise as to the
Dutch indicates a degree of self-confidence by no means justified by their previous
achievements". De bedoelde nederzetting zal het in 1632 gekochte fort Cormantijn
zijn geweest.
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van de grond door de oprichting van de "Royal African Company"
(R.A.e.) ').
Het valt buiten het kader van dit artikel om uitvoerig in te gaan op de
verschillen in handelstraditie tussen Engeland en de Republiek in de zeventiende eeuw. Zowel het Engelse koningshuis, dat veel weerstanden opriep,
en de daarmee samenhangende burgeroorlog, alsmede een tragere ontwikkeling van het handelsinstitutionele kader (o.a. de vorming van naarnloze
vennootschappen) deden de Engelsen de duidelijke voordelen van eigen
slavenaanvoer naar hun plantagekolonien niet dadelijk benutten. K. G.
Davies, de auteur van de geschiedenis van de Royal African Company,
welke na 1672 de mogelijkheden van de slavenhandel voor en door de
Engelsen weI uitbaatte, merkt op, dat de voorlopers van de R.A.e. meer van
doen hadden met een aristocratische goudjacht dan dat deze het karakter
droegen van een vennootschap op handelsgebied 2).
Intussen had de vraag naar slaven op de Engelse Caraibische eilanden zich
explosief ontwikkeld, terwijl ook de tabaksverbouwende planters in Maryland en Virginia op dit punt afzetmogelijkheden boden. In het bijzonder voor
Barbados spreken de cijfers boekdelen gedurende de periode 1640-1660.
Waren er in 1643 nog slechts 6.000 slaven op het eiland, in 1655 waren het
er al 20.000 en in 1668 40.000. Voor Jamaica waren de aantallen in 1658
1.400 en in 1673 9.500. Curtin berekent dan ook, dat de Nederlanders te
Barbados gedurende de jaren 1645-1663 jaarIijks 2.000 slaven aanvoerden 3).
Het aantal blanken nam op Barbados met even grote snelheid relatief af:
was in 1645 de verhouding blank-zwart nog 4 : 1, in 1670 was deze situatie
omgekeerd 4).
Pas in 1663 is er voor het eerst sprake van omvangrijke aanvoer van slaven
met Engelse schepen op Barbados. Er werden toen 3.075 negers aangevoerd!
Er is echter alle reden om aan te nemen, dat dit getal uitzonderlijk hoog was
en een incidenteel karakter droeg. Noch voor noch vlak na 1663 was de
Company of Royal Adventurers in staat aan de vraag naar slaven van de
Engelse planters te voldoen. Voor de groei van de slavenhandel was niet
alleen het aantal afnemers belangrijk, maar ook het aantal inkooppunten op
de kust van Afrika, zoals ook voor de Nederlandse slavenhandel werd
geconstateerd. In dit opzicht had 1663 voor de Engelse slavenhandelaren een
bijzonder karakter, omdat juist in dat jaar een groot aantal (voornamelijk
W.I.e.-) vestigingen aan de Afrikaanse kust door de expeditie van Holms
in Engelse handen geraakte. De tocht van De Ruyter als reactie daarop
maakte aan deze situatie reeds spoedig een einde 5). In feite werden bij het
optreden van de Nederlandse vloot zoveel bezittingen van de Engelse maatschappij veroverd of vernietigd, dat de financiele draagkracht van de Company of Royal Adventurers een belangrijke kiap kreeg. Voor de kapi') Donnan, vol. I, p. 87.
2)
3)
4)
6)

Davies, p. 42.
Curtin, p. 55 (tabel) en p. 59 (tabel).
Van Dantzig, p. 46.
Donnan, vol. I, p. 88/89-p. 92.
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taalintensieve slavenhandel was deze maatschappij niet meer zo geschikt.
Door dit verlopen van de Engelse slavenhandel ontstond er bij de Engelse
planters op Barbados de behoefte om zelf slaven te mogen halen. Reeds
onder Cromwell en diens navigatiewetten waren de Nederlandse slavenhandelaren moeilijkheden in de weg gelegd bij hun transacties met de
Engelse bezittingen. Weliswaar saboteerden de royalistische gouverneur en
kolonistenraad van Barbados de bevelen uit Londen zoveel mogelijk, maar
gedurende de jaren 1660-1670 werden telkens weer Nederlandse schepen in
beslag genomen 1). Ondanks de klachten van de planters en afbrokkelende
aanvoor van de Company of Royal Adventurers was het voor de Engelse
kolonisten mooilijker dan ooit zich van een geregelde slavenaanvoer door
Nederlandse schepen te verzekeren. Pas na de oprichting van de zeer
kapitaalkrachtige Royal African Company in 1672 kwam aan deze situatie
een eind en werden de Engelse kolonisten van meer slaven voorzien. Zij
waren echter niet de enige afnemers van de R .A.C. In het volgende zal nog
aandacht worden besteed aan de contacten tussen de agenten van het asiento
en deze houdster van het Engelse monopolie in de slavenhandel.
De slavenhandel naar het Franse Caraibische gebied en Louisiana verdient in dit verband minder aandacht, omdat de monocultuur van de suiker
zich daar pas aan het einde van de zeventiende eeuw ontwikkelde. Voordien was de behoefte aan slaven nog beperkt, maar ook de Nederlanders
speelden hierbij een belangrijke rol. Curtin berekent, dat op Martinique in
1664 nog slechts 2.700 slaven waren en op Guadeloupe 4.300, voornamelijk
door Nederlanders aangebracht. Duidelijk manifesteerde de trage groei van
de vraag naar slaven in de Franse overzeese bezittingen zich in de geschiedenis van de Franse slavenhandel en van de Franse expansie op de kust
van Afrika. Pas in 1669 richtte Colbert een Companie des Indes Occidentales
op, die zich moost bezighouden met het verhandelen van slaven. Voor de
aanvoer naar de Franse kolonien kreeg deze maatschappij van Colbert het
monopolie. Om die reden werd eveneens in 1669 de Nederlandse slavenhalers de toegang tot het Franse gebied ontzegd 2). Tot dat jaar waren dus
ook de Franse planters, evenals de Engelse en de Spaanse, aangewezen op
de Nederlanders. Daarnaast was er ook nog de oud W.I.C.-employe
Caerloff, met wie de Fransen een contract voor de levering van slaven hadden
afgesloten 3). De uitsluiting van de Nederlandse slavenhandelaren had voor
het overige een zeer nadelige uitwerking op de Franse koionien, want de
door Colbert opgerichte Companie liet spoedig na haar oprichting verstek
gaan. Gedurende de rest van de zeventiende eeuw waren de Franse maat1) Van Dantzig, p. 46 en Donnan, vol I, p. 153/154, doc. Dr. 37. Ook uit dit
proces-verbaal uit 1661 blijkt, dat de gouverneur van het Engelse eiland de Nederlandse slavenhaler zo veel mogelijk ter wille was.
2) E. Terzen, Ursprung und Ziel der franzosischen Kolonisation. In : Historia
Mundi (ed. F. Valjavec), vol viii, Die uberseeische Welt und ihre Erschliessung.
Bern - Munchen, 1959, p. 424-p. 455.
3) Donnan, vol. I, p. 97/98.
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schappijen, die zich met de handel in slaven bezighielden, maar gedeeltelijk
in staat aan de vraag naar negers in hun monopoliegebied te voldoen 1).
0) Het Nederlandse aandeel in de wereldslavenhandel: een nieuwe periodisering

De bestudering van het slavenvervoer naar Nieuw-Nederland heeft
geleerd, dat de W.I.C. de mogelijkheden in de slavenhandel na 1645,
gecreeerd in de daaraan voorafgaande Braziliaanse periode, niet ten behoeve
van aanvoer naar eigen kolonien gebruikte. De transitohandel naar Spaans,
Engels en Frans Amerika stond voorop, al dan niet met het gebruik van
Cura<;ao als tussenstation. De aanvoer naar Nieuw-Nederland was voor de
Compagnie niet aantrekkelijk en daaruit moet ook de opheffing van haar
monopolie in de slavenhandel uitsluitend voor de inwoners van haar Noordamerikaanse kolonie worden verklaard.
De transitohandel daarentegen had de volle aandacht van de W.I.C.
Weliswaar was deze voor de afzet van de aangevoerde negers, vooral in
Spaans Amerika, van illegale medewerking van de plaatselijke autoriteiten
afhankelijk, maar dat leverde, dankzij de "wijnpotten", niet veel moeilijkheden op 2). Immers, zowel de Spaanse als de Engelse en Franse kolonisten
waren gedurende vele jaren geheel van de aanvoer van Nederlandse slavenhalers afhankelijk. In 1663 echter, zoals hiervoor reeds werd gesignaleerd,
stelden de Engelsen ook pogingen in het werk om een aandeel in de Atlantische slavenhandel te verwerven. Na 1672 lukte hen dat heel goed.
In verband hiermee komt de oplossing in zicht van de vraag of de door
Unger en Van Dantzig opgestelde indeling van de geschiedenis van de
Nederlandse slavenhandel weljuist is. Kan er weI gesproken worden van een
periode, waarin de Nederlanders de hegemonie bezaten in de Atlantische
slavenhandel? En zo ja, moet deze peri ode dan aan het eind van de zeventiende eeuw gesitueerd worden?
Allereerst kan worden opgemerkt, dat de Nederlandse slavenhalers in
wezen nooit de hegemonie in de slavenhandel hebben gehad. Unger en Van
Dantzig gaan voorbij aan de Zuidatlantische slavenhandel (Angola-Brazilie),
die geheel in handen van de Portugezen was en die daarmee 41,8 % van het
zeventiende eeuwse slavenvervoer beheersten.
Maar ook als de Portugese slavenhandel buiten beschouwing blijft, dan
bereikte de Engelse slavenhandel toch gedurende de periode 1675-1700 zo'n
omvang, dat het door de Royal African Company en de Engelse interlopers
overgebrachte aantal slaven boven de vervoerde hoeveelheid van de W.I.c.
en van de Nederlandse "lorredraaijers" uitkwam. Van Dantzig constateerde,
dat rond 1685 in het gebied van Ouidah op de kust van Afrika de W.I.C.
1)

Curtin, p. 121. Schrijver suggereert zelfs, dat gedurende de zeventiende eeuw

t van de slavenaanvoer naar Frans-Amerika niet door Franse slavenhalers geschied-

de. Niet duidelijk wordt echter wie dan wei slaven naar de Franse Westindische
gebieden en Louisiana bracht.
2) Goslinga, p. 355.
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vier a vijfduizend slaven per jaar kocht; de R.A.C. daarentegen het drie
dubbele! Ook de cijferaar onder de auteurs, die zich met de Atlantische slavenhandel hebben beziggehouden, Curtin, komt tot een overeenkomstige
conclusie 1).
TABELII
Aantallen geimporteerde slaven en hun bestemming

Brazilie
Engelse Caraibische gebied
Franse Caraibische gebied
Nederl. Caraibische gebied
Spaans Amerika

1651-1675
185.000
99.200
28.800
20.000
62.500

1676-1700
175.000
173.000
124.500
20.000
102.500

Zelfs als in de periode 1676-1700 de Nederlanders naast de twintig duizend
slaven voor hun eigen bezittingen ook het volledige aantal slaven voor Spaans
Amerika hadden geleverd, dan kwam de Engelse slavenhandel toch nog een
plaats toe v66r de Nederlandse.
Voorts moet ter adstructie van de omvang van de Engelse slavenhandel
nog gewezen worden op het belang van het Engelse slavenvervoer naar Spaans
Amerika. Zowel Unger als Van Brakellaten zich daar laatdunkend over uit 2).
Nu was het eerste contact tussen de Engelsen en het asiento niet gelukkig.
In het voor de Engelse slavenhandel zo uitzonderlijke jaar 1663 sloten de
asientisten Lomelin en Grillo met de Company of Royal Adventurers een
contract, waarbij de levering van jaarlijks drie en een half duizend negers
werd overeengekomen met aftevering op Barbados en Jamaica. Dit betekende een veel te zware opgave voor deze Engelse onderneming, die nog maar
pas met de slaven handel was gestart. Het jaarlijkse aantal slaven, waarvoor
de op het gebied van de techniek van de slavenhandel veel ervarener W.I.C.
gecontracteerd was, bedroeg toen twee duizend.
Ook Beck had in zijn laatste brief aan Stuyvesant geen hoge verwachtingen
van de slavenhandel tussen het asiento en de Engelsen en hij betwijfelde of
"this English royal company" weI in staat zou zijn aan haar verplichtingen
te voldoen 3). Inderdaad moesten de Engelsen spoedig ontheffing van hun
contract met de asientisten aanvragen, mede omdat de planters op de Engelse
suikereilanden slaven van de Company wilden betrekken, aangezien Nederlandse slavenhalers daar werden geweerd 4). De aanvoer naar de Engelse
Van Dantzig, p. 64 en Curtin. p. 119.
Unger wil van Engelse invloed in de slavenhandel voor het asiento niet weten.
De mening van I. A. Wright in The Coymans Asiento, 1685-1689 (Bijdragen voor
vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde, vol. vi (1924), p. 23-p. 62), die reeds
wees op de opkomende Engelse slavenhandel, doet Unger af met de kwalificatie
"chauvinisme". (Unger, slavenhandel I, p. 152, noot 4; p. 145, noot 3). Van Brakel,
p. 52 meldt, dat de Spaanse raad voor de kolonien rond 1680 liever met de Nederlanders dan de Engelsen van doen had.
3) Donnan, vol. I, p. 108 en p. 167, doc. nr. 45. O'Callaghan, Voyages, p. 228p. 232: brief van Beck aan Stuyvesant d.d. 16 april 1665 (!). NB.: Stuyvesant was al
een half jaar geen gouverneur meer van Nieuw Nederland.
4) Davies, p. 43. . .....
1)
2)
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eilanden probeerde de Royal Adventurers op gang te houden en al spoedig
kwamen er rond 1670 klachten van de planters op Barbados en Jamaica,
dat agenten van het asiento veel slaven van deze eilanden wegkochten. De
planters moesten met de macrons genoegen nemen voor dertig pond per
slaaf, aangezien zij op crediet kochten. De Company of Royal Adventurers
leverde de goede slaven daarentegen voor slechts achttien pond naar Spaans
Amerika tegen contante betaling 1). Er werd dus in de prijs een hoge premie
ter dekking van het risico van wanbetaling opgenomen. Toen de slavenstroom naar de Britse Cara'ibische eilanden sterker werd door het optreden
van de Royal Mrican Company na 1672 hielden de klachten van de Engelse
planters aan. Voortdurend protesteerden ook de gouverneurs van Barbados
en Jamaica tegen de doorvoerhandel in slaven, die de R.A.C. met agenten
van het asiento voerde, ondanks de bepalingen van de navigatiewetten. De
R.A.C. leverde echter liever aan de met contant geld betalende Spanjaarden
dan op crediet aan de planters. In 1688 schreef de gouverneur van Jamaica,
dat "the Dutch have been impaired", kennelijk doelend op de situatie bij de
aanvoer van slaven naar Spaans Amerika 2).
Hoewel de laatste uitspraak niet van chauvinisme ontbloot zal zijn, moet
vastgesteld worden, dat de Engelse slavenhandel ook voor de slaveninvoer
van Spaans Amerika van toenemend belang is geweest. Aan het einde van
de zeventiende eeuw, toen de Spaanse regering de levering van slaven voor
korte tijd weer aan Portugezen gun de, die zelf toegang tot Afrika hadden,
zagen de planters op de Engelse eilanden in het Cara'ibische gebied de
kwaliteit en de aangeboden hoeveelheid van de ten verkoop aangeboden
slaven stijgen.
Aan de hand van het vorenstaande is het mogelijk te constateren, dat de
Nederiandse slavenhandel gedurende de jaren 1640 tot ongeveer 1675 na
Portugal de tweede plaats in de internationale slavenhandel heeft ingenomen.
De hegemonie hebben de Nederianders nooit bezeten, in tegenstelling tot de
mening van Unger en Van Dantzig. Gedurende het laatste kwart van de
zeventiende eeuw evenwel werd de Republiek door de Enge1sen van die
plaats verdrongen en geraakte zij tot de opkomst van de Franse slavenhandel
in de achttiende eeuw op de derde plaats. Als afnemers werden immers de
Engelsen en de Fransen na 1670 buitengesloten en slechts de aanvoer van
negers via het asiento naar Spaans Amerika restte de W.I.C. Ook de Engelsen had den echter contacten met het asiento. Omdat de levering van deze
slaven aan de asientisten echter niet in een reeks contracten is vastgelegd,
zoals bij de W.I.c., kan moeilijk worden nagegaan hoevee1 slaven jaarIijks
via Barbados en Jamaica de omliggende Spaanse gebieden binnenkwamen.
De verwerving van het asiento door de Engelsen na de vrede van Utrecht
stemde dan ook meer overeen met hun positie in de Atlantische slavenhande1

1)

2)

Donnan, vol. I, p. 92.
Davies, p. 332.
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dan de Republiek (met name Zeeland) tijdens de vredesonderhandelingen
weI wilde toegeven 1).
Ook volgens de opvatting van Unger over de periodisering van de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel zou de asiento-bepaling van de vrede
van Utrecht een hele ommekeer in de internationale slavenvaart teweeg
hebben gebracht. De bestudering van de ontwikkeling van de Engelse slavenvaart leert even weI, dat op dit punt van meer continulteit tussen de zeventiende en de achttiende eeuw sprake was dan Unger doet uitkomen. Gelet
op de omvang, de capaciteit en de organisatie van de Engelse slavenhandel
lag het contracteren van de South Sea Company door Madrid juist in de
lijn der ontwikkeling. Anders dan bij het Pranse asiento ten tijde van de
Spaanse successieoorlog, dat ver boven de macht van de toenmalige Pranse
slaafhalers uitging, was in 1713 het politiek gewenste ook handelstechnisch
uitvoerbaar. Gedurende de dertig jaar, waarin de Engelsen het asiento
behielden, hebben zij geen beroep op de Nederlandse slavenhandelaren
gedaan. Bij de levering van slaven naar Spaans-Amerika stond de W.I.C.
voorgoed buitenspel. Toch heeft de Compagnie gedurende de rest van haar
monopolie kunnen meeprofiteren van de grote toeneming van de slavenhandel. Hoewel de W.I.c. in verhouding tot slavenhalers van de andere
Westeuropese naties minder belangrijk werd en zich nu ging toeleggen op
de aanvoer naar Nederlandse kolonien, nam de jaarlijkse omvang van de
Nederlandse slavenhandel toe als nooit tevoren.
BIJLAGE 12)
Proposed Contract to Import Slaves into New Netherland 3)

This day, the undersigned Director and Council of New Netherland, thereunto
authorized by resolution of the chamber at Amsterdam, on the one part, and the
whereof
is skipper, burthen about tons, on
owners of the ship
the other part, have agreed and contracted that a permit and commission in due
form shall be granted to the aforesaid skipper, to buy slaves, and further to prosecute
such advantage as said owners shall deem expedient on the coast of Africa 4); in
1) Unger, slavenhandel I, p. 156 kan uiteraard op basis van zijn indeling van de
geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel in het Atlantische gebied weI begrip
opbrengen voor de protesten in de Republiek tegen de c1ausules betreffende de
slavenhandel in het vredesverdrag van Utrecht.
2) Tekst van het origineel door brand zwaar beschadigd. Tekst naar Donnan,
vol. III, p. 412-p. 414, doc. nr. 320.
3) Hetjaar, waarin dit conceptcontract werd opgesteld, is niet aangegeven. Donnan dateert het uit 1652, het jaar, waarin de directie teAmsterdam toestemming aan
de kolonisten te Manhattan verleende om slaven te halen uit Afrika (Donnan,
vol. III, p. 412). O'Callaghan, Voyages, p. 169 vermeldt geen datum, maar rangschikt het concept-contract omstreeks 1660.
4) In de brief, waarin de kamer Amsterdam toestemming aan de kolonisten te
Manhattan verleende om slaven te halen, werd gesproken van "the coast of Africa
and Angola". Angola werd, zeker in de zeventiende eeuw, niet gezien als een onderdeel van de Afrikaanse Goud-, Greyn- en Siavenkust. Ook in de achttiende eeuw
werd Angola van Afrika onderscheiden: Unger, slavenhandel II, p. 16.
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like manner to return here to the Manhattans with the said slaves and their further
cargo, provided nevertheless that they shall not be at liberty, in regard to the coast
of Africa, to resort on the granted permit to the Gold Coast, and therefore not to
go westerly further than Ardre or at most Popo 1), on pain of the loss of the ship
and goods laden therein, to which end the Directors and Council shall be at liberty
to place a supercargo on board said ship, (whom the skipper shall be bound to entertain in the cabin), and if necessary to cause the people therein to be sworn; for which
aforesaid permit and commission the aforesaid owners promise, on return of the said
ship and before her discharge, promptly to pay to the Director and Council aforesaid,
or their deputies, a duty of fifteen guilders for each negro, without making any
exception or objection thereto, Under bond of their persons and goods, none excepted, with renunciation of benefit ordinis divisionis et excussionis, having entire
knowledge thereof.
Done New Amsterdam this
Remonstrance on the preceding proposed Contract

Honorable, Wise, Prudent Lords, Petrus Stuyvesant, Governor General, and the
Councillors of New Netherland, Curacao and Dependencies thereof 2).
Honorable, The undersigned Burghers and inhabitants of this city New Amsterdam, your Honors' liege subjects, most respectfully represent that they are inclined to a foreign trade, and especially to the coast of Africa, according to the
concession of the hon'ble directors granted in the year 1652 as a special privilege
to the inhabitants of this place 3), in order to fetch thence slaves and other wares
might be disposed of here and elsewhere, whereby this city and the entire country
would increase and prosper in merchandize, commerce, population and more
especially in the tobacco trade, to the advantage not only of these inhabitants, but
also of the Hon'ble West India Company which would behold, in time, a vast
populous, and rich commercial province spring up in these parts therefrom 4).
1) Deze plaatsen liggen in het gebied van Togo en Dahomey op de Slavenkust.
Deze beperking in het aankoopgebied had te maken met de steeds aan veranderingen
onderhevige voorkeur van de afnemers voor bepaalde slavensoorten. Zie Unger,
slavenhandel I, p. 139 noot 7: hoe westelijker ingekocht hoe hoger de verkoopwaarde van de slaven. Van Dantzig, p. 62 geeft ook aan, dat de Siavenkust bij Togo en
Dahomey na 1650 pas belangrijker werd voor de slavenhandel. Rond 1650 was de
Goudkust juist zeer in trek.
2) De remonstrerende kolonisten verkeerden blijkbaar in de veronderstelling, dat
de gouverneur en de raad van Nieuw-Nederland de ontwerpers van het gewraakte
concept-contract waren, omdat zij er als partij in voorkwamen.
3) Donnan, vol. III, p. 412, doc. nr. 319: "The Directors at Amsterdam to the
Commonalty at the Manhattans, 1652: And in order that you may be the more
fully assured of our good intention, we do hereby consent that the commonalty
yonder shall have liberty to repair to the coast of Angola and Africa, and transport
thence as many negroes as they will make use for the cultivation of their lands, on
the conditions and regulations which are sent herewith to the Director. Amsterdam,
4th April, 1652".
4) In hun protest interpreteerden de kolonisten de reden achter de opheffing van
het monopolie van de W.I.C. voor de slavenhandel door Nieuw-Nederlanders
geheel anders dan de directie te Amsterdam had bedoeld. Beide partijen spraken
langs elkaar heen. De W.I.C. was geporteerd voor uitbreiding van de Iandbouw in
hun Noordamerikaanse kolonie, terwijl de kolonisten hun handelsmogelijkheden
wilden uitbreiden. Hiermee samen hangt waarschijnIijk de opmerking, dat de
tabakshandel zou kunnen worden vergroot. De kolonisten dachten in dit verband
waarschijnIijk niet aan de uitbreiding van het aantal Nieuw-Nederlandse tabaksplantages, maar aan vergroting van het ruilverkeer met de tabaksplanters uit
Maryland en Virginia, die hun tabak in Nieuw-Amsterdam voor slaven zouden
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But it has appeared to them that those who would execute with skipper or
merchant going to that country a draft of partnership, which is beset and pinched
by such precise conditions, would risk their lives and goods, and at best gain nothing,
or run the risk of having ship and goods confiscated. For, besides the entire of the
Gold Coast being excepted in that concession, it appears that Cape Verde, Siera
Leona, the Greyn (pepper) and Qua Qua Coast are also excluded; for it is not
permitted to resort further West, at farthest, than Popo Sonde 1). Moreover, the
Gold Coast, which from Cape Apolonia to Cape des Rodes or Mount Berique is
reckoned 60 leagues, can beextended much further, as will be seen, to anyplace where
gold may be found 2). And as regards slaves; for each head 15 guilders must be
paid, and then the payment for them in tobacco or beaver is again taxed when
shipped to Fatherland, which imposes too heavy a burthen on this hazardous
trade 3).
The Hon'ble Company, in the meanwhile, must perceive that our neighbors, the
French, English, Swedes, Danes, and Courlanders 4), are by means of the Netherlanders, who repair to them trading along the entire coast, even under their strongholds, without any profit being derived therefrom by the Company; Yea, they suffer
rather very serious loss thereby, as is manifest from the example of Arent de Groot,
who in the year 1638 built a fort at Cormantyn for the English, and of Hendrick

kunnen ruilen. Gezien de uitvoerheffingen voor de export van slaven waren de
landbouwende kolonisten van Nieuw-Nederland, vertegenwoordigd door de
gouverneur en raad van de kolonie, het geenszins met de ondertekenaars van de
remonstrantie eens. Zouden deze laatsten, gezien de kapitaalintensieve slavenhandel,
contacten hebben gehad met by. Amsterdamse kooplieden, die via Nieuw-Nederland buiten de W.I.C. aan de slavenhandel wilden gaan deelnemen?
') De W.I.C. had belangrijke handelsbetrekkingen met de voor de NieuwNederlandse kolonisten verboden Afrikaanse kustgebieden. Naast slaven werden
daar ook goud, ivoor, gom, peper en bepaalde houtsoorten ingehandeld. (Van
Dantzig, p. 48). De Kaap Verdische eilanden dienden de Compagnie als verversingsplaats en als slavendepot. De W.I.c. was waarschijnlijk bevreesd, dat de
Nieuw-Nederlandse slavenhalers iIIegaal slaven zouden trachten te kopen van de
W.I.C.-beambten.
2) Ook ten aanzien van de Goudkust duldde de W.I.c. niet nog meer concurrentie. Rond 1650 had de Compagnie allast van de Engelsen en de (vaak uit de
Republiek afkomstige) interlopers. Voorts openden de "Zweden" (de Zweedse
Afrika Compagnie was eigenlijk een mogelijkheid voor Nederlandse kooplieden
om buiten het W.I.C.-monopolie toch op Afrika te handelen) eveneens enkele
vestigingen op deze kust. (Van Dantzig, p. 51 en G. W. Kernkamp, Een contract
tot slavenhandel, 1657. In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, vol. xxii (1901), p. 444-p. 459.)
3) Weer lieten de kolonisten blijken de door hen aan te vangen slavenhandel niet
slechts te zien als een mogelijkheid om het aantal werkkrachten te Nieuw-Nederland
ten behoeve van de landbouw aldaar te vergroten.
4) De kolonisten bedoelden met "our neighbors" waarschijnlijk de concurrenten
van de W.I.C. op de Afrikaanse kust. Zie Donnan, vol I, p. 73-p. 121 voor een overzieht van de aanvang van de Engelse, Franse, Zweedse, Deense en Koerlandse
slavenhandel. Ook Van Dantzig, p. 50-p. 52 geeft een overzicht van deze concurrenten van de W.I.C. op de Afrikaanse kust. Uit deze twee overzichten komt duideIijk naar voren, dat zowel de Zweedse als de Deense slavenhalers geheel met Nederlands geld werden uitgerust. De Koerlandse slavenhandel komt ter sprake in
Goslinga, p. 442 in verband met de Koerlandse kolonisatiepoging op Tobago
("Nieuw-Walcheren"). Later zou nog zo'n Afrika Compagnie worden opgericht
met Nederlands geld en "knowhow": de "Churfiirstliche Afrikanisch-Brandenburgische Compagnie".
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Caerloff, the former fiscal, who built another at Cape Corse in the year 1650 for
the Swedes 1).
Your Honors' subjects, passing by these strongholds, take another course and
as faithful subjects address themselves to you, humbly praying permission to trade free
and unobstructed in ship or ships, along the whole of the west coast of Africa, that is,
from Cape Verd to Cape Lopes de Gonsalve, in all bays, rivers and coasts, without
any exception, the Hon'ble Company's strongholds alone excepted, according to
the rules and orders, on payment either here or in Holland of such moderate duty
as shall be agreed on.
BlJLAGE IIA .)
Charter of the Ship Eyckenboom, 1659

In the Name of the Lord, Amen. In the year of the birth of Our Lord and Saviour,
Jesus Christ, 1659, the 25th of January, before me Henrick Schaeff, admitted by
the Court of Holland a notary public residing in Amsterdam and the undersigned
witnesses, in their own persons came and appeared Messieurs Edward Man and
Abraham Wilmerdoncx, directors of the Incorporated West India Company at the
Chamber here in Amsterdam hereunto authorized by the board of their associates,
as charterers on the one part, and skipper Jan Jansen Eyckenboom of Hoorn,
master under God, of his ship named the Eyckenboom, long Ie xx, wide xxv and
one half, hold xi and one half, over it five and one half and six feet, with a half deck
and forecastle on either side, and the aforesaid parties declared and do hereby
declare to have made and concluded together a certain Contract for a charter of
said ship, in the form and manner hereinafter described.
To wit: That the aforesaid skipper shall be bound immediately to deliver his
aforesaid ship here in the city fitted out, tight, well caulked, and provided with good
and sufficient anchors, cordage, tackle, sails, running and standing rigging, and
all other necessaries and appurtenances thereunto belonging, and the same to mount
with ten good pieces of cannon, with the requisite powder and shot and other
ammunition in proportion, but the necessary consumption of powder and shot
aforesaid shall be made good by the company, which shall also put on board said
ship in addition to the ten pieces aforesaid as many other guns as they please and
can conveniently place, and shall provide and pay the expense of the powder and
shot therefor, on condition that in the necessary consumption thereof, the aforesaid
skipper shall bear the contingent of his ship aforesaid; that further, said company
shall man said ship with such and so many hands and provide them with such stores
as said company will please and think proper. Which being done on the one side
and the other, the aforesaid ship shall on the part of said company, be laden with a
full and suitable cargo, or to such extent as said company shall think proper; being
') Caerloff was een duidelijk voorbeeld van een "slavenhandel-condotierre",
zoals ook anderen rond het midden van de zeventiende eeuw. Hendrick Caerloff
was in dienst van verscheidene compagnieen, eerst bij de W.I.C. en daarna bij de
Zweedse en Deense (Van Dantzig, p. 51/52). Later, in 1675, speelde Caerloff nog
een rol, toen hij door de Fransen werd gecontracteerd als "free-lance" om slaven
naar de Franse Caralbische bezittingen te brengen, omdat Colbert de Nederlanders
de toegang tot deze eilanden had ontzegd en diens eigen "Companie des lodes
Occidentales" had gefailleerd. Door het optreden van Caerloff komt duidelijk naar
voren, dat vele Westeuropese slaafhalers de techniek van de slavenhandelleerden
door het in dienst nemen van ontslagen ofweggelopen W.I.C.-beambten. Zo hebben
de Nederlanders geprofiteerd van de ervaringen op dit punt van overgelopen Portugezen, gevluchte Portugese Joden en van Nederlanders, die in Portugese gevangenschap waren geraakt.
.) Tekst naar Donnan, vol. III, p. 417-p. 419.
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laden with all such goods, wares, merchandizes as they will determine, the aforesaid ship shall, with the first fair wind and weather that God will grant, be dispatched
and sail from this country direct to the coast of Africa and run along said coast,
from above downward, or from Cape Verd down, and touch, trade, lie and remain
at all trading posts and ports, according to the pleasure of said company and their
commissary, unto the Castle St. George d'el Mina, where they shall receive or find
orders from the company's director general and council or shall be furnished with
them on sailing hence; And sail towards the Bight of Guinea and touch and trade
at all other places lying therein according to the order which shall be given him by
the director general or here; from thence proceed further to the islands of Curacao,
Bonaire and Aruba in the West Indies, and also to New Netherland, and all round
every where else the company, or its ministers, shaH determine and order, and
likewise at all said quarters and places trade and traffic goods, wares and merchandizes and also take in people, load and unload at the pleasure of the aforesaid
company or its ministers; And to that end sail to and from, run hither and thither,
anchor, lie, load and unload at said coasts, quarters and places as often and as
frequently and so long as the service of the company such shall demand; Furthermore, return and come thence to this city Amsterdam or the destined port of
discharge, and on her safe return and arrival, there discharge and deliver to the
aforesaid company her laden return cargo and goods. Which done, there shall be
paid to him the skipper for the contracted freight, every month, the sum of eight
hundred guilders of xx stivers each, on condition that the company is bound for
six successive months or longer, to be calculated according to the length of time,
all current months according to the almanac, to run and commence when the ship
shall, in the prosecution of the voyage, reach the sea outside the last buoy of the
Texel, and to expire when she shall arrive and cast anchor before this city of Amsterdam or her destined port of discharge, payable xiii days at three weeks after the
aforesaid discharge here, besides average and pilotage according to the custom of
the sea, and over and above also that money for the abovenamed skipper at the
company's discretion. And said skipper, with and besides the company's crew,
shaH also make the voyage with the aforesaid ship in order to look to said ship, her
appurtenances, etc., making use of the company's stores, but the monthly payor
wages not being at its charge; And he shall be, over and above, subject to the orders
and instructions, articles and other rules of the company during the voyage, no
more nor less than if he had been sworn to observe the same, they being taken as
inserted herein, and especially also in regard to particular or private forbidden
trading, in shipping or conveyance of particular or private goods, merchandizes or
wares, on pain according to the aforesaid articles, orders and instructions of the
said company. The abovementioned directors, parties hereunto, pledging for the
payment of the aforesaid contracted monthly or freight moneys, average and
pilotage, their private persons and property, and the aforesaid skipper, specially
also his person, ship, appurtenances and contracted freight moneys, and generally
all his other property, real and personal, present and to come without any exception,
submitting the same to the court of Holland and all laws and judges, all aboveboard.
Done at Amsterdam in the presence of Cryn van Seventer and Marten Hegervelt,
free citizens here, witnesses hereunto invited.
BIJLAGE lIB 1)
Voyage 0/ the Gideon, 1663

This day, the 15th of November anno 1663, before me, Hendrick Schaeff, notary
public, admitted by the Court of Holland, residing at Amsterdam, and the undersigned witnesses. In their own persons came and appeared Messieurs Abraham
1) Tekst naar Donnan, vol. III, p. 422-p. 425.
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Wilmerdoncx and Jacob Pergens, directors of the chartered West India Company,
chamber of this city, authorized thereto by the gentlemen, their fellow members
of the board, of the one part, and Skipper Simon Comelisz Gilde, master (under
God) of his ship named Gideon, of the other part, to me, the notary, well known, and
declared that they had agreed and contracted with one another that the aforesaid
skipper shall do his best to make ready his aforesaid ship Gideon as speedily as
possible and barring all accidents, which may God prevent, to deliver the same
without fail at the Texel, ready to sail, and to take on board such merchandise of
the aforesaid company as he shall be able conveniently to stow in the hold of his
ship, in the space which shall be found available after all the necessary stores for his
intended voyage have been taken on board, and without receiving any freight
therefor to transport the same to the coast of Africa, to Castle El Mina, or to Angola 1), as the honorable freighters shall be pleased to order, and that the aforesaid
skipper shall there take on board, free of freight, thirty lasts, or more, of merchandise, according to the amount of space available in the ship as aforesaid, and therewith to sail direct to Angola, to such places as he shall be ordered to visit by the
director general and as the company's agents in Angola shall think proper. Also,
that the aforesaid skipper shall there from time to time, as promptly and as quickly
as possible, take on board as many slaves as he can conveniently transport; also
take with him from there to Curacao and no farther as much copper and as many
elephant tusks as he can conveniently load into his ship, likewise without receiving
any freight therefor, unless less than two hundred and seventy-five slaves were
taken on board, in which case he shall receive as freight for the copper, elephant
tusks and other wares as much as is hereinafter specified . Furthermore, he shall
proceed with his slaves first to Cajana 2), situated on the main wild coast of America,
and there deliver to the company's director as many slaves as he shall be ordered
to, and then depart with the rest for the island of Curacao, and there deliver the
rest to the vice director, Furthermore, he shall transport without charge from
Curacao such wares on account of the company as the vice director shall think
proper and he can conveniently load into his ship, and further proceed with from
three hundred to three hundred and fifty negroes to New Netherland and, having
delivered the same there to the director general or his agent, be free to go with his
ship where he pleases; on condition that, if on the fifteenth of August next ensuing
the aforesaid skipper has not yet arrived with his slaves at Curacao, the directors
shall not be bound to send him with slaves to New Netherland, but parties shall be
mutually free and released from their obligations at Curacao. Furthermore, on
arrival of the aforesaid skipper at Cajana, Curacao and New Netherland, his
slaves shall at each place be immediately taken from aboard and he shall be given
therefor three receipts of the same tenor, in which it shall be expressly stated how
many negroes from four to eight, how many from eight to fifteen, how many from
fifteen to thirty-six and how many above thirty-six years were delivered. And the
aforesaid skipper shall at his own charge furnish proper food and drink to the
aforesaid negroes as long as he shall have the same on board, and therefore defray
the cost of food, water casks and all that shall be needed for the storage of water and
victuals for the aforesaid negroes and the partitioning-off of the ship, without the
directors, with respect to the food, being bound to do more than at their discretion
to give orders that the aforesaid skipper, lying at anchor to take on board slaves,
may obtain some refreshments from the land on the directors' account; and with
regard to other expenses they shall be held liable only for such as are specified below.
Furthermore, the company shall have liberty to send in the aforesaid ship one or
more persons in their service to the Gold Coast, Angola, Curacao and New
1) Na 1661 was de vrede tussen Portugal en de Republiek weer getekend en was
Angola voor de Nederlandse slaafhalers toegankelijk (Unger, slavenhandel I, p.
144 noot 3).
2) Er waren verschillende Nederlandse (Zeeuwse) nederzettingen op de kust van
Guyana. Voor een overzicht daarvan: Goslinga, p. 409-p. 432 "The Wild Coast".
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
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Netherland, and especially a supercargo, whose wages shall be paid by the company
and who must be entertained in the cabin at the expense of the skipper. Furthermore, the aforesaid skipper, fulfilling his part of what is hereinbefore written, shall
receive for each day that he shall wait at Castle El Mina or on the wild coast of
Cajana the sum of fifty guilders, each time to be reckoned from the day he casts his
anchor at the respective places until he shall lift the same again, and further be
obliged to wait at Angola 1), without being able to claim any lay-days, until he
shall have obtained his slaves; likewise he shall be obliged to wait at or on Curacao
for the space of three weeks, after the expiration of which three weeks at Curacao
he shall receive his lay-days as before at the rate of fifty guilders a day. Secondly,
in case he shall not receive two hundred and seventy-five slaves at Angola as above
written, he shall receive as freight for the copper and other wares loaded on board
one half stiver per pound. Thirdly, the honorable directors, on presentation of one
of the receipts above mentioned, shall pay to the owners or their agent for each
negro who shall be delivered alive on the wild coast or at Curacao the sum of one
hundred guilders and for those who shall be transported from Curacao to New
Netherland thirty guilders each, provided that those between the ages of fifteen and
thirty-six shall be counted as one negro each; that those of fifteen to eight years
down, as well as those above the age of thirty-six, three negroes shall be counted as
two; and that of those below eight years two shall be counted as one. With this
understanding, however, that in case he be furnished at Curacao with other negroes
than those whom he brought there, from whom a much larger reduction must be
made, the proportionate loss shall be made good by decision of arbitrators, to be
chosen by parties on both sides. Likewise, the skipper shall receive for all persons
who shall be sent over in the service of the company, eleven stivers a day for those
who (with the exception of the super-cargo) mess in the cabin, and seven stivers
for those who mess on deck. Also, the honorable directors have paid to the aforesaid skipper, under guaranty, for the purchase of food and other necessaries for
the negroes, the sum of eight thousand guilders, which eight thousand guilders
upon his safe arrival shall be deducted from his freight charges. Furthermore,
in addition to the aforesaid eight thousand guilders, they are paying a premium
of eight percent. On the aforesaid eight thousand guilders to the owners, upon condition that in case of loss or capture of the ship (which may God prevent) the
aforesaid skipper and his sureties shall be held to return the aforesaid eight thousand
guilders promptly and without any exception, compensation or rebate, inasmuch
as for the aforesaid premium they assume the risk of the said eight thousand
guilders. Furthermore, the honorable directors shall furnish the said skipper with
some wrist and ankle shackles to restrain therewith the refractory negroes on board,
which shackles the skipper shall be held to deliver on his arrival at Curacao to
the aforesaid directors, or here to the aforesaid company in exchange for a proper
receipt. It is further stipulated that if, contrary to expectation, it be found that any
one has loaded in said ship any merchandise other than that belonging to the
company, the company or the aforesaid directors shall have the right to have a
proper search made here or over there, as often as they please, and if it be found
that the skipper or anyone of his crew has carried on any illicit trade on the
aforesaid coast of Africa, whether with white people or black, or that any merchandise or cash has been taken along without permission, in whatever manner it may
have been done, the same shall be subject to confiscation for the benefit of the
aforesaid company. The skipper shall be bound to engage the crew upon these
conditions and if the skipper himself, contrary to expectation, should upon sufficient legal evidence be found guilty of having carried on such illicit trade, he shall
in addition to the confiscation of the merchandise forfeit, for the benefit as above
written, his share in the ship, the freight and the proceeds of the voyage. All of
1) Door deze bepaling droeg de kapitein het risico van de wachttijd aan de kust
van Angola. De directie te Amsterdam kon blijkbaar niet garanderen, dat op de
Angolese kust een voorraad slaven aanwezig was.
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which shall also take place in regard to each owner individually who shall be found
guilty thereof for so far as his share is concerned and no further. It is further
stipulated that the honorable directors shall within the space of four months ')
from the date hereof not let any ship go from here to Angola, directly or otherwise,
to be loaded and despatched from there before or at the same time as the aforesaid
skipper; provided however that this shall not oblige the honorable directors to
revoke the commissions heretofore issued, or if any ships from the coast of Guinea
should have sailed thither before his arrival there to make any change in the orders
issued. And it is promised that the skipper upon the satisfactory completion of his
voyage shall be presented with a piece of cloth for a cape for himself and a flag for
the ship, at the discretion of the honorable directors. For the performance and
fulfillment of what is hereinbefore written, the aforesaid directors bind the hereinbefore mentioned sum of money in hand paid and furthermore all the company's
property and effects and especially all the aforesaid negroes or the proceeds thereof,
and such other goods as may be sent hither by the aforesaid company's agents in
the said ship; and the aforesaid skipper binds his said ship, the freight and all the
appurtenances thereof, together with his person and all his other goods, none excepted, the respective contracting parties submitting themselves to all courts and
judges, and especially to the Court of Holland, without fraud, and mutually
consenting that instruments in proper form be made hereof and delivered.
Done at Amsterdam in presence of Isaack Ipesen and Willem de Haes, acting
as witnesses hereto, also at Amsterdam.
') Deze bepaling bewijst eveneens, dat de kamer Amsterdam van de W.I.C. de
mogelijkheden van het aankopen van slaven op de Angolese kust niet hoog aansloeg. Men schatte de maximum aankoopcapaciteit te Angola op niet meer dan
vier armazoenen (ongeveer 1200 slaven) per jaar. Merkwaardig is, dat Postma in
zijn ongepubliceerde dissertatie "The Dutch Participation in the African Slave
Trade; Slaving on the Guinea Coast, 1675-1795 "(Michigan State University, 1970),
p. 31 aangeeft, dat in de periode 1660-1670 de W.I.c. ongeveer drie duizend slaven
op de Angola-Loango kust inkocht per jaar.

VI
AN ENGLISH MERCHANT IN HOLLAND IN 1737 AND 1738
by
DAVID H. KENNETT

It is rare to find a complete set of merchant's papers for the eighteenth
century. Fewer still are those which have been studied or printed 1). This
paper seeks to introduce and to print the day book 2) of an English merchant
in Holland in the eighteenth century and in so doing it is to be hoped that
the very wide trading connections of one man, at least, will be more readily
appreciated.
Francis Pym, of whom the day book follows, is an illusive man. Little is
known of the personal details of his life. In fact, all that can easily be recognised is a younger son, for in the eighteenth century the first son of the main
branch of the Pym family is invariably named William. This younger son,
probably from the extant genealogical information about the family, a
second son, for all second sons appear to have been named "Francis", has
left very few papers 3). His three certain volumes, however, are most interesting. They consist of the day book, here printed, and an accompanying
ledger, both for 1737 and 1738, and a volume of commercial arithmetic
signed and dated "Francis Pym, 1740" on the flyleaf.
The subsequent career of Francis Pym is unknown. He may be the same
man as Francis Pym who was a junior merchant of the English East India
Company in Bombay and Surat in 1748-52 4). This Francis Pym returned
home in 1753 5) and brought with him a most detailed series of trading
accounts, papers and volumes now part of the Pym family papers in the Bedfordshire County Record Office. Subsequently, this Francis Pym returned to
India and died there in 1754 6). The present author suspects, from a brief
examination of the position held by the two men as revealed in their account
1) A brief synopsis of published studies of English traders appears in the bibliography of W. E. Minchinton (editor), The Growth of English Overseas Trade,
(1969), 194-195.
2) The document here printed is Bedfordshire County Record Office, Pym
manuscripts, trading papers, document PM 2745. The associated ledger is PM
2746 and the volume of commercial arithmetic PM 2747. I am grateful to the staff
of Bedfordshire County Record Office for access to the papers and for their
assistance over background information on the Pym family. The Rt Hon F L Pym
MA MC MP kindly gave permission for the papers to be published.
3) There are two candidates for the writer of the volume: one is the brother of
William Pym who became master of Hassals Hall in 1741, he died in 1788. The
other is his uncle whose dates are unknown.
4) Beds C R O?, Pym manuscripts, documents PM 2749-2785. Little work has
been done on these, excepting a volume of invoices of goods laden, PM 2765, for
a paper, "Coastal Shipping in the Gulf of Cambay, 1751", Maretime History
forthcoming.
6) Beds C R 0, Charles Mason to Pym, 1753, document PM 2782; India Office
Library, East India Company, Court Minutes, 28 December 1753, document
B/72ff. 549.
8) India Office Library, Wills at Bombay, document P/Range 416 vol 86 f. 25.
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books, that they are not one and the same. That in fact, the only known facts
of the career of Francis Pym in Holland were those contained in his day book
and ledger and the subsequent commercial exercises 1).
The extant papers of Francis Pym, merchant in Holland, show a man with
very wide connections, well-established and obviously able to deal on equal
terms with other merchants from places as far apart as Gdansk and Cadiz.
His internal Dutch connections were equally wide. Merchants in Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Hoorn, Haarlem, Utrecht, Arnhem, Rijssel are
mentioned and business was done with them. Not only did Francis Pym
have a regular contact with Cadiz but on occasions traded with merchants in
other ports in southern Europe: Livorno, Venezia and Bologna in Italy;
Lisboa in Portugal; Nantes and Bordeaux in western France. In northern
Europe his connections went far beyond regular shipments to Gdansk. He
took part in trade with Riga, Stockholm and Archangelsk as well as having
a contact in London. None of this suggests a man at the beginning of his
career. His trading partners were not confined to Europe, however. Shipments were received from Nieuw Nederland (not easily explained but probably from the cargo the state of New York), the West Indies and in particular
the island of Cura~ao.
The commodities in which he dealt are equally wide in the type. Some were
regular shipments, others were occasional cargoes. Wine was a commodity
of diverse origins: Spain, Bordeaux, principally. Wool from Segovia was
shipped to Holland through Cadiz and this was a regular shipment. Bologna
silk, on the other hand, was a single irregular cargo and that came overland
via Frankfurt and K6ln and through Arnhem to the merchant. Lacquer
was shipped from Smyrna in Turkey and from Venezia came pepper. From
the new world came a range of goods: beaverskins, walrus beards, tobacco,
indigo from Guatamala, chicory, cocoa, carneel and lacquer.
Not only does the day book reveal a wide range of contacts and commodities, it also has a great deal of information about the financing of such
trade. Details are given of taxes, costs of insurance, transport and warehousing. Exchange rates figure frequently in the pages of the day book.
Shipping and its costs, though not the exact details beyond names and
skippers, are recorded for all sea-going journes.
The depth of detail in some cases is considerable. For this reason this
introduction has deliberately been kept short. It is also written briefly so that
it will be possible for those who use the day book and its contents to quarry
from it such details as they require, and so its publication will have been
worthwhile. The publication of the day book follows the spelling of the
original and is not modernised and all entries have been transcribed in
full 2).
') This volume has a range of exercises that probably reflect actual transactions.
2) There is a script at the beginning of the volume, which I have not included in

the transcript. Beyond names, commodities and money it has very few details and
has no direct relationship to the remainder of the volume.
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THE DAYBOOK OF FRANCIS PYM, 1737-1738
1 January 1737
De volgende aan Capitaal/166116 te weeten:
1
Cassa 1 10000, zoo in diversz specien onder mij bevind
Banco [12360 is banco 112000 zoo mijn rekening staande
inavance is
112000
Banco agio a 3 %
360
1
Carel van Cralingen 14000 zoo hy mij schuldig is vervallende
over ein maand
1
Elias Amman/16800 volgens afrekening van den 3 December
1736
1
Hendrik Scholten 16000 volgens obligatie vervallende primo
Maart
1
Actie in d'Oostjndische Compagnie ter Kamer Amsterdam
111371-4-0 voor ein actie van 400 LV; waardig volgens
111040
cours
Banco agio a 3 %
331-4-0 1
Peper 112640 voor 80 baalen waardig volgens cour
112272
Banco agio a 3 %
368
1
Linnen Osnabrugs 1796-16-0 voor 40 pieces waardig
1
Indigo Guatimalo 19802-4-0 voor kisten weegende netto 3844
lb a 8-!- B 't lb
1
Walvis baarden 1 13080 voor 4000 stuks van 4lb estimeere die
op
1
Wijn Pierezemyn 1) 18000 voor 80 pijpen
1
Hooning 2) Maagdenburger 1912 voor 30 tonnen kosten mij 1
Rogge Dantzikker 110600 voor 100 lasten waard
1
Cacao caragues 11589-6-0 voor 24 vaten waardig
1
Wol Zegovische 124060 voor 120 baalen kosten mij
1
Hout Campechie/600 voor 10000 lb waardig volgens cours 1
De Kanony van Dom Kerk tot Uytregt 3) 116000 kast my 1
Pruymen Franse 1 1505 voor 50 vaten waardig
1
In boel en huyscieraad/6000 schatte het selve op
1

10000

12360
4000
16800
6000

11371-4-0

12640
796-16-0
9802-4-0

13080
8000
912
10600
1589-6-0
24060
600
16000
1505
6000

1166116-10-0

Capitaal aan de Wed Coymans/12800 voor 60 baalen zegovische wol op 6 November my verkogt
1 12800
8 January 1737
Carel van Cralingenaanpaper/6757-1O-0 voor 40 baalen hem
The source of this wine is not readily explicable.
= honey.
3) The canons of Utrecht cathedral.

1)

2) Honing
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verkogt te betaalen in maanden precijs weegende netto
15900 lb a 178 per cassa
1
Indigo Guatimalo aan Elias Amman/1820 voor 4 kassen my
verkogt te betaalen contant weegende netto 760 lb a 8 B
't Ib
1 1824
af t waaggelo
4
1
Schip de Zon aan cassa/3920 betaald aan de Makelaer Simon
Foosten voor t part scheeps van te scip de Zon leggende
tigenwoordig voor de paalen van Amsterdam groot
omtrent 200 last gemonteerd met 16 yzere gootelingen in
andre amonitie van oorlog naar advenant voor zoo veelik
1 3800
hem op dato telle
myn portie in de 40" pen en andre on120
1
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6757-10-0

1820

3920

10 February 1737
Carel van Cralingen aan Pruymen Franse/1406-15-0 voor 50
vaten hem verkogten aan de waag geleveerd weegende.
Bruto 29120lh
Tarra 4658 a 16 %
24462 a 20 B 't 100 Ib 11467-14-0
af 1 % goedgewigt
14-13-8
af 1 % promte betal

11453- 0-8
14-10-8

1438-10-8
af t% waag geld
31-15-0
1
Jacob van Ouderkerk tot Leiden aan Wol zegovische 1893712-0 voor 40 baalen hem verkogt per Makelaer Jan
Thyzen wegende. Netto als per Factuer Boek 7600 lb a
24s t Ib
1 9120
af 2 % goed gewigt in promte betal
182-8-0 1

1406-15-0

8937-12-0

14 February 1737
Dewed Coymans aan cassa 16500 haer betaald pr haar
assignatie ten Faveur Jaques Thierry voor 't geene haar
schuldig ben van anna passado
1 6500
Cassa aan de volgende/12937-12-0 te weeten aan Jacob van
Ouderkerk tot Leiden 18937-12-0 my betaald pr syn
assignatie ten lasten van de wed Forkenbeek en van de
selve ontfangen
1 8937-12-0
Aan Carel van Craiingen 14000 mij betaald zoo hij my
1 4000
1 12937-12-0
nog schuldig was anna passato
19 February 1737
Dewed Coymans aan Elias Amman 16300 dito wed Coymans
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geassigneerd op Elias Amman om voor myn rekening
te ontfangen
1
21 February 1737
Hendrik Caarlof aan banco 15562 is banco 15400 hem afgeschreeven op rekening van de wed Martens en Zoonen
voor de bovenstaande actie de zomme van 15400 is
p/cto a 3 % agio
1
Actie in d'Oostijndische Compagnie ter Kamer Amsterdam
aan Hendrik Caarlo 15562 voor ein actie in d'Oostijndische Compagnie ter Kamer Amsterdam van 200 L V
my verkogt a 450 % beloopt in Banco
1 5400
Banco agio a 3 %
162
1
24 February 1737
Banco aan peper 13364-4-0 my afgeschreeven door Hieronimus de Haas voor 20 baalen hem verkogt te betaalen by
de levering in banco weegende netto 7800 lb a 16t t lb
1 3266-5-0
komt
Banco agio a 3 %
97-19-01
2 Maart 1737
Hendrik van Eybergen aan Linnen Osnabrugs 1 868-14-8
voor 40 pieces hem verkogt meetende 2925 ellen a 12 R de
de 100 ellen
1 877-10-0
af 1 % promte betal
8-15-81
Pieter Sans tot Hoom aan rogge Dantikker 13920 voor 20
lasten hem verkogt 70 GGs t last
1
Cassa aan Pieter Sans tot Hoorn /2920 mij betaald op
rekening van voorenstaande rogge hem heden verkogt 1
6 Maart 1737
Indigo Guatimalo aan Hendrik Scholten 1 6672 voor 15 kassen
my verkogt weegende netto 2780 lb a 8 B t lb
1
Wessel van Baalen aan walris baarden 18876-10-0 voor 4000
stuks van 4 lb hem verkogt weegende ter waag 15760 lb
a 57 GS t 100 lb
1 8983-4-0
af 1 % promte betal 189-16-0
106-14-0/
t waag geld
16-18-0
12 Maart 1737
Cassa aan banco 12062 is banco 12000 my betaald voor Jan
de Haan vor tgeene hem had afgeschreeven per banco
d'agio a 3t%
1
Schip de Zon aancassa/460 betaald aan schip Jan Adriaansz
voor mijn t part van d'uytrus ting van 't schip de Zon 1

6300

5562

5562

3364-4-0

868-14-8
3920
2920

6672

8876-10-0

2062-10-0
460
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20 Maart 1737
Paulus Leyster aan Francois van Herner /1323 voor 10 kassen
my verkogt weegende netto 2646 Ib a 50 GL t 100 lb
betaalen over 3 maenden en de zelfde wederom verkogt en
nu geleverd aan dito Leyster tot de selve prys te betaalen
by de levering
/
30 Maart 1737
Ossen lutIandse aan peper /900 voor 20 magere lutlandse
ossen getrekkeerd te gens 6 baalen paper: estimeere myn
peper op
/
Hendrik Dommer aan Hooning Maagdenburger /1084-1-0
voor 30 tonnen hem verkogt a 36t G L de ton
/ 1095
af 1 % promte betaling
10-19-0/
David Tooris tot Dantzich S R aan de volgende /4450 te
weeten:
Aan wyn Pierezemyn /4320 voor 40 pypen voor rekening van
dito Tooris gescheept in 't schip de Lagger, schipper
Foppe Symons, a 36 L V 't vat
/
Aan ongelden f 130 betaald voor diverse ongelden tot binnen
scheeps boord
/
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1323

900

1084-1-0

4320
130

/

4450

~m~
/
Ongelden/242-1O-0 betaald aan ongelden op divers koopmanschappen
/

~

242-10-0

/

842-10-0

31 Maart 1737
De volgende cassa f 842-10-0 te weeten:
Huyshouding/600 betaald myn Huysvrouw tot Huyshouding

7 April 1737
Zuyker Poejer aan Duarte Diasz de Pasz/2080 voor 14 kassen
my verkogt weegende volgens. Factuer boek 3984lb a 128
t lb
/ 2095-4-0
aft waag geld
15-4-0 /
16 April 1737
Pieter Knibbe tot Leiden aan wol zegovische /3042 voor 12
baalen hem verkogt weegende, netto 2340 lb a 26s t lb /
Hendrik Scholtemaan cassa /672 hem betaald van zoo veel
hem per zalvo van rekening schuldig ben
/

2080

3042
672
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18 April 1737
Chitty en zoonen aan Cacao caraques 11445-2-0 voor 24 vaten
hun verkogt weegende ter waag
Bruto 3019 1b
Tarra 457
Netto 2562 a 11s t Ib
af 1 % promte betal fl4-15-8
t waag geld
13- 5-8

I 1473-3-0
28-1-0

I

19 April 1737
Duarte Diasz de Pasz aan peper 11847-10-0 voor 10 baalen
hem verkogt weegende netto 4140 lb a 18dt lbl 1863
af t waag geld
15-10-01
20 April 1737
Lakesn Inlandse aan Thomas Paulus 12700 voor 30 pieces my
verkogt beloopende volgens factuer
I
Duarte Diasz de Pasz aan cassa/232-10-0 hem betaald voor
I
zoo val hem per resto is komende
Cassa aan Pieter Knibbe tot Leiden 1342 my betaald op
I
rekening van de bovenstaande wol

1445-2-0

1847-10-0

2700
232-10-0
342

21 April 1737
Jacob en Mattheus Christoffer aan Hout Compechie/750-5-8
voor 10000 lb haar verkogt en te waaggeleverd a 7t GL
t 100 lb
I 775
af 1 % goed gewigt
7-15-0

I 767-5-0
af 1 % promte betal 17-3-8
t waag geld
9-6-0
16-19-81
750-5-8
Huys en Erve aan Jan van der Voort I 12000 voor un huys en
erve my verkogt staande en geleegen aan de Noordzyde
van den Nieuwendyk te betaalen t contant, t over 3
I 12000
maenden en t over 6 maenden voor de zomme van
25 April 1737
Huys en Erve aan cassa 1273 betaald voor de helft van de
I
op dragt van 't Bovenstaande huys
Tabacq Virginie aan Jakson en Bradley 13175-4-8 voor 30
vaten my verkogt weegende op de waag
Bruto 14042 lb
Tarra 1123 a 8%
Netto 12919 lb a 5 St t lb

I 3229-15-0
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54-10-81

26 April 1737
Jan Van der Voort aan cassa 1 4000 hem betaald voor de eerste
1
Pay van 't huys op de Nieuwendyk
Cassa aan Jan Duym/1800 my betaald voor de helft van 100
quarteelen fraan hem verkogt te leveren over 2 maanden
a 36 GL en op de selve conditie gekogt van Aarnoud de
Raad te betaalen by de levering
1
Winst en Verlies aan Paulus Leyster 1793-16-0 op datogeteehend een accoord waar by de creditemen van
Paulus Leyster baaten vallen 60 % zoo dat hy aan neemd
de resteeremde 4 % te betaalan binnen een jaar komt voor
schade van 11323 a 60%
1
Thomas Paulus tot Leiden aan Pieter Knibbe tot Leiden
12700 dito Paulus ge assigneerd op dito Knibbe van hem
't ontfangen
1
28 April 1737
De volgende aan Carel van Cralingen/6757-1O-0 te weeten:
Banco 14130 is banco 14000 my afgeschreeven
1
Cassa 12627-10-0 my geassigneerd op Willem Jansz Blauw
dat den 3 May hebbe ontfangen komt
1 2000
Geeft my nog in geld
627-10 1
30 April 1737
Jan van der Voort aan banco 7711-19-0 is banco 17469-14-0
hem afgeschreeven op rekening van Mailenaer en Muylman voor rekening van dito van der Voort voor de 2
resteerende pay en gerabatteerd volgens memoriaal de
1 7469-14-0
zomme van
banco agio a 3-1-%
242-5-0 1
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3175-5-8

4000

1800

793-16-0

2700

4000

2627-10-0

7711-19-0

5 May 1737
Cassa aan Carel van Cralingen 11406-15-0 my betaald voor
de 50 vaten pruymen hem verkogt op den 10 February 1
Cassa aan Wessel van BaalenI5701-5-0 my betaald voor 4000
stuks walris baarden hem op 6 Maart verkogt
1

5701-5-0

10 May 1737
Cassa aan Hendrik Dommer 11084-1-0 my betaald voor 30
tonnen Maagdenburger hooning hem verkogt op den 30
Maart
1

1084-1-0

1406-15-0
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12 May 1737
Wisselbrieven aan cassa 15940 betaald aan Pieter Krammer
voor de volgende wisselbrieven van hem genegotieerd
ten lasten Guiliam en Jan Pels getrokken uyt Stockholm
zynde op 6 maenden dato, in moeten nog 3 maenden
loopen a 4 % in 't jaar.
Ein van 1000 R$ getrokken voor Pau Maatthuys
1 2500
Ein van 800 R$ voor Samuel van Breda
1 2000
Ein van 600 R$ voor Linder Bartels
1 1500
af voor 3 maenden a 1 %

1 6000
60

1

16 May 1737
Lakens Engelsche aan de volgende/7075 te weeten:
Aan Matthew Dekker tot Londen M R 16916-16-0 voor 5
pakken witte Engelische lakens gelost uyt het buert schip
de vas, inhoudende te samen 60 stukken my voor myn
rekening onder nevenstaande merken en nommers
gezonden voor dito Dekker tot Londen kostende aldaar
metalle ongelden tot aan Boort volgens factuer LS
640-10-0 doen a 36 B Hollands
1
Aan Ongeldenl 158-10-0 betaald voor diverze ongelden alhier 1
26 May 1737
Cassa aan Chitty en zoonen 11445-2-0 my betaald voor 24
vaten caraques cacao hem verkogt den 18 April
1
Wyn Bourdeaux aan de volgende te weeten
Aan Jean du Roy tot Bourdeaux M R 1 1850 voor 100 oxhoof
den gelost uyt het schip de Liel de schipper Jan Adriaans
kommende van Bourdeaux gemerkt en genommert als in
margine my voor myn rekening gezonden door dito Du
Roy aldaar kosten volgens factuer livres 2220 zijn kroonen
740 a 100 d is Hollands
1
Aan ongelden 1328 alhier betaald voor vragt in avary
1 210
Convoy en directie geld
88
voor premy en 11200 a 2% door Abraham Boddens
30
1
verzeekerd
1

27 May 1737
Diego de Castro tot Cadix S R aan de volgens 14702-4-0 te
weeten

5940

6916-16-0
158-10-0

1445-2-0

1850

328
2178

AN ENGLISH MERCHANT IN HOLLAND IN

1737

AND

1738

Aan Jan Cremmeling tot Haarlem/4250 voor 100 stuks witte
lijwaaten my verkogt voor rekening van dito de Castro
in hem dezelve toegezonden in 't schip, Jan Baptist,
schipper, Jan Symons van Hoom en gepakt in 2 pakken
gemerkt en genommert als in margine kosten my volgens
factuer
1
Ongelden/360 betaald voor pakken de
1 120
voor premy van 14000 a 6 % door Jan Halft verzeekerd
1 240
1
Aan winst de verlies 192-4-0 voor myn provisier van 14610
a 2%
1
1
28 May 1737
Cassa aan Jacob en Mattheus Christoffer 1750-5-8 voor 10000
lb campechie hem den 21 April verkogt
1

4 Juny 1737
Cassa van Diego de Castro tot Cadix S R, 14702-4-0 mij
betaald voor Philip van Hulten voor ein wissel brief van
1567-!- ducaat getrokken in dito de Castro tot Cadix voor
syn rekening te betaalen a Uzo aan Thomas de la Glezia
of ordre hier geslooten met dito van Hulten a 120d per
cassa
1
7 Juny 1737
Jean du Roy tot Bourdeaux M R aan wissel brieven/1962-13-0
voor ein wisselbrief van 740 Kroonen a 103d geacceptard
door dito du Roy tot Bourdeaux in my voor myn rekening
getrokken in dato 16 maenden op 2 uzo te betaalen aan
Jean de Planches of ordre in banco
1 1905-10-0
banco agio a 3 %
57-3-0 1
Matthew Dekker tot Londen M R aan banco 17025-19-8 is
banco 1 6821-6-8 my afgeschreeven door de volgende voor
2 wissel brieven geremitteerd voor M R aan dito Dekker
also
1 3195
£ 3000 door Jan Elizon op P de Wit
£ 3400 door Thomas Gerardos op C de G 1 3626-6-8
1 6821-6-8
Banco agio a 3 %
204-13-01
13 Juny 1737
Wissel brieven aan David Tooris tot Dantzich S R/4450 voor
wissel brief my geremitteerd door dito Tooris LV 741-13-4
voor zijn rekening door zyn eijgen brief ten lasten van
Jacob Rooleeuw om de waarde van dien voor syn reke-
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4250

360
92-4-0
4702-4-0

750-5-8

4702-4-0

1962-13-0

7025-19-8
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ning van hem te ontfangen per cassa zynde op t dage
zigt per cassa
1
14 JUDY 1737
Cassa aan Huyhouding 1250 my betaald door Soohem de
lange voor ein t jaer kost geld primo dezer verscheenen 1
Huyhouding aan cassa 1400 betaald aan Philip van Houten
voor ein half jaer huys huer primo May verscheenen
1
Jan Crommiling tot Haarlem aan de volgende 1 4250 te weeten:
Aan cassa 14207-10-0 hem betaald voor 100 stuks Lywaaten van hem gekogt
1 4207-10-01
Aan winst en verlies 142-10-0 van hem gekort voor
1
42-10-01
promte betaaling a 1 %

4450

250
400

4207-10-0
42-10-0

15 Juny 1737
Cassa aan de wed Jacob Jansz reekening ade posito 1 1000 my
gegeeven op intrest door dito Jansz a 4 % in 't jaer volgens
1
obligate onde de hand dezomme van
Pieter Jansz tot Hoom reek ade posito aan de volgende 14000
hem gegeeven op intrest a t % maends volgens obligatie
onder de hand te weeten Aan Pieter Jansz tot Hoom
11000 voor zoo veel hy my schuldig is op 40 lasten rogg
1 1000
Aan Elias Amman 13000 dito Jansz geassigneerd op dito
Amman
1 3000
1

4000

20 JUDY 1737
Jan Duym aan Aamoud de Raad 13600 voor 100 quarteelen
Fraan van hem op levering gekogt in laat hem deselve nu
leveren aan dito Duym aan die tot deslve prys van 36 G S
had verkogt
1

3600

26 Juny 1737
Aamoud de Raad aan de volgende 13600 te weete aan Jan
Duym 11800 dito de Raad geassigneerd op dito Duym
1 1800
voor t % van de bovenste ande traan
Aan cassa 11800 dito de Raad betaald pr resto van de
traan
1 1800
1
Cassa aan wissel brieven 14450 my betaald door Jacob
Roolieux voor ein wissel brief ten zynen lasten my uyt
Dantzich geremitteerd
1
30 JUDY 1737
Jakson en Bradley aan wissel van baalen 13175-4-8 dito
1
Jakson en Bradley geassigneerd op dito van baalen
De volgende aan cassa 11561-12-0 te weeten huyshoudingl 615

1000

3600

4450

3175-4-8
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betaald aan myn huysvrouw tot huyshouding als anders
1 615
Onge1den 1946-12-0 betaald aan ongelden op diverze
koopmanschappen
1 946-12-01
1 July 1737
Cassa aan Hendrik van Eybergen/868-14-0 my betaald voor
ein assignatie ten lasten Andries Cloek van Wien de
1
penningen op dato ontfange
De volgende aan assurantie 1295 hen geassie neerd op de
volgende scheepen te weeten.
Jacob en Mattheus Christoffer 130 op Jan Jansz van
hier op Stokholm f1 000 a 3 %
1
Jan Berewouds/85 op schipper Dirk Jacobs van hier op
Bourdeaux/2000 a 2%
1 40
Nog op schipper Foppe Tellis van Nantes herwaards
12000 a 2t%
1
45
1
Abraham Verhamme 1180 op schipper Willem Jansz van
1
Cadix herwaards 1600 a 30 %

1
2 July 1737
Cargazden na Nieuw Nederland onder Jan Vos aan de volgende 18398 voor diverse goederen gescheept in 't schip de
Maan, schipper Cornelis Claase, gaande na Nieuw Nederland zynde onder de directie van Jan Vos op t winst
gemerkt en genommert als in margine te weeten:
Aan cassa 16666 betaald voor 2 pakken daar in 80 p'
duffels kosten my
1 2500
voor 4 pakken daar in 20 p' Osna 5 linnen 1 2806
voor 4 vaten brandewyn
1 1360
1
Aan Lakens Inlandse 11000 voor 1 pak daar in 10 p'
goversde lakens estimeere die op
1
Aan ongelden 1632 betaald voor diverse ongelden tot
aan boord
1 236
voor premy van assurantie van 16600 a 6%1 396
1
1
8 July 1737
Daavid Tooris tot Dantzich S R aan de volgende 1720 te
weeten:
Aan cassa/576 betaald voor de premy van 1 9000 a 8 % de
volgende geteekend op 't schip de vogelzang en zyn ingelaade goederen van Dantzich op Lissabon zynde voor
rekening van dito Tooris tot Dantzich te weeten:

159

1561-12-0

868-14-0

30

85
180
295

6666
1000

632
8398
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door Hendrik Vernijn 12400 a 8 %
door Daniel Hoorens 12400 a 8 %
door Willem Clermon/2400 a 8%
Aan assurantie voor 't premy van 11800 a
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1 192
1 192
1 192
8%

1
1

19000 a 8% is
1
Cassa aan de volgende 1 115 te weeten:
Aan Jacob en Mattheus Christoffer 130 my betaald voor
1
premy van assurantie
Aan Jan Berewouds 185 my betaald voor premy van
assurantie
1
15 July 1737
Jan Graan Ra bodemery aan cassa 14000 gete1d dito Graan
op bodemary van de volgende Scheepen beyde gedestineerd van heir op Archangel heen en weerom a 15 % te
betaalen 8 dagen naar behouden arrivement alhier maarlaater betaalende zal ik genieten t % maends te wee ten :
Opt schip de Haan, schipper Wigman van Duyk,
1 3000
Opt schip de Justitio, schipper Pieter Loeshower,
1 1000
1
Dirk Gyzen Ra bodemery aan wyn Pierezemy 14800 voor 40
pypen hem verkogt a 40 L vivat op Bodemary van 't schip
de Wildeman gedestineerd van hier op Riga te betaalen
ein maend na behouden arrivement tot Riga aan d'ordre
van David Tooris tot Dantzich a 230 Gros L vivat
1
20 July 1737
Rogge Dantzikker aan de volgende 14648-11-4 te weeten:
Aan David Tooris tot Dantzich M R 14539-9-8 voor 40
lasten (zyn 30 lasten Amsterdamse maat) gelost uyt
schipper Jan Jansz door dito Tooris voor mijn rekening
gezonden kosten met aIle ongelden tot aan boord Flor1
pools 5750 is Hollands a 228 per L vivat per cassa
Aan ongelden/I09-1-8 betaald voor diverze ongelden tot
op zolder
1
Wissel brieven aan banco/1962-13-0 afgeschreven op rekening
van Nicolas Vis voor ein wissel brief in my uyt Vrankryt
getrokken ten behouve van Jean de Planchis groot
1 1905
Banco agio a 3 %
57-13-01
3 Augustus 1737
Cassa aan Rogge Dantzikker f 400 geaccordeerd met degemeene bevragters van 't schip van schipper Jan Jansz dat

576
144

720

30
85

4000

4800

4539-9-8
109-1-8

1905-13-0
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ik voor de schade geleeden op de 30 lasten Dantzikker
Rogge gelost uyt het schip zal genieten 11000 mits
betaalen de voor vragt en avary 1600 zoo dat ik nog van
haar ontfange
1

400

8 Augustus 1737
Cassa aan wissel brieven 16000 my betaald door Guiliam en
Jan Pils voor 3 wissel brieven op 12 ten haaren lasten
genegtieerd
1

6000

10 Augustus 1737
Winst en verlies aan cassa /576 betaald aan Abraham Verhamme voor schade van 1600 hem verziekert op schipper
William Jansz die verongelukt is kortende voor goede
betaaling 1 %
1
Cassa aan Abraham Verhamme/180my betaald voor premy
van assurantie zoo hy my nog schuldig is
1
20 Augustus 1737
De volgende aan David Tooris tot Dantzich S R 11500 te
weeten:
Cassal 1200 ontfangen van de volgende voor rekening van
dito Tooris tot Dantzich, voor avary op 't schip de vogelzang door haar op verzekert te weeten:
Van Rendrik Vernijn
1 400
Van Daniel Roorens
1 400
Van William Clermont
1 400
1
Assurantie 1300 ik moet hemself betaalen
1

1
24 Augustus 1737
Banco aan actie en d'Oostijndische Compagnie ter kamer
Amsterdam 15932-16-0 is banco 15760 my afgeschreeven
door Bernard van der Grift voor ein actie van 200 L
vivat d'Oostijnische Companjie ter kamer Amsterdam
1 5760
verkogt a 480% per banco
Banco agio a 3%
172-16-01

576
180

1200
300
1500

5932-16-0

16 September 1737
Lakens Inlandse naar west indien aan de volgende 12040 te
weeten:
Aan lakens inlandse 1180 voor 20 stucken lakens inlandse
gepakt en 2 pakken gescheept in 't schip de Vogeizang,
schipper Pieter Bruyn, gaande naar Cadix gemerkt en
genommert als in margine zynde onder directie van
Diego de Camingo om de zelve te vervoeren naar
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek

11
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west ijndien en aldaer voor myn rekening te verkopen
kostwit
/
Aan ongelden /240 betaald voor diverze ongelden:
voor verwen
/ 150
voor cereyden
1 50
voor convoy
/
40
/
/
De volgende aan actie in d'Ostijndische compagnie ter kamer
Amsterdam /1483-4-0 te weeten:
Peper 1988-16-0 voor 6 baaIen weegende netto 2743 Ib
a 14 d 't Ib voor 40% uytdeeIind van ein actie van L
/ 960
vivat 400
banco agio a 3 %
28-16-0/
Banco /494-8-0 is banco /480 my afgeschreeven voor
20 % uijtdeeling
/ 480
banco agio a 3 %
14-8-0 /
30 September I737
De voIgende aan cassa/1217-10-0 te weeten:
Huyshouding /410 mij betaald aan myn huysvrouw tot
huyshouding
/
Ongelden/807-1O-0 voor diverse ongelden op koopmanschappen betaald
/
22 October 1737
Jan Vos na Nieuw Nederland M R aan cargazoen na Nieuw
Nederland/2637-10-0 advys ontfangen van Jan Vos uyt
Nieuw Nederland dat hy aldaer voor myn rekening verkogt heeft de volgende doederen en daar zuyver voor
gemarkt als voor
10 p' lakens
/ 1250-10-0
10 vaten brandewyn
/ 1387
/
Cargazoen van Nieuw Nederland herwaards aan de voIgende
/2908-10-0 te weeten:
Aan Jan Vos tot Nieuw Nederland M R /2637-10-0
adviseerd my Jan Vos dat hy aldaer voor myn rekening
gekogt en geladen heeft in 't schip de Voge[struys, schipper
Jan Pietersz, de volgende goederen in 't retour van 't giene
by voor myn rekening aI daer verkogt had en hebbe het
seIve hieden gelost uyt.
200 stuks beversvellen bedragende met aile ongelden
tot aan boort
/ 1250-10-0
20 vaten virgine bladen
/ 1387
/
Aan ongelden /271 betaald voor vragt en avary:
/ 148

1800

240
2040

988-16-0
494-8-0

410
807-10-0

2637-10-0

2637-10-0
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61
62

/

/
14 October 1737
Cargazoen na Nieuw Nederland aan ongelden /212 betaald
aan Comelis Claasz voor vragt en avary van 't cargazoen
na Nieuw Nederland
/
22 October 1737
Cassa aan schip der Zan /450 my betaald door schipper Jan
Adriaans voor myn uytdieling van 't schip de Zan
/

163

271
2908-10-0

212

450

3 November 1737
David Tooris tot Dantzich M R aan Dirk Gijzen Ra bodemery
/4800 adviseerd my dito Tooris tot Dantzich dat hy
aldaer voor mijn rekening ontfangen helft voor bodemery
van 't schip de Wildeman weegens de 40 pypen wyn aan
Dirk Gijzen verkogt Flo Pools
6133-10-0
af voor provisie en brief port
33-10-0
6100-10-0
Is Hollands per cassa a 228t gros per L vivat

/

4800

/

4100

18 November 1737
De volgende aan cassa / 1340 te weeten Francois van Hemert
hem betaald voor 10 kassen salpeter /1323 my op 20
Maart verkogt op 2 m tijd
/
Winst en verlies / 17 voor 6 p' naar betaaling aan intbe /

1323
17

20 November 1737
Cassa aan huyshouding/360 my betaald door Mattheus van
Beek voor ein half jaar huys huer van myn huys staande
aan de konings pleyn primo deezer verscheenen
/

360

25 November 1737
Cassa aan de volgende /4337-4-0 te weeten:
Aan Winst en Verlies /4800 my betaald voor interest
van de Canony van de Domkerk tot Uytregt voor zoo
veeling tot dato is komende
/

4800

16 November 1737
Cassa aan Pieter Jansz tot Hoom ra de posito /4100 my
betaald door dito Jansz tot Hoom voor 't geene hem in
Juny op deposito heb gegeeven komt met 5 m interest a

t%
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Aan wyn Bourdeaux/2oo8 my betaald door de Maaldaar
Symon Jansz voor het netto provenu van 100 oxhoofden
Bourdeauxe wyn aan Abraham Velkents
f
Aan Paulus Leyster f 529-4-0 my betaald voor de geaccorf
deerde 40 % voor 10 kassen salpeter
1

2008
529-4-0
4337-4-0

2 December 1737
Comelis Toosten Heynst aan cargazoen van Nieuw Nederland
f 1386 voor 20 stuks beversvellen hem verkogt 7GS 't stuk
f 1400
contant met 1 % promote betaalings
af 1 %
14
1
Banco aan Comelis Toosten Heynstl 1386 is banco 11345-13-0
my afgeschreeven door dito Heynst voor de 200 stuks
beversvellen
1 1345-14-0
banco agio a 3%
40-7-01

1386

4 December 1737
Cassa aan cargazoen van Nieuw Nederland 1 1940 my betaald
door Aaron Diasx de Pasz voor 20 vaten virgini bladen
netto 6000 lb a 6tst 't Ib te betaalen bij de levering zonder
1 1950
korting beloopt
af t waaggeld
10
1

1940

1386

8 December 1737
D'Erfgenaamen van Jan Pietersz aan capitaal 18000 ge1eesen
hot testament van myn oom Jan Pietersz en bovonden
dat hy my byhet selve gemaakt heeft dezomine van
1 8000
Lyfrenten aan cassa 110000 geteld aan de the resauriers der
stad Amsterdam op Lyfrenten a 8 % in 't jaar:
ten lyve van myn soon Johannis
1 5000
ten lyve van myn dogter Anna
1 5000
1 10000
19 December 1737
Cassa aan Ossen Jutlandse 11448 my betaald door Soost
de Haan voor het netto prevenu van 20 stuks op markt
verkgot
1
Ossen Jutlandse aan cassa 1360 betaald voor wyloon van 20
ossen
1
20 December 1737
David Tooris tot Dantzich S R aan cassa 1503-14-0 betaald
aan Jan an Vreeden voor ein wissel brief door David
Tooris tot Dantzich voor zyn rekening in my getrokken
op zigt door syn eggen brief ten benoeve van dito Vree-

1448
360
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land per zaldo van onze rekening
/
David Tooris tot Dantzich S R aan David Tooris tot Dantzich M R/276-6-0 dito Tooris tot Dantzich te debiteeren
voor Flor pools 350 zyn Hollands a 223 gros per L vivat
per cassa
/
De volgende aan Jan Graan Ra bodemery /4000 te weeten:
cassa /3467-5-0 my betaald door dito Graan voor de
bodemerij van 't schip de Haan, schipper Wigman van
Duykeren,
/ 3000
voor 15 %premy en ein maand naar betaald / 467-5-0 /
Wist en verlies /532-15-0 my een attestatie getoond dat
het schip de Justitia, schipper Pieter Loefhower, omtrent
de Noord Kaap gebleeven is waar op hem op bodemery
heb gegeeven has / 1000 zoo dat daar by verlies
/
27 December 1737
De volgende aan Indigo Guatimalo /21635-14-0 voor 39
kassen han verkogt te weeten:
Jan Swarts/6300 voor 12 kassen weegende 2400 lb a lOB
1lli
/
Jan Groen/5760 voor 10 kassen weegende 1920 lb a lOB
1lli
/
Pieter Bruyn /4645-4-0 voor 8 kassen weegende 15881b
a 9iB 't lb
/
Tooris Vister /4930-10-0 voor 8 kassen weegende 1730
lb a 9tB 't lb
/
39 kassen bedragen

/

1) Exactly what commodity is meant here, I am not sure.

503-14-0

276-6-0

3467-5-0

532-15-0

~OO

~W

4645-4-0
4930-10-0

/ 21635-14-0

31 December 1737
De volgende aan cassa /1129 te wee ten :
Huyshouding /586-14-0 aan myn huysvrouw tot huyshouding betaalf
/
Onge1den /542-6-0 voor ongelden op verscheyde koopmanschappen betaald
/

8 January 1737
Tugeten 1) van Archangel op Livorno aan cassaf2545 betaald
aan Nicholas Romswinkel voor ein wissel brief van 509
roebels door Rozen en Tamis in my getrokken in dato
23 October 1737 op 8 dagen zigt in faveur van dito
Romswinkel voor 't netto belop van 300 stuks tugten door
dito Rozen en Tamis tot Archangel ingekogt en gescheept

165

586-14-0
542-6-0
1129
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op Livomo in 't schip de Halve Maan, schipper Jarig
Telles, van Staveren in geeonsigneerd aan dito moglievis
gepakt in 3 pakken gemerkt en genommert als in margine
beloopen met alle ongelden en haar provisie. Roebels 509
is a 5 G S de roebel Hollands per cassa
/

2545

16 January 1738
De volgende aan d'Oostjndische Compagnie ter kamer Rotterdam /11241-7-0 voor 2 kavelinge caneel in 't kaveling
nagelen mij verkogt te beaalen in banco te weeten:
Caneel/7266-6-0 voor 2 kavelinge weegende netto 1960
Ib a 75St 't Ib
/ 7350
by 1 per mille armegeld
7-7-0
/ 7357-7-0
af 1-!-% weegens 3 maands voor betaaling
91-9-0 /
Nagalen/3975-1-0 voor 1 kaveling weegende netto 946St
't Ib
/ 4020-10-0
by 1 per mille armegeld
4-8-8

af 1-!-% weegens 3 maands voor betaaling

/ 4024-8-8
49-9-8 /

20 January 1738
Caasa aan de volgende /21635-14-0 my betaald voor indigo
hun voor dato verkogt te weeten:
Aan Pieter Bruyn /4645-4-0 voor 8 kassen
/
Aan Jan Swarts /6300 voor 12 kassen
/
Aan Jan Groen/5760 voor 10 kassen
/
Aan Tooris Visser /4930-10-0 voor 9 kassen
/

7266-6-0

3975-1-0

4645-4-0
6300
5760
4930-10-0

/ 21635-10-0
26 January 1738
De volgende aan de Wed Maartens en zoonen/11606-13-0 te
weeten:
D'Oostijndische Compagnie te Rotterdam /11241-7-0
dito Maartens en zoonen hebben voor myn in banco
afgeschreeven voor de bovenstaande caneel en nagelen / 11241-7-0
Caneel /236-3-0 bedragende /7266-6-0 komt voor agio
3-!- %
/
236-6-0
Nagelen/129-3-0 bedragende/3975-1-0 komt voor agio
3-!-%
/
129-3-0
/ 11606-13-0
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30 January 1738
De Wed Maartens en zoonen aan cassa 111606-13-0 betaald
aan dito Wed Maartens en zoonen voor zoo veel zij voor
myn rekening aan d'Oostjndische Compagnie tot Rotterdam voor gekogte caneel en nagelen hebben goedgedaen
in banco
111241-7-0
Banco agio a 3*%
365-6-0 I 11606-13-0
2 February 1738
Caneel en nagelen naar Cadix aan de volgende/12211 voor 5
pakken gescheept in 't schip Anna, schipper Douwe
Jansz, en ge consigneerd aan Diego de Castro gemerkt
en genommert als in margine om dezelveal daar voor
myn rekening te verkoppen te weeten:
Aan nagelen/4104-4-0 voor kaveling
I 4104-4-0
Aan caneel 17502-9-0 voor 2 kavelingen kosten
I 7502-9-0
Aan cassa/604-7-0 betaald voor aile ongelden tot binnen
scheeps boord
I 124-7-0
Door Abraham Verhamme hier op my verzeekerd/8000
a 6 % en hem de premy betaald
I 480
I
604-7-0
----I 12211
3 February 1738
Laakens Inlandse van hier op Smirna aan de volgende 17342
te weeten:
Aan Lakens Inlandse 17200 voor 60 stuks van diverse
couleuren gezonden per 't schip de St Franciscus, schipper
Hendrik, Jansz, en geconsigneerd aan Hendrik Vis tot
Smima gepakt in 4 pakken gemerkt en genommert als in
margine met ordre om dezelve voor myn rekening aldaar
te verkoopen estimeere dezelve waardig te zyn
I 7200
Aan cassa/142 betaald voor ongelden tot aan Co
I
142

I

7342

Lakens Inlandse aan de volgende 16870 te weeten:
Aan wol Zegovische 13000 tot de voomde 60 p' lakens
zyn geconsumeerd 14 baalen Zegovische wol estimeere die
op
I
Elias Amman 12000 Jan Claasz geassigneerd op dito
Amman voor weefloon
I
Aan cassa/340 hem nog per cassa betaald
I
Aan Erf van T PI 1530 de volgende geassigneerd op dito
Erfgenaamen te weeten:
Pieter Bruyn voor verwen
I 946
Anthonie Timmerman voor bereyd
I 584
I

2000

I

6870

3000

340

1530
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12 February 1737
Cargazoen na Dantzich onder David Tooris aan de volgende
117185 gescheept op Dantzich in de volgende scheepen de
onderstaande goederen geconsigneerd aan dito Tooris
om dezelve aldaar voor myn rekening te verkoopen
zynde gemerkt en genommert als in margine te weeten:
Aan Suyker Poejer /2080 voor 14 kisten gescheept in 't
schip de Zon, schipper Simon Pietersz, kosten
/
Aan Lakens Engelsche /7675-6-0 voor 60 stukken
gepakt in 4 pakkeb kosten wit
1 7505-6-0
Aan cassa 1750-14-0 betaald voor verwen parssen en
1 750-14-01
bereyden
Aan paper /1664 voor 10 baalen in 't schip de maen
/
schipper Foppe Simensz kosten my
/
Aan brandewyn/4752 voor 100 stukken kosten my
Aan cassa/863 betaald voor diversz ongelden tot binnen
scheeps boord
/ 563
door diversz doen verzeekeren 110000 a 3 % en hun de
premy betaald
1 300
1

2080

7926
1664
4752

863

/ 17185
Brandewyn aan Abraham Volkeris /4752 voor 100 stukken
my verkogt a 16 L vivat
/ 4800
Af 1 % promte betaaling
48
1 4752
21 February 1738
Abraham Volkeris aan d'Erfgenaamen van Jan Pietersz zaliger
/4752 dito Volkeris geassigneerd op dito Erfgenaamen
voor de bovenstaande 100 stukken brandewyn
1

4752

28 February 1738
Peper aan John Arher 18632-5-0 voor 40 baalen my verkogt
weegende als per factuer boek folio 7,16060 lb a 21td per
banco
1

8632-5-0

1 Maart 1738
John Archer aan actie in d'Oostijndische Compagnie ter
kamer Amsterdam 1 10800 voor ein actie van L vivat 400
a 450%
1 10800
6 Maart 1738
Peper op Venetien aan de volgende/9120 te weeten:
Aan paper /8632-5-0 voor 40 baalen gescheeps op Venetien in 't schip de Sf Jan, schipper Jacob Pietersz, onder
de nevenstaande Merk en Nommer en dezelve geconsigneerd aan Abraham Heermans om dezelve aldaar voor
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myne rekening te verkoopen kosten my in banco als op
den 25 February blyks
/
Aan agio/302-2-0 banco agio a 3t%
/
Aan cassa /185-13-0 betaald voor ongelden tot aan
boord
/
/
10 Maart 1738
Banco aan John Archer /2167-15-0 my afgeschreeven per
zaldo van rekening
/

15 Maart 1738
De volgende aan cassa/892-4-0 gelost uyt de volgende scheepen d'onderstaande goederen door Diego de Castro my
in commisie gezonden te weeten:
Uuyt 't schip de St Salvador, schipper Hendrik AlIens:
Wyn Spaans tot be hoorende Diego de Castro tot Cadix
/572-4-0 betaald voor vragt van 40 pypen / 398-12-0
voor convoy schuyt vragt als anders
/ 173-12-0/
Uyt de schip de St Pieter, schipper David Jansz: Tabacq
varinas toe be hoorende Diego de Castro tot Cadix/320
betaald voor vragt van 68 kanassers
/ 207-6-0
voor convoy, schuyt vragt als anders
/ 122-4-0 /
/
3 April 1738
Picottes 1) van Ryssel op Cadix half in compagnie met Pierre
Driancourt aan Pierre Driancourt tot Ryssel M R
/8676-11-0 dito Driancourt uyt Ryssel adviseerd my dat
hy aldaar voor onze beyde rekening gescheept heeft
tot lable de grace in 't schip Nostra Signora d'el Rozario,
schipper Jaques Martini, 800 pS picottes gepakt in 8
pakken gemerkt en genommert als in margine en dat hy
dezelve geconsigneerd heeft aan Diego de Castro tot
Cadix om dezelve voor onze beyde rekening ten hoogstendoenlyk te verkoopen kosten met alle ongeJden tot aan
boord L vivat 2754-14-0 is voor myn helft L vivat
1377-6-0 of Guldens Brabands
/ 8263-9-0
413-2-0 /
ongelden a 3 %
7 April 1738
Cassa aan tabaq varinas toe be hoorende Diego de Castro
tot Cadix /4426 my betaald door de volgende voor
1) I cannot give an explanation for this.

169
8632-5-0
302-2-0
185-13-0
9120

2167-15-0

572-4-0

320
892-4-0

8676-11-0
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d'onderstaande 24 kanassers tabaq toe be hoorende
Diego de Castro tot Cadix hun verkogt te betaalen by
de levering.
Aan Jan Stadlander
12 kanassers tabaq weegende netto 1190 lb a 38St 't Ib
beloopende de zomme
1 2261
Aan Baudewyn Ens
12 kanassers dito weegende netto 1163 lb a 38St 't lb
beloopende de zomme
1 2209-14-0
af 1 % promte betaaling

1 4470-14-0
44-14-01

4426

17 April 1738
Jan Vos in Nieuw Nederland M R aan cargazoen na Nieuw
Nederland 15822-10-0 adviseert my dito Vos uyt Nieuw
Nederland dat hy de 80 p' duffels ende 200 stukken
linnen voor myn rekening verkogt heeft en daar zuyver
voor
80 p' duffels
1 2409-5-0
200 stukken linnen
1 3413-5-0 1
Beversvellen aan de volgende/6068-10-0 te weeten:
Aan Jan Vos in Nieuw Nederland M R/5822-1O-0 voor
1060 stuks gelost uyt schip de Vos, schipper Dirk Vos,
door Jan Vos aldaar voor myn rekening ingekogt ten
zaldo van rekening volgens inkoop rekening
1
Aan cassa 1246 alhier betaald voor vragt etc
1

5822-10-0
246

1

6068-10-0

19 April 1738
Goud aan cassa/6760 betaald aan de Wed Maatens en zoonen
voor 20 Mark my verkogt a 338 GS 't Mark te betaalen
by de levering zonder korting
1
De volgende aan Goud/6760 te weeten:
Matthew Dekker tot Londen SRI 3380 voor de half van
20 Mark Goud gescheept op Londen per het beurdschip
de Star schipper Dirk Makreel, en geconsigneerd aan
Matthew Dekker aldaer zynde helf voor myn en de andre
half voor zyne rekening bedragen de zyne helfte waar
1
voor hem debiteere
Goud van hier op Londen 13380 voor myn helft in 20
Mark
1
1

5822-10-0

6760

3380
3380
6760
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20 April 1738
Matthew Dekker tot Londen S R aan winst en verlies 116-8-0
dito Dekker tot Londen is my schul dig voor privisee van
13380 a t%
I

171

16-8-0

12 May 1738
David Tooris tot Dantzich M R aan cargozen na Dantzich
onder David Tooris 19713 heeden adviseerd my David
Tooris tot Dantzich met brief van primo deezer voor myn
rekening aldaar verkogt te hebbe volgende goederen als:
10 baalen peper aan Hans Jurger op 1 maand teyd
weegende netto 4680 Ib a 16 Gros 't Ib Flo Pools 2496
14 kisten poejer zuyker aan carsten Matthys weegende
Flo Pools 3406
netto 7860 In a 13 gros 't Ib contant
36 stuks lakens aan diversz komt
Flo Pools 6240
Flo Pools 12142
Doen Hollands a 225 gros per L vivat beloopt
I
19 May 1738
Wed Jacob Jansz re deposito aan cassa 11040 haar betaald
voor capitaal en ein jaar intrest
I
Hendrik Scholten aan wyn Spaan toe be hoorende Diego de
Castro tot Cadix 16569-13-0 voor 40 pypen hem verkogt
a 66 L vivat 't vat be contant met 1 % komtl 6720
af voor ein halve pyp leccagie
84

9713-12-0

1040

I 6636
af 1 % promte betaaling

66-7-0 I

6569-13-0

22 May 1738
De volgende aan Hendrik Scholten 16569-13-0 te weeten:
banco 16347-10-0 my afgeschreeven voor de geleverd
pijpen spaans wyn
I
Agio 1222-3-0 banco agio a 3t %
I

6347-10-0
222-3-0

I

6569-13-0

28 May 1738
Pierre Driancourt tot Ryssel M R aan de volgende/8678-15-0
te weeten:
Aan banco I 8385-6-0 afgeschreeven aan de volgende voor
4 wissel brieven door dito Driancourt uyt Ryssel in my
voor myn rekening getrokken te weeten:
Aan Philip de Surmond voor L vivat 400 a 1t %
I 2436
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Aan Steven de Vries voor L vivat 400 a It%
/ 2436
Aan De Wed Forkenbeek voor L vivat 300 a 1-1-%
/ 1822-10-0
Aan Jean de Planches voor L vivat 277 a 1t %
/ 1690-16-0
L vivat 1377-6-0 is Hollands
/
Aan agio/293-9-0 a 3t%
/
/
Jan Gerdes tot Stokholm S R aan eassa /2500 betaald aan
Willem van Os voor ein wissel brief van Re 1000 courant
door Jan Gerdes uyt Stokholm in my voor myn rekening
getrokken op 1 maand zigt
/
Hans Pelt aan zuyker toe be hoorende Adrian Schoonenboom
tot Curacao /4114-9-0 voor 50 vaten hem verkogt
weegende netto 1960 lb a 8td 't lb bloopt / 4175-12-8
af t waag geld
19-12-8

af 1 % promte betaal

/ 4156
41-11-0/

30 May 1738
Abraham Heerrnans tot Venetien M R aan tugten van Archangel op Livorno /2922-6-0 Gio Molieres uyt Livorno
adviseerd my aan dito Heermans tot Venetien voor myn
rekening geremitteerd te hebben voor 4 netto provenie
van de 300 stuks tugten pesos 1146 a 2 % zijn du eaten
/
1168-22 is Hollands a l00d per eas
Cassa aan Hans Pelt/4114-9-0 my betaald per zyn assignatie
op De Wed de la Croux van wien de waarde hebbe ontfangen
/

8385-6-0
292-9-0
8678-15-0

2500

4114-9-0

2922-6-0

4114-9-0

2 Juny 1738
Jan Stadlander aan tabacq virginie /3255-3-8 voor 30
vaten hem verkogt weegende 140421b
terra a 8 %
11231b voor de vaten

't lb
af 1 % promte betaal

netto 12919lb tabacq a 5t St
/ 3310-10-0
32-2-0

/ 3277-8-0
af t waag geld
22-4-8 /
Lynzaad aan de volgende /4134 te weeten:
Aan David Tooris tot Dantzich M R /3888 voor 180

3255-3-8
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tonnen lynzaad gelost uyt het schip de Wolf, schipper
Jan de Wolf, voor myn door David Tooris tot Dantzich
gekogt en locgezaden kosten tot binnen scheeps boord
/
Flo Pools 4860 is Hollands
Aan cassa /246 alhier betaald voor vragt convoy als
anders tot in het pakhuys
/
/
Elias Taal van coperdraad toe be hoorende Jan Gerdes tot
Stokholm /3049-4-0 voor 200 ringen hem verkogt
weegende op de waag netto 5000 a 55 G S 't 100 lb
/ 3080
af 1 % promte betaal
30-16-0/
Coperdraad toe be hoorende Jan Gerdes tot Stokholm
aan de volgende /3049-4-0 te weeten:
Cassa /153-8-0 betaald voor de volgende ongelden
voor vragt en avary
/
76-10-0
voorconvoy
/
34
voor Maakelaars courtagie
/
12-4-0
voor kleine ongelden
/
14-6-0
voor kelder huur
/
16-8-0 /
Aan winst en verlies /61-12-0 voor myn provisie /3080 a
2%
/
Aan Jan Gerdes tot Stokholm S R /2834-4-0 voor 't
netto provenu van 200 ringen coperdraad waar voor
hem crediteere
/
/
17 Juny 1738
Adriaan Schoonenboom tot Curacao S R aan de volgende
/1871-0-0 te weten:
Aan cassa/1835-12-0 betaald voor de volgende goederen
gescheept in 't schip de Zon, schipper Jacob Simensz,
zynde voor rekening dito Schoonenboom tot Curacao
gemerkt als in margine als voor
3 zuyker ketels
/ 760
2 p' fyn Hollands lynwaad
/ 125
50 dozyn schoenen
/ 630
30 p' kanten en zoorten
/ 100
Aan speceryen
/ 156
voor convoy en andre ongelden
/
64-12-0/
/
Aan winst en verlies /35-8-0 voor myn provsie a 2 %

/
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3888
246
4134

3049-4-0

153-8-0
61-12-0

2834-4-0
3049-4-0

1835-12-0
35-8-0
1871
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25 Juny 1738
Cassa aan Elias Taal 13049-4-0 my betaald voor 200 ringen
coperdraad hem op dent odeezer verkogt
1

3049-4-0

30 Juny 1738
Bloktin van Londen op Cadix aan Matthew Dekker tot Londen M R/5353-16-0 advys ontfangen van dito Dekker tot
Londen dat hy aldaar voor myn rekening heeft ingekogt en gescheept in 't schip de Koning David, schipper
William James, en geconsigneerd aan Diego de Castro
460 stuks bloktin belopende volgens factuer met aIle
aongelden en zyn provisie L S' 496 a 36B per cassa
1

5356-16-0

1 July 1738
Cassa aan tabacq varinas toe be hoorende Diego de Castro tot
Cadix 17346-12-0 my betaald door Maakelaer Willem
Fonteyn voor de resteerende 44 kanassers tabacq toe be
hoorende Diego de Castro tot Cadix verkogt in 't bekken
door de Maakelaer Willem Fonteyn hebben op gebragt
als blykt by 't factuer boek folio 12
1

7346-12-0

8 July 1738
Tabacq varinas toe be hoorende Diego de Castro tot Cadix
aan de volgende 111452-12-0 gezonden aan Diego de
Castro tot Cadix verkoop rekening van 68 kanassers te
weeten:
Aan cassa 1206-6-0 betaald voor diversz ongelden in 't
bekken
1 103
voor maakelaars courtagie
1 86
voor diversz klein on kosten
1
17-6-0 1
206-6-0
Aan winst en verlies voor myn provisie a 2 %
1 236-8-0
1
12
1
248-8-0
stelle voor myn kelder huur
Aan Diego de Castro tot Cadix S R fl0997-18-0 komt
Diego de Castro tot Cadix voor 't netto provenu van de
1 10997-18-0
bovenstaande 68 kanassers waar voor hem crediteere
1 11452-12-0
Cassa aan huyshouding/610 ontfangen van de volgende:
Van Jochem de Lange voor 1 jaar kostgeloden 1 Juny
verscheenen
1 250
Van Matthys Beek voor t jaar huyshuur primo May
1 360
1 610
jongslieden verscheenen
17 July 1738
Wyn Spaans toe be hoorende Diego de Castro tot Cadix aan
de volgende 15997-9-0 gezonden aan Diego de Castro
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verkoop rekening van 40 pypen alhier voor zyn rekening
verkogt te weeten:
Aan cassa /139 daar op betaald voor maakelaars
courtagie
/
93
voor kleine ongelden
/
46
/
Aan winst en verliews /163 voor myn provisie a 2 %
1 133
stelle voor myn kelder huur
1 30
1
Aan Diego de Castro tot Cadix S R 15695-9-0 komt
dito de Castro tot Cadix voor 't netto provenu van 14
pijpen Spaanse 1)
/
1
Jan Gerdes tot Stokholm S R aan cassa 1334-4-0 betaald
aan Jan Klind voor rekening van Jan Gerdes tot Stokholm
1
Zijde Bolonze toe be hoorende Gio Baptista tot Bolonia aan
cassa /224-10-0 over land ontfangen van Gio Baptista
tot Bolonia 4 baalen Bolonze zyde my in commisie
gezonden en daar op voor ongelden betaald voor vragt
van Ceulen en convoy tot Aarnhem
1
Voor vragt en onkosten tot Frankfort en Ceulen betaald
62 Rth aan Philip en David Frolig
1

/
Cassa aan Jan Stadlander 13255-3-8 betaald voor 30 vaten
Virginie tabacq hem op den 2 Juny verkogt
1
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139
163

5695-9-0
5997-9-0

334-4-0

69-10-0
155

224-10-0
3255-10-0

18 July 1738
Pieter Knibbe tot Leyden aan wol Zegovische /12322-11-0
voor 54 baalen hem verkogt weegende netto 9220 lb a
27St 't lb contant met 1 % korting
/12447
af 1 % promte betaaling
1 124-9-0 / 12322-11-0
Zuyker toe be hoorende Adriaen Schoonenboom tot Curacao
aan de volgende 14114-9-0 gezonden aan Adriaen
Schoonenboom tot Curacao verkoop rekening van 50
vaten zuyker, alhier voor zyn rekening verkogt te weeten:
Aan cassa/615-19-0 voor de volgende ongelden betaald:
voor vragt en avary
1 423
voor convoy en veylgeld
1 112-10-0
voor maakelaars courtagie en kleine
1
80- 9-01
615-19-0
Aan winst en verlies /123-10-0 voor myn provisie a 2%
/
83-10-0
voor kelder huur stelle
/
40
/
123-10-0
1) There is a textual error here: 40 pipes are meant.
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Aan Adriaen Schoonenboom tot Curacao S R /3375
komt Adriaen Schonnenboom voor 't netto provenu van
50 vaten zuyker waar voor hem op zyn rekening goed
gedaan hebbe
1
/
23 July 1738
Adriaen Schoonenboom tot Curacao S R aan Matthew Dekker
tot Londen M R 11504 advys ontfangen van Matthew
Dekker tot Londen dat hy aldaar voor myn rekening
betaald had aan d'ordre van Adriaen Schoonenboom
tot Curacao L vivat 136-6-6 is Hollands a 36tB per cassal

3375

4114-9-0

1504

27 July 1738
Cassa aan Pieter Knibbe tot Leyden/7108-8-8 my betaald per
1
zyn assignatie ten lasten van David Forkenbeek

7108-8-8

30 July 1738
De volgende aan Pieter Knibbe tot Leyden /5214-2-8 te
weeten:
Banco /5050 in banco op myn rekening ontfangen voor
ein wissel brief van Pieter Knibbe tot Leyden op Philip
de la Croix groot 2000 kroonen a 101D per banco is
/
Agio/I64-2-8 banco agio a 3t%
1

5050
164-2-8

/
4 Augustus 1738
Banco aan David Tooris tot Dantzich M R / 1200 getrokken
in David Tooris tot Dantzich ein wissel brief van L vivat
200 a 228gros zyn Pools Florynen 1520 op 8 dagen zigt
voor myn rekening ten lasten Jan Vleck of ordre die
my de waarde per banco heft afgeschreeven
1
10 Augustus 1738
Brande wyn aan Jean du Roy tot Bourdeaux M R/I0846-13-0
factuer ontfangen van Jean du Roy tot Bourdeaux
weegens den inkoop van 300 stukken brande wyn, die hy
volgens myn ordre heeft gescheept op Dantzich in 't schip
de Melkmeyd, schipper Eller Zymons, en geconsigneerd
aan David Tooris aldaar kosten de aan boord kroonen
4338t zyn L Tournois 13016 is Hollands
/
II Augustus 1738
Matthew Dekker tot Londen M R aan goud van hier op
Londen/3322 verkoop rekening ontfangen van Matthew
Dekker tot Londen weegens de 20 mark goud met hem

5214-2-8

1200

10846-13-0
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heef in compagnie waar by blykt dat myn heeft zuyver
rendeerd L st 302is Hollands a 11 G S per L St
1
Matthew Dekker tot Londen M R aan Matthew Dekker tot
Londen S R 13396-18-0 dito Dekker tot Londen is my
schuldig voor de heef van 20 mark goud crediteere zyn
rekening voor L st 306-8-2 a 35B1Od rekenende den
agio a 3t % komt Hollands
1
Matthew Dekker tot Londen M R aan cassa 1269-11-9
betaald aan Hendrik en Carel Gerards voor ein wissel
brief geremitteerd aan Matthew Dekker tot Londen voor
myn rekening op zigt door brief van dito Gerards L St
24-6-4 a 35B1Od per banco beloopt
1 261-8-0
banco agio a 3t %
8-3-0 1

177
3322

3396-18-0

269-11-0

14 Augustus 1738
De volgende aan Willem van Os 12503-16-0 te weeten:
banco 12425 dito van Os heeft in banco op myn rekening
gesteld
1
Agio 178-16-0 banco agio a 3t%

2425
78-16-0

1

2503-16-0

15 Augustus 1738
Gio Baptista tot Bolonia aan banco 19706-5-0 afgeschreeven
aan de volgende voor 4 wissel brieven door Gio Baptista
tot Bolonia in my voor zyn rekening getrokken te weeten:
Aan Benzioe Voet
ducaten 1000 a 97d
1
Aan Daniel van Den Temp ducaten 1000 a 97d
1
Aan Rodrigo d'Azevedo
ducaten 1000 a 97d
1
Aan Henrico de Koning
ducaten 1000 a 97td
1

2425
2425
2425
2431-5-0

1

9706-5-0

17 Augustus 1738
Willem van Os aan cassa 12503-6-0 hem betaald voor 12425
bank geld op den 14 delzer op myn rekening gesteld a
3t % agio
1

2503-6-0

21 Augustus 1738
Diego de Castro tot Cadix M R aan caneel en nagelen van
hier op Cadix/13712-10-0 onfangen van Diego de Castro
tot Cadix verkoop rekening van 2 kavelinge caneel en 1
kaveling nagelen hem in commissie gezonden met het
schip de St Anna rendeerende het netto provenu alle
onkosten en provisie daar afgeschre zynde Reaalen de
Platen 49863-17-0 is Hollands a 5%St de Reaal
1 13712-10-0
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
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Diego de Castro tot Cadix S R aan David Tooris tot Dantzich
M RI11912-14-0 advys ontfangen van David Tooris tot
Dantzich dat hy aldaar voor gescheept heeft in 't schip
St Pieter, schipper Jan Zymons, gaande naar Cadix en
geconsigneerd aan Diego de Castro aldaar (voor wiens
rekening 't zelve heb goerdineerd) 7860 stuks klaphout
kostende met aIle onkosten tot aan boord Flo Pools
14560 zyn a 220 gros per L vivat Hollands
1 11912-14-0
27 Augustus 1738
Indigo Guatimalo aan Diego de Castro tot Cadix M R
15903-4-0 ontfangen van Diego de Castro tot Cadix
verkoop rekening van 16 kassen Indigo Guatimalo die
hy volgens gezondenen conossement voor myn rekeing
gescheept in 't schip de Santa Maria, schipper Pieter
Starn, kostende tot aan boord Reaalen de Plaaten
21447-17-0 is Hollands a 51St de Reaal
1
Diego de Castro tot Cadix S R aan cassal450 hebbe hier voor
rekening van Diego de Castro doen verzeekeren op het
klaphout hem van Dantzich gezonden 1 10000 a 4t % door
Mattheus van Beek aan wien de premy op dato hebbe
1
betaald
3 September 1738
Guilam en Jan Pels aan beversvellen 17908-3-0 voor 1060
stuks hem verkogt a 7-1- G S 't stuk
1 7685
af 1% promte betaal
76-17-01
Hendrik Visch tot Smirna M R aan lakens inlandse van hier
op Smima 18680 factuer ontfangen van Hendrik Visch
tot Smima weegens de verkoop van 60 stuks inlandse
lakens hem in commisie gezonden bedragende het netto
provenie Leeuwendaalders 4340 a 2 G S is Hollands
1
Gaaren Turex aan Hendrik Visch tot Smima M RI8320 inkoop rekening ontfangen van Hendrik Visch tot Smima
weegens 21 baalen Turax Gaaren voor myn rekening
aldaar ingekogt en gescheept in 't schip de Star, schipper
Hendrik James, onder neverstaande mark en nommer
kostende aldaar tot aan boord Leeuwendaalders 180
is Hollands a 80d
1
Hendrik James aan Hendrik Visch tot Smima M R 1360
Hendrik Visch tot Smima dat hy voor myn rekening
betaald heeft aan schipper Hendrik James om my 't
zelve alhier toe te tellen of in de vragt te vergelden L D
180 is Hollands a 80d
1

5903-4-0

450

7608-3-0

8680

8320

360
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4 september 1738
De volgende aan Guilam en Jan Pels /7608-3-0 te weeten:
Banco /7377-12-0 my op myn rekening afgeschreeven
/
van de lO60 stuks beversvellen hem verkogt
Agio/230-11-0, banco agio a 3t per Bar
/
10 September 1738
Jean du Roy tot Bourdeaux M R aan banco /6271-17-8 afgeschreeven aan de volgende voor 2 wissel brieven door
Jean du Roy tot Bourdeaux in my voor myn rekening
getrokken te weeten:
Aan Jean de Planches voor Kroonen 1000 a 100td per
kroon is Hollands
/
Aan Philip de Surmond Kroonen 1500 a lOotd per kroon
is Hollands
/
Kronnen 2500 zyn L Touroys 7500 en Hollands is

/

179

7377-12-0
230-11-0
7608-3-0

2512-10-0
3759-7-8
6271-17-8

12 September 1738
David Tooris tot Dantzich M R aan cargazoen na Dantzich
onder David Tooris /lO570-12-0 advys ontfangen van
David Tooris tot Dantzich dat hy de resteerende goederen
hem op den 12 February toegezonden aldaar voor myn
rekening verkogt heeft rendeeryn de volgens verkoop
rekening daar van ontfangen als:
24 stuks lakens
Flo Pools 4022-15-0
lOO stukken brandewyn
8896-15-0
/ lO570-12-0
doen Hollands a 220 gros per L vivat
Cargazoen na Dantzich onder David Tooris aan David Tooris
tot Dantzich S R/1407-16-0 ontfangen van David Tooris
tot Dantzich onkost rekening weegens de goderen hem
toegezonde bedragende met zyn provisie Flo Pools 1720
doen Hollands a 220 gros per L vivat
/ 1407-9-0
Winst en verlies aan cassa /451-16-0 betaald aan Jan Vos voor
zyn i in de winst van 't cargazoen hem meede gegeeven
naar Niuew Nederland en van 't retour door hem meede
451-16-0
gebragt
f
14 September 1738
Lynzaad naar Antwerpen aan de volgende /4157 te weeten:
Aan lynzaad/4134 gezonden aan Anthonie de Groot tot
Antwerpen 180 tonnen lynzaad om de zelve aldaar voor
myn rekening te verkoopen zynde gemerkt en genommert
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als in margine kosten my
Aan cassa 123 betaald voor diverze onkosten

f

4134
23

f 4157
De volgende aan de Wed Maartens en Zoonenfl0337-10-0 te
weeten:
Banco dito Wed Maartens en zoon hebben in banco op
myn rekening geste1d
f 10000
Agio 1337-10-0, banco agio a 3t%
337-10-0
f 10337-10-0

17 September 1738
Jean du Roy tot Bourdeaux M R aan banco 14636-7-8 afgeschreeven in banco aan de volgende voor 2 wissel
brieven door Jean du Roy tot Bourdeaux in my voor myn
rekening getokken te weeten:
Aan Henrico Matthias voor Kroonen 1000 a lOot per
kroon is Hollands in banco
f
Aan Francois Calschuur kroonen 8381 a 10ld per kroon
is Hollands in banco
1
Kroonen 183st zyn L Tournoys 5516 is Hollands

1

David Tooris tot Dantzich M R aan banco f 1800 afgeschreeven
aan Francois Linny voor ein wissel brief van L vivat 300
a 230 gros zyn Flo Pools 2300 door David Tooris tot
Dantzich in my voor myn rekening getrokken
f

2518-15-0
2117-12-8
4636-7-8

1800

De Wed Maartens en zoon aan cassa/11337-1O-0 haar betaald
voor 110000 bankgeld door haar op myn rekening
geste1d
f 11337-10-0
Cassa aan zyde Bolonze toe be hoorende Gio Baptista tot
Bolonia te weeten verkogt aan de volgende 3 baalen
Bolonze zyde toe be hoorende Gio Baptista tot Bolonia
te weeten:
Aan David van Mollem voor 1 baal contant met 1 %
weegende netto 2101b; taara van de zak 21b.
208lb
augu a 4%
8lb 5 once
2161b 5 once a 55B 't Ib
Aan Philip Flines 2 baalen contant met 1 % weegende
No 2 2061b; No 4 211 Ib = 4171b; tarra voor de zak
4 lb = 413lb; augu a 4 % is 16lb 8tonce; total 429lb

f

3569-15-0
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/ 7182-14-0
/10753-9-0
/ 1339-2-0
/ 8824-1-0
78-2-0 /

8726-10-0

Michiel Tielens aan zyde Bolonze toe be horende Gio Baptista
tot Bolonia/2841-5-0 voor 1 baal hem over 3 maand teyd
verkogt :
weegende netto 204lb; tarra vor de zak 21b; netto 202lb
a 55B 't lb
f 3333
by augumentatie a 4 %
136-6-8

af 33 maand rabat a 22 %

/ 3466-6-8
625-1-8 /

2841-5-0

25 September 1738
Diego de Castro tot Cadix M R aan Picottes van Ryssel op
Cadix heeft in compagnie met Pierre Driacourt /10000-7-8
ontfangen van Diego de Castro tot Cadix verkoop rekening van 800 stuks picottes waar by blykt dat myn helft
zuyver rendeerd alle ongelden en zyn provisie daar van
afgestrokken zynde R D a 36365 is Hollands a 5!-St
/ 10000-7-8
14 October 1738
Zyde Bolonze toe be hoorende Gio Baptista tot Bolonia aan de
volgende / 11343 gezonden aan Gio Baptista tot Bolonia
verkoop rekening van 4 baalen Bolonze zyde alhier voor
zyn rekening verkogt als voIgt te wee ten :
Aan cassa /141-13-0 betaald voor maakelaers courtagie
vry geld en brief porten
/
Aan winst en verlies /360 17 0 voor myn provisie a 2 %

f

141-13-0

232

voor 2 maand interest van /9705 60 banco of /10046
cas sa a!-% s'maends
/ 100-9-0
voor 1 % van Michiel Tielens om dat
/
28-8-0 /
360-17-0
Aan agio / 366-12-0 voor banco agio van / 10840-10-0 per
f
366-12-0
cassa a 3i% om het provenu in banco te hebben
Aan Gio Baptista tot Bolonia S Rfl0473-18-0 komt Gio
Baptista voor vry geld van 4 baalen zyde in banco
waar voor hem op zyn rekening crediteere
f 10473-18-0
/ 11343
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26 October 1738
Gio Baptista tot Bolonia S R aan Abraham Heermans tot
Venetien M R 1767-13-0 geremitteerd aan Gio Baptista
tot Bolonia voor zyn rekening Ducaten 319-20-0 a 96d per
ducaat ten lasten Abraham Heermans tot Venetien is
Hollands per banco
I
30 October 1738
Gaaren Turax aan de volgende 1587 gelost uyt het schip de
Star, schipper Hendrik James, komende van Smirne
en daar op voor ongelden betaald als voigt:
Aan Hendrik James 1360 dito James op rekening van de
vragt en avary by hem van Hendrik Visch in Smirne
ontfange
I
Aan cassa 1227 betaald per resto van de vragt voor
I
convoy als anders tot op zolder

I

767-13-0

360

227
587

7 November 1738
Abraham Heermans tot Venetien M R aan paper op Venetien
111260 verkoop rekening ontfangen van dito Heermans
tot Venetien waar by blykt dat de 40 baalen peper hem
voor myn rekening gezonden zuyver opgebragt hebben
4504 Ducaten in banco is Hollands a 100 d per ducaat I 11260
David Tooris tot Dantzich M R aan brandewyn 114274
David Tooris tot Dantzich zend my verkoop rekening van
de 00 1) stukken brandewyn hem voor myn rekening
gezonden waar by blykt dezelve netto rendeerden Flo
Pools 17446 is Hollands a 4 % per L Vivat
I 14274
10 November 1738
Banco aan Abraham Heermans tot Venetien M R/8287-10-0
my afgeschreeven voor 4 wissel brieven door Abraham
Heermans uyt Venetien my geremitteerd in dato den 8
September te weeten:
I
Henrico de Koning voor ducatten 1000 a 97td
Eller van Hoef voor ducatten 800 a 97id
I
Den F B Hochepied voor ducatten 800 a 97i-d
I
Octavio Tenzini voor ducat ten 800 a 98d
I

2437-10-0
1945
1945
1960

I

8287-10-0

Banco aan Diego de Castro tot Cadix M R 12993-15-0 my
afgeschreeven door Pieter Kramen voor ein wissel
1) No figure is mentioned here or in the ledger.
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brief van ducatten 1000 a 118d per ducaat my voor myn
rekening geremitteerd door Diego de Castro tot Cadix in
brief van Pedro Collard ten lasten Jan Baptista Martini
tot Antwerpen op 1t uzo en dezelve met dito kramer
vernegotieerd tot 1t% avans zyn Reaalen de Plaaten
11 a 29-14-0
1
by voor 1 % avans
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2950
43-15-0

1
16 November 1738
Cassa aan winst en verlies 12670 ontfange van de volgende te
weeten:
Van de Kanony van de Domkerk tot Uytregt voor ten
jaar interest
1
Van Matthys van Beek voor t jaar huyshuer primo
deezer verscheenen
1
Van schipper Jan Adriaens voor uyt deeling van myn *
part van 't schip de Zon
1

2993-15-0

1
Diego de Castro tot Cadix M R aan bloktin van Londen op
Cadix 16448-15-0 ontfangen van Diego de Castro tot
Cadix verkoop rekening van 360 stuks bloktin hem uyt
England voor myn rekening in commisie gezonden waar
by blykt dat dezelve netto rendeerd Reaalen de Plaata
23450 is Hollands a 5* St de Reaal
1
Cargozen van Cadix herwaards aan Diego de Castro tot Cadix
M R 116846-16-0 Diego de Castro tot Cadix zend my
conossement van de volgende goederen die hy voor myn
rekening gescheept heeft in diverze onder het novenstaande merk en nommer te weeten :
R20400
2 baaren zilver beloop tot aan boord
2734 peruaanen een sakie
21899-5
2 baalen syne couchinellie
18962

2670

1650
360
660

6448-15-0

Reaal de Plaate
61261-5
doen Hollands a 5t St de Reaal
1 16846-16-0
Mexicaanen aan lakens Inlandse naar West indien 1~091-4-0
van Diego de Castro tot Cadix ontfangen connossement
van 1288 mexicaanen door Diego Camingo hem ter hand
gesteld in retour van 20 p' lakens Inlandse dito Camingo
naar West Indien meede gegeeven bedragende alhier
a 48St de pesos
1 3091-4-0
20 November 1738
Diego de Castro tot Cadix S R aan Diego de Castro to Cadix
M R 14330-13-0 naar ziende de rekening van Diego de
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Castro tot Cadix bevinde dezelve te liquideeren met het
bovemstaande retour debiteerende S R voor Reaalen de
Plaata 15921-15-0 zyn ducaaten 1443 ~~ doen Hollands
a 120d per cas
1 4330-13-0
Indigo Guatimalo aan cassa 1312-16-0 gelost uyt schipper
PieterStam komende van Cadix 16 kassen indigo Guatima10 aile door Diego de Castro tot Cadix voor myn rekening
gezondenen betaald voor vragt, convoy als anders tot in
mynkelder
1
312-16-0
. Tarw Pruys van Dantzich herwaards aan David Tooris tot
Dantzich M R 116740 ontfangen van David Tooris tot
Dantzich inkoop rekening van 150 lasten rogge pantzekker my voor myn rekening locqezonden met het
schip de Vas, schipper Albert Zymons, kosten met aile
ongelden en zyn provisie tot aan boord Flo Pools 20460
a 220 gros per L Vivat
1 16740
22 November 1738
Cassa aan David Tooris tot Dantzich M R 11367-17-0 dito
Tooris tot Dantzich remitteerd my voor myn rekening op
8 dagen zigt ten lasten Jacob Roeleeuw ein wissel brief
van Flo Pools 1687 a 222 geos per L Vivat per cassa
dat ik op den 31 deezer ontfange
1
2 December 1738
Cargazoen van Cadix herwaards aan cassa 1144-10-0 gelost
uyt diverz scheepen komende van Cadix de volgende
goederewals: N 1 & 2, 2 baaren zilver; N 3, 2734 stuks
peruaanen; N 4 & 5, 2 baalen fyne couchenillie. Heer
op voor vragt, avary, convoy als anders betaald
1
David Tooris tot Dantzich S R aan David Tooris tot Dantzich
M R 11407-9-0 dito Tooris tot Dantzich toe debiteeren
voor Flo Pools 1720 doen Hollands a 222 grosper L
1
Vivat

1367-17-0

144-10-0

1407-9-0

8 December 1738
Mexicaanen aan cassa 143 gelost uyt het schip van Klaas
Andries komende van Cadix 1288 mexicaanen en daar op
voor vragt als anders betaald
1

43

20 December 1738
Cassa aan de volgende/2518 te weeten:
Aan winst en verlies/800 my betaald door de Theresauriers der Stad Amsterdam voor ein jaar lyfrenten van
triee jaarenten brieven te saamen 110000 capitaal den 2
deezer versch
1

800
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Aan d'erfgeneemen van Jan Pietersz zalig 11718 my
betaald per resto van 't legaat
1

1718

/

2518

22 December 1738
De volgende aan Elias Amman/3680 te weeten:
cassa 1 3480 my betaald voor zoo veel hy my nog schuldig

wu

1 MW

Winst en verlies 1200 hebbe zyn kinderen vereerd de
zomme van
/

200

/

3680

24 December 1738
Jan Kuffelaer tot Arnhem aan cargazoen van Cadix herwaards
15340 verkogt aan dito Kuffelaer tot Aarnhem 2 baalen
fyne couchinillie weegende netto 445 lb a 48B 't lb op 3
maand teyd met 30 maand rabat
/ 6408
af 30 maand rabat a 20 % van 120
1068
/
Banco aan cargazoen van Cadix herwaards /5758 in banco
gebragt 2 baaren zilver weegende te saamen 260 mark
4 loot fyn a 22i G S 't mark
1
De volgende aan lynzaad naar Antwerpen 14026-14-0 te
weeten:
Banco /3890-10-8 Joost de Kaan en Jan de Bats hebben
op myn rekening in banco afgeschreeven voor ein wissel
brief van L Vivat 642 door Anthonie de Groot tot
Antwerpen my voor myn rekening geremitteerd voor het
netto provenu van 180 tonnen lynzaad hem in commisie
gezonden op 1 maand zigt a 1 % avans is Hollands L
Vivat 648-8-5 of
1
Agio of /136-3-8, banco agio a 3t %
/
27 December 1738
Cassa aan Michiel Tielens /2241-5-0 my betaald voor ein
baal zyde
/
Banco aan Abraham Heermans tot Venetien M R/4736-4-8
van d'onderstaande in banco op myn rekening ontfangen
voor 2 wissel brieven my door dito Heermans tot Venetien
voor myn rekeing geremitteerd te saamen ducaaten
1953-2-0 a 97d te weeten:
Van den T B Hochepied voor ducaat 1000
/
Van Francisco Feroni voor ducaat 953-2
/
ducaat 1953-2 is Hollands

/

5340

5758

3890-10-8
136- 3-8

4026-14-0

2241-5-0

2425
2311-4-8
4736-4-8
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29 December 1738
Banco aan cargazoen van Cadix herwaards /5995-10-0 my
afgeschreeven door Hendrik Enkelens voor 2734 peruaanen hen verkogt te betaalen by de levering weegende
285 mark a 21 G S 't mark
/
Banco aan mexicaanen /3942-10-0 my afgeschreeven door
Anthonie Grell voor 1288 stuks hem verkogt weegende
190 mark a 20t G S 't mark zoo dat hy my heeden per
banco afschregft
/
31 December 1738
Winst en verlies aan cassa /3612 bevinde dit jaar in myn
huyshouding verteerd te heeben de zomme van
/
Cassa aan winst en verlies /210-12-0 de rekening van de cas
naarziende en het geld dat ik heb daar by vergelykende
bevinde datik daar by geavanoeerd heb
/

5995-10-0

3942-10-0

3612

210-12-0

VII
DE N.V. SLEEPHELLING SOCrETEIT TE ROTTERDAM
1840-1895 *
door
Drs. G. A. VAN DEN BERGH
De N. V. Sleephelling-Societeit is geen lange levensduur beschoren geweest.
Evenmin heeft ze zich gekenmerkt door dynamiek. Het is echter juist de
statische opzet welke haar duidelijk relief geeft tegen de achtergrond van een
zich snel ontwikkelende Rotterdamse scheepsbouwwereld.

DE ROTTERDAMSE SCHEEPSBOUW IN DE

17"-19"

EEUW

Juist in het begin van deze periode ontwikkelde Rotterdam zich van vissershaven tot handelscentrum. De koopvaardijvloot bestond in die jaren uit
bijna zeventig schepen, die voeren op Engeland, Frankrijk, de Middellandse
Zee en Indie. De stad was echter ook nog steeds het centrum van de haringvisserij in het Maasgebied. Rotterdam zelf bezat 96 haringbuizen in 1643 1).
Daarnaast losten er ook vele vissersschepen uit de ornliggende plaatsen hun
vangst. Voor de scheepswerven betekende dit een grote toevloed van orders,
zowel voor nieuwbouw als voor reparatie. Men bouwde buizen voor eigen
stad en andere kustplaatsen, daarnaast hoekers, schepen voor de walvisvaart, kleinere schepen voor de riviervisserij, turfschuiten, enz. Bovendien
ontving men nu en dan buitenlandse opdrachten. Ook de aanwezige oorlogsvloot bezorgde de werven werk. Sinds 1586, toen de Graaf van Leicester de
hoogste bevelvoering van de Nederlandse oorlogsvloot in vier afdelingen
had gesplitst, zetelde de "Admiraliteyt van de Maeze" op het Prinsenhof.
De Admiraliteyt had weliswaar een eigen werf aan de "Nieuwe Haven",
waar onder andere "De Zeven Provincien" en "De Eendracht" gebouwd
werden 2), maar wanneer de vloot moest worden uitgebreid of gehavend
binnenkwam werd een beroep gedaan op de partikuliere werven. Bovendien
liet de Oost-Indische Compagnie haar schepen door particuliere werven
bouwen, totdat ze in 1632 een eigen werf aan de Boompjes kocht.
Op het einde van de zestiende eeuw was de Zuidblaak het terre in, waar de
scheepsbouw zich concentreerde. Het stadsbestuur yond deze plaats op den
duur minder gewenst, vooral vanwege het ruimtegebrek, zodat in april 1613
werd besloten, dat de scheepsbouwers binnen drie jaar moesten verhuizen
*) Dit artikel is een bewerking van een kandidaatsskriptie voor het vak ekonomische en sociale geschiedenis, ingeleverd bij prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt te Tilburg.
1) S. C. van Kampen, De Rotterdamse particuliere scheepsbouw in de tijd van
de republiek, Rotterdam '53, pag. 104.
2) K. Hazelet, Rotterdam; van vissersdorp tot wereldhaven pag. 168-169.
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naar het nieuw aangewezen teITein, "De Boompjes". Aan de Boompjes
bevonden zich 28 percelen, waarvan er 20 waren verkocht aan scheepstimmerlieden, terwijl zich op de 8 andere aanverwante bedrijven hadden
gevestigd, zoals zeilmakers, blokmakers en ankersmeden 1). Het heeft de
Rotterdamse vroede vaderen schijnbaar nooit aan initiatief en doorzettingsvermogen ontbroken, want in 1704 lieten zij de scheepsbouwers opnieuw
verhuizen, ondanks hevige protesten, nu naar de Zalmhaven, even buiten
de Schiedamse Poort.
Na 1650 was de bedrijvigheid op de Rotterdamse werven teruggelopen.
Het aantal werven was van 23 in 1650 tot 11 in 1675 verminderd. Deze ontwikkeling steekt sterk af bij die in de Zaanstreek. Hoe is dit te verklaren?
In de eerste helft van de zeventiende eeuw bezat de scheepsbouw in de Maasstad een uitstekende naam 2). Het vlaggeschip van de Admiraliteit van de
Maeze, de "Orangieboom" bezat zulke uitstekende zeileigenschappen dat
Tromp, die als luitenant-admiraal het bevel voerde over de vloot, toen hij
een nieuw admiraalsschip zou krijgen, de regering verzocht dit toch vooral
door Jan Salomonz van den Tempel op de Rotterdamse admiraliteitswerf
te laten bouwen 3). Dit schip, de "Aemilia", is twintigjaar lang het voorbeeld
voor de Nederlandse scheepsbouwers geweest. De kwaliteit van de in Rotterdam gebouwde schepen zal dus niet de oorzaak van de teruggang zijn
geweest, evenmin als de verzanding van de Maasmond, die pas in de achttiende eeuw optrad. De verklaring moet gezocht worden in de steeds toenemende konkurrentie van de Zaanse werven. Zoals te begrijpen valt was
men in Rotterdam allerminst op deze konkuITentie gesteld en men trachtte
dan ook de eigen werven zoveel mogelijk de hand boven het hoofd te
houden. Zo had bijvoorbeeld het stadsbestuur in 1621 nog juist kunnen
verhinderen dat de genoemde Admiraliteit 3 schepen elders liet bouwen.
En in 1650, toen de aanbesteding van oorlogsbodems voortaan pubJiek
diende te geschieden, zodat ook de Noord-hollandse bouwmeesters een
kans kregen, heette het dat het voor de Admiraliteit bezwaarlijk was, dat
er zo weinig toezicht op de bouw gehouden kon worden. Toch wisten de
energieke Zaankanters, ondanks deze tegenwerking van Rotterdam en
Amsterdam, hun bedrijven tot bloei te brengen. In 1629 werden in Zaandam
drie grote Franse oorlogsschepen gebouwd, waarop spoedig opdrachten
uit Engeland, Zweden en andere landen volgden. Zo kwam het, dat er op het
einde van de zeventiende eeuw in Zaandam niet minder dan zestig Meestergrootscheepmakers gevestigd waren. Enkele van deze ondememers werkten
soms met dubbele ploegen werklieden en een van hen liet binnen twee jaar
tijds twintig schepen van stapellopen 4).
Wat was nu de oorzaak van deze sterke opkomst en goede konkurrentiepositie van de Zaanstreek? In de eerste plaats het feit, dat de Zaanse scheeps1) idem, Een halve eeuw droogdok, Rotterdam '52, inleiding.
2) Van Kampen, a.w., pag. 109.
3) J. E. Elias, De vlootbouw in Nederland

' ) Van Kampen, a.w., pag. 112.

1588-1635, Amsterdam 1933, pag. 50.
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bouwer dikwijls tevens eigenaar van een houtzaagmolen en houthandelaar
was. Bovendien had men grote houtvoorraden vlakbij.
De Rotterdamrners moesten, wanneer zij een opdracht ontvangen hadden
naar Dordrecht, Amsterdam of Zaandam om het benodigde hout te kopen
en op maat te laten zagen. Daarna moest het dan per schip of in vlotten naar
de eigen werf worden vervoerd. Daarnaast speelden de lonen een grote rol.
Het arbeidsloon maakte destijds circa 20 % van de bouwprijs van een scheepshoI uit. De lonen lagen in Rotterdam ongeveer 15% hoger dan in Zaandam,
waar ze 's zomers 26 stuivers en's winters 16 stuivers per dag bedroegen.
Zodoende konden de Zaanse werven een hoi van een ooriogsschip bouwen
voor 27.500 gulden, terwijl dit in de Maasstad 32.500 gulden kostte 1).
Ook had Rotterdam in het Maasgebied veel konkurrentie, zoals bijvoorbeeld van Dordrecht, dat nog steeds een grote houtaanvoerhaven was, van
Maassluis, waar men veel hoekers bouwde en van Vlaardingen, dat bekend
stond om het bouwen van haringbuizen. Het gevolg van deze konkurrentiestrijd was, dat in de loop der jaren in Rotterdam verschillende timrneriieden
van bedrijf veranderden, vertrokken of nalieten een opvolger aan te trekken,
zodat de moeizaam vergaarde kennis mee het graf inging. Kon het stadsbestuur de beurtschippers, die door hun vergunningen afhankelijk waren,
aanvankelijk verbieden hun schepen elders te laten bouwen, de kooplieden
lieten zich niet dwingen en plaatsten hun opdrachten vaak buiten de stad.
Zoals reeds vermeld, is de scheepsbouw in 1704 opnieuw verplaatst, nu
naar de Zalmhaven. Men had gehoopt door het beschikbaar stellen van
grond ook nieuwe werven aan te trekken; hiervan kwam echter weinig
terecht. Het waren aile Rotterdamse werven, die van de geboden faciliteiten
gebruik maakten. De toestand was inmiddels niet zo rooskieurig, hetgeen
mag blijken uit het feit dat de Rotterdamse scheepsbouwers in 1707 aan de
vroedschap om uitstel van betaling verzochten voor hun rente en afiossing,
terwijl tezelfdertijd (in 1708) aan de Zaan 306 schepen tegelijk op stapel
stonden. De Rotterdamse werven moesten bestaan van de opdrachten van
kooplieden uit de eigen stad, daar de Admiraliteit en de Oostindische
Compagnie op hun eigen werven bouwden. Ook de haringvloot was stevig
geslonken zodat ook van die zijde weinig orders kwamen. In de jaren 17201730 was er weer juist voldoende werk voor de zeven nog bestaande partikuliere werven; de schulden aan het stadsbestuur werden weer vlot afgelost.
Toch heerste overal de typische sfeer van de 18e eeuw, men kwam niet
tot een energieke nieuwe aanpak. Na het midden van de eeuw zien we dan
ook weer een periode van slapte, mede veroorzaakt door de toenemende
protektionistische maatregelen in het buitenland, waarin slechts tijdelijk
verbetering optrad, namelijk in 1782, toen de ooriogsvloot weer op peil gebracht moest worden. In die jaren verschaften de werven weer werk aan
ongeveer 400 scheepstimmeriieden en 300 sjouwers en andere arbeiders.
Ondanks al deze misere echter wisten de scheepsbouwers hun werven gaande

1) Elias, a.w., pag. 157.
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te houden, want van de zeven werven bestonden er in 1816 volgens de toen
gehouden enquete nog 6 1).
Hoe was het intussen de konkurrentie vergaan? De scheepsbouw in de
Zaanstreek was in de laatste decennia van de achttiende eeuw vrijwel geheel
ten gronde gegaan. In 1770 liepen daar jaarlijks nog slechts 20 Ii 25 schepen
van stapel, na 1790 nog geen vijf per jaar. Beter hadden zich de Amsterdammers gehandhaafd. Tussen 1750 en 1800 yond men daar nog circa 26
werven. Bij de reeds aangehaalde "Enquete naar de toestand der nijverheid
te Amsterdam en Rotterdam" in 1816 bleken het er zelfs 44 te zijn 2).
De zes werven in Rotterdam hadden toen tussen de 150 en 300 man in
dienst 3). Dit grote verschil is te verklaren doordat men wanneer men weinig
werk had een gedeelte van de arbeiders ontsloeg en deze later weer in dienst
nam.
Aan het begin van de 1ge eeuw was, zoals reeds uiteengezet, de situatie
niet bijster gunstig. Ben van de grootste moeilijkheden vloeide voort uit het
bijna geheel ontbreken van vakkundige scheepsbouwmeesters. Reeds in de
vorige eeuw hadden er heftige discussies plaatsgehad over de vraag of de
Nederlandse scheepsbouwers al dan niet voldoende vakkennis bezaten en
vooral of ze al dan niet genoeg met hun tijd waren meegegaan. De kritiek
kwam vooral van de marine, bij monde van luitenant-admiraal Comelis
Schrijvers. Het is te begrijpen dat het gebrek aan snelle zeilers minder zwaar
werd gevoeld door de kooplieden dan door de marine.
Hoewel men niet mag zeggen dat er in ons land geen goede schepen gebouwd werden - integendee1, men bouwde uitstekende buizen en fluitschepen - mag er toch aan getwijfeld worden of de timmerlieden weI voidoende
afstand konden doen van de in de vorige eeuwen verkregen roem. Met name
in Engeland waren grote vorderingen gemaakt op het gebied van de theoretische scheepsbouw, men werkte daar met nauwkeurige tekeningen en volgens
een vast schema, terwijl men hier nog alles deed met de voorheen opgedane
praktijkervaring 4). Deze bouwmethode is tot voor niet al te lange tijd
gebruikelijk geweest bij het bouwen van ronde- en platbodemjachten. Naar
ik van een oudere scheepsbouwer gehoord heb, was het in zijn tijd nog
gebruikeIijk dat wanneer de mast geplaatst moest worden, de baas erbij werd
gehaaid. Deze keek dan eens rond, verschoof z'n pruim en spuwde deze dan
welgemikt op het dek, onder de woorden: "Zet 'm daar maar neerl". Het
gevolg van deze bouwmethode was dan ook dat dezelfde werf soms twee
dezelfde schepen afleverde, waarvan de een goede en de andere slechte
zeileigenschappen bezat. Hiervan zijn veel voorbeelden (waaronder zeer
kostbare mislukkingen) bekend. Een ander bezwaar was dat bij plotseling
overlijden van een scheepsbouwmeester soms aIle vergaarde kennis mee in
het graf verdween. Bovendien was men in Engeland gekomen tot bouw van
1) Van Kampen, a.w., pag. 116.
2) Z. W. Sneller, Rotterdams bedrijfsieven in het verleden, Amsterdam 1940,

pag. 151.
3) idem, a.w., pag. 151.
4) Van Kampen, a.w., pag. 66.
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een scherper type schip. De Nederlandse scheepsbouwers verzetten zich
daartegen, omdat het volgens hen niet geschikt was voor ondiepe getijdewateren hier te lande. Daarom moest men het hier zoeken in brede schepen.
Het aannemen van Britse scheepsbouwers door de Admiraliteit in Amsterdam wekte dan ook veel rivaliteit op en het leidde soms zelfs tot sabotage.
Zo werden in het schip de "Utrecht", onder leiding van een Engelsman
gebouwd, manden met vuilnis tussen de buikstukken gestort, opdat de lenspompen niet zouden werken. Hoewel men het in de diskussies nooit eens is
geworden, staat vast dat er onder onze scheepsbouwers een stevig konservatisme heerste.
Maar er waren meer redenen, die tot de moeilijkheden geleid hadden. Zo
was de Maasmond zover dichtgeslibd, dat sedert het begin van de 18e eeuw
de scheepvaartweg naar zee voor grote schepen liep via de Oude Maas,
de Dortse Kil, het Hollands Diep en vandaar ten noorden of ten zuiden van
Goeree-Overflakkee, waama men via resp. het Goereesche- of het Brouwershavense gat zee koos. Maar ook hier had men met zoveel ondiepten te
maken, dat schepen vaak een deel van hun lading te Gravendee1 moesten
lossen. Ook de Franse overheersing had niet nagelaten grote schade aan
te richten.
De volgende cijfers geven hiervan een duidelijk beeld 1):
Scheepvaart door het Goereesche en het Brielse gat:
1778-1780 gemiddeld 1.459 schepen per jaar.
1783-1791 gemiddeld 1.616 schepen per jaar.
1792
1.935 schepen.
In 1810: Brielse gat:

78 inGoereesche gat: 39 inIn 1811: Brielse gat:
4 inGoereesche gat: 10 in-

en
en
en
en

66
60
3
2

uitgaande
uitgaande
uitgaande
uitgaande

schepen.
schepen.
schepen.
schepen.

Het is te begrijpen, dat na het herstel van de vrijheid op zee en de teruggave
van de kolonien in 1813, de vloot niet een, twee, drie weer op peil kon worden gebracht. De handel op de kolonien werd in de eerste jaren dan ook
voor een groot gedeelte met buitenlandse scheepsruimte gedreven.
Koning Willem I heeft zich echter bijzonder ingezet voor het herstel van
de Nederlandse hande1svloot. De eerste stap op deze weg was het invoeren
van een nieuwbouwpremie op schepen. Bij K.B. van 5 oktober 1823 verleende het Rijk een premie van /18.- per ton aan al diegenen, die voor
eigen rekening een ra- of hekschip van tenminste 300 ton bouwden. Het
schip moest afgebouwd zijn, met koper of zink gedubbeld en volkomen uit1) Gedenkboek Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam 1803-1928,
pag. 4-5. (Dit bij gebrek aan de verslagen uit de 19< eeuw, die bij het bombardement
op Rotterdam in 1940 verloren zijn gegaan).
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gerust voor elk vaarwater 1). De premie gold dus aileen voor grote schepen;
al spoedig werd er verzocht haar uit te brei den tot minder grote typen. Zo
richtte de Kamer van Koophandel te Antwerpen op 10 maart 1825 een door
haar leden opgesteld verzoekschrift 2), waarin men verzocht ook te subsidieren bij "de bouw van kleinere ra- of hekschepen", geschikt tot aile vaart,
maar in het bijzonder voor de Middellandse Zee, Levant en ook WestIndie, verder voor schepen voor de hout- en mastenvaart in gebruik,
"galjoten, kofi"en en smakken".
Voorts verzocht men niet toe te staan, dat hier te lande gebouwde schepen
werden uitgevoerd anders dan na terugbetaling der premieen, om te voorkomen dat "het heilzaam doel om het aantal Nationaal gebouwde schepen
te vermeerderen ten dele gemist zou worden". Dit advies heeft bij de Koning
kennelijk bijval gevonden, want bij K.B. van 29 juli 1825 3) werd de bouwpremieregeling uitgebreid tot de kleinere schepen, waarvoor voortaan
[12.- per ton werd ontvangen. Daarnaast werd een extra hoge premie
([24.- per ton) ingesteld voor te bouwen stoomschepen. Van deze beslissing
werden in september 1825 de drie werven op de hoogte gesteld, aldus het
verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. De
scheepsbouw had zich daar dus schijnbaar in de eerste decennia niet bepaald
uitgebreid.
Oorspronkelijk was de subsidie toegezegd voor een periode van drie
jaar, die in 1826 afiiep. De N.H.M. verzocht toen de regeling te verlengen,
in verband met het voortdurende gebrek aan scheepsruimte, welk verzoek
door o.a. de Amsterdamse Kamer van Koophandel gesteund werd. Ais
enige adviseerde de Kamer te Rotterdam, op voorstel van de heren Smeer,
A. van Hoboken en Hudig, allen zelf reders en cargadoors, tot afschaffing,
betogende: "Dat elk bedrijf, eenmaal op gang geholpen zichzelf door good
en goodkoop werk behoort staande te houden" 4).
Een sterkere prikkel tot aktiviteiten is echter nog geweest de verplichting
van de Nederlandse Handel Maatschappij voor haar bevrachting gebruik
te maken van Nederlandse scheepsruimte. De N .H.M. betaalde aanvankelijk
voor een reis naar Indie en terug[240.- totf250.- per last plus 15 % voor
averij en kaplaken. De eigenaars van nieuwgebouwde schepen kregen terstond na kennisgeving van de stapelloop de toezegging op 2 uit- en thuisreizen naar Java en China 5). De prijzen waren zo gesteld dat ook de minst
rendabele schepen nog met winst konden varen. Het valt dan ook niet te
verwonderen dat de rederijen als paddestoelen uit de grond schoten. Vele
hiervan waren maatschappijen met slechts een schip, hetgeen de kwetsbaarheid groot maakte.
De beoogde gevolgen van de subsidiepolitiek zijn niet uitgebleven. Alom
1) J. A. Kok, De Scheepvaartbescherming in Nederland en Nederlands Indie,
Leiden 1931, pag. 12.
2) Gedenkboek K.v.K., a.w., pag. 159-160.
3) Kok, a.w., pag. 12.
4) Gedenkboek K.v.K., a.w., pag. 164-165.
5) Kok, a.w., pag. 17.
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in den lande was de scheepsbouw opgeleefd en waren tal van rederijen opgericht en tot bloei gekomen. Ook na het afschaffen van de premies bleef
de bouw van nieuwe schepen doorgaan. Zo deelde de Kamer van Koophandel · en Fabrieken aan de administrateur voor Nationale Nijverheid mee,
dat er in 1831, 2 jaar na de afschaffing, in de Maasstad 27 nieuwe schepen
met een totaallaadvermogen van 2099 ton waren gebouwd, een goed resultaat vergeleken bij de vijf tot zeven schepen die op het einde van de 18e
eeuw jaarlijks te water werden gelaten 1).
Bovendien had de N.H.M. hoge eisen aan de schepen gesteld, zodat de
kwaliteit daarvan goed te noemen was. WeI werd er vaak geklaagd over de
bemoeizucht van de maatschappij, die alles voorschreef, van bemanningen
tot de gewichten van ankers en kettingen toe. Zo werd o.a. geeist, dat ook
op de kleinste schepen een hofmeester en een arts meevoeren. Het is voorstelbaar dat hiertegen protesten kwamen, hoewel men zich kan afvragen of
het geheel overbodig was, want het Departement van Kolonien loofde een
premie uit van /5.- voor de kapitein en /3 .- voor de scheepsarts, voor
iedere rijksambtenaar of militair die levend te Batavia ontscheept werd 2).
Om dit doel te bereiken had de regering in totaal 1.7 miljoen gulden aan
premies betaald, terwijl de N.H.M. in de eerste jaren van haar bestaan zeker
4 miljoen teveel aan vrachtkosten betaalde 3).
Was een dergelijke subsidieregeling nu nodig om de Nederlandse scheepvaart te doen herleven? Grotendeels weI. Na de Franse overheersing moest
men de scheepsbouwers en reders wakker schudden om te komen tot een
Nederlandse vloot die zelf het vervoer van en naar de kolonien aankon.
Men dient niet uit het oog te verliezen, dat er in het jaar 1819 van de 171
schepen die Java aandeden, slechts 44 onder Nederlandse vlag voeren,
tegenover 50 en 60 onder respectievelijk Amerikaanse en Engelse vlag. Vooral de Britse konkurrentie was zeer sterk. De Engeise schepen beschikten over
een goede hoeveelheid uitgaande lading door de vele industrieprodukten,
zoals "katoentjes" en maakten ook vaak goedbetaalde reizen voor de Engeise
regering met bannelingen naar Australie. Het gevolg was dat men tegen lage
prijzen laadruimte kon aanbieden. Vooral de bevrachtingspolitiek van de
N.H.M. heeft hier de Nederlanders geholpen.
Toch moeten we ons afvragen of de protektie niet te ver is gegaan en de
konkurrentiemogeiijkheid van de Nederlandse reder te gering heeft gemaakt.
We zien in de volgende decennia, dat er twee beiangrijke konsekwenties uit
voortgevloeid zijn.
In de eerste plaats voor de zeilvaart. Om de N.H.M.-Iading te verkrijgen
speelde snelheid geen roI. Het gevolg daarvan was, dat men te lang is doorgegaan met de bouw van schepen die daar ook niet op ingesteid waren en
te iaat is overgegaan op het clipper type. Van veel meer belang is echter dat
de opkomst van de stoomvaart hierdoor in ernstige mate is geremd. Dit kan
1) Gedenkboek K.v.K., a.w., pag. 191-192.
2) F. W. G. Leeman, 120 Jaar zeevaart, Rotterdam 1961, pag. 21.
3) Idem, a.w., pag. 22 en 23.
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
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nooit de bedoeling zijn geweest van Koning Willem I, die van meet af aan
heeft getracht deze nieuwe tak van scheepvaart te stimuleren. Bij de instelling van de premieregeling dacht de koning aan stoomschepen; het grate
konservatisme der belanghebbenden dwong hem echter ook de zeilvaart
te steunen. Bij de verlenging van de premieregeling kwam deze bedoeling
opnieuw tot uiting. De bedragen werden verlaagd voor zeil- en verhoogd
voor stoomschepen.
Reeds in 1818 had koning Willem I de jonge, maar buitengewoon bekwame, marineofficier Gerhard Moritz Roentgen naar Engeland gestuurd om
zich daar op de hoogte te stellen van de nieuwe vormen van scheepvaart.
Enkele jaren later waren er stoomvaartplannen. Samen met enkele Rotterdamse reders richtte Roentgen de firma van Vollenhoven, Dutilh en Co op,
die zich bezig wilde gaan houden met het bouwen en exploiteren van stoomschepen. Er werd een houten casco besteld bij de firma Wed. J. Hoogendijk
te Capelle aid IJssel, terwijl men met de fa. Henry Maudsley te Londen overeenkwam dat deze 2 stoommachines van 20 PK zou leveren 1). Reeds op 3
juni 1823 kwam het eerste stoomschip, "de Nederlander", in de vaart. Men
opende hiermee de dienst op Antwerpen. Opnieuw bleek de belangstelling
van de koning: op 16 juni reisde Willem I met "de Nederlander" van Vlissingen naar Antwerpen, waarbij hij een uitgebreide "stoomconversatie"
hield met Roentgen.
Op 10 november 1823 werd de firma van Vollenhoven, Dutilh en Co omgezet in de Nederlandse Stoomboot Maatschappij, nadat het verzoek hiertoe, na zeer gunstig advies van de Minister van Nationale Nijverheid, met
ongewone spoed door de kamer was behandeld. De N.S.B.M. onderhield
zeer nauwe relaties met de Luikse industrieel John Cockerill, in wiens
etablissementen de door Roentgen ontwikkelde stoommachines gebouwd
werden. Na korte tijd bleek het noodzakelijk over een eigen werkplaats te
kunnen beschikken "tot het doen van reparatien en wijzigingen", die destijds
geen uitzondering waren. In november 1824 kocht men het "badhuis" aan
de Boompjes, om daar een smederij te vestigen en in mei 1825 kocht men
bovendien "het huis met loods, werf en helling van H. Blanken", gelegen
onder Oost IJselmonde, met de zich daarop bevindende gereedschappen,
geschikt tot het repareren van vaartuigen, het stellen van een kraan tot het
inzetten van ketels, berging van hout of ander materiaal, het bouwen van
sloepen en desnoods tot het bouwen van 2 stoomboten 2). Dit ter overbrugging naar de vestiging op het eiland "Feyenoord", waar men begin
1825 het "Pesthuis" had gekocht, waarin tot die tijd een ijzergieterij was
gevestigd. Voor de inrichting hiervan was /80.000.- uitgetrokken 3). De
haven werd uitgediept en gedeeltelijk voorzien van een overkapping, waaronder men schepen kon repareren en schilderen. Bovendien zou men er
een loods bouwen voor de ketelmakerij. Hiermee was de oprichting van de
') M . G. de Boer, Leven en bedrijf van G. M. Roentgen, Groningen 1923.
2) idem, a.w., pag. 68-69.
3) idem, a.w., pag. 68-69.
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Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw "Feyenoord" een feit
geworden. WeI had de maatschappij nog een tweeledig doel voor ogen, de
statu ten vermeiden: "het doel der maatschappij is het bouwen van stoomen andere werktuigen, terwijl zij ook vaarten met stoomschepen naar plaatsen binnen en buiten Nederland zal kunnen ondernemen" 1). Maar door de
eenzijdig gerichte technische belangstelling van Roentgen werd het etablissement "Feyenoord" al spoedig de hoofdzaak van de N.S.B.M.
Toch is, ondanks de steun van de Regering en de ve1e opdrachten die de
maatschappij mocht ontvangen, vooral dankzij de onvermoeibare Roentgen,
"Feyenoord" in deze periode nooit tot werkelijke bioei gekomen. Wat was
hiervan de oorzaak? Er zijn twee redenen aan te wijzen. In de eerste plaats
een interne, steeds is de financiele opzet dermate benepen geweest, vooral
vanwege de overvoorzichtigheid van commercieel-direkteur van VoIlenhoven, dat de vele geniale plannen van Roentgen niet op de juiste wijze
konden worden uitgevoerd en vele grote en gunstige opdrachten niet goed
konden worden verwerkt. Voortdurend heeft de "direkteur-materieel" hiertegen moeten vechten en het is niet denkbeeidig, dat de ernstige geestelijke
storingen aan het einde van Roentgens direkteurschap hiervan het gevolg
zijn geweest.
Toch is het de vraag of aIleen een betere financiering de lucht zou hebben
opgeklaard. Roentgen was in Nederland een pionier - en hier stuiten wij op
de tweede factor -: de HoIlandse reders waren nog niet aan stoomvaart toe,
vooral vanwege de gemakkelijke wijze waarop zij met hun zeilschepen die
voor de N .H .M. voeren geld verdienden. De protektie die de scheepvaart
genoot werkte belemmerend op de vooruitgang, omdat men niet in een
werkelijke konkurrentiestrijd was gewikkeld.

DE

N .V.

SLEEPHELLING-SOCrnTEIT

In het voorgaande gedeelte is het weI en wee van de Rotterdamse scheepsbouwers en reders beschreven zonder daarbij veel aandacht te besteden
aan de technische aspecten. Alvorens over te gaan tot de geschiedenis van
de N.V. SleepheIling-Societeit is het echter dienstig dit weI te doen, omdat
technische problemen de basis vormden voor het initiatief tot de oprichting
van deze ins telling.
De scheepswerven hadden tot dan toe hellingen waarop schepen gebouwd
werden en waarvan ze te water gelaten werden, maar beschikten nog niet
over installaties, die het mogelijk maakten een schip de omgekeerde weg
te laten afieggen om na enige jaren werkzaamheden onder de waterlijn te
verrichten. Moest een dergelijk karwei opgeknapt worden, dan werd het
schip "gekrengd" of "gekield". Dit was een manoeuvre waarbij het schip,
bij hoog water aan de grond gezet, nagenoeg geheel op zijn kant getrokken
1) Gemeente Archief Rotterdam, Statuten Maatschappij voor Scheeps- en
Werktuigbouw"Feyenoord".
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werd zodat de bodem voor schoonmakers en timmerlieden bereikbaar was.
Men kan begrijpen dat dit aan boord niet aileen veel ongerief veroorzaakte,
maar tevens de romp van het betreffende schip weinig goed deed. Vooral
v66r de achttiende eeuw, toen de schepen nog niet van een aangroeiwerende
koper- of zinklaag waren voorzien, moesten de schepen veelvuldig gekrengd
worden. Zo luidden de instrukties voor de commandanten der eskaders dat
de schepen "aIle acht dagen ofte anders na de gelegentheijt van weder ende
wint schoon te laten maecken" 1). De schepen groeiden zo snel aan, dat
vooral de oorlogsschepen geen beurt konden overslaan, wilden ze op snelheid blijven lopeno Zo werd de "Groene Draek" eens op een zeer stille dag
in volle zee gekrengd 2).
Begin 1840 namen enkele voortvarende Rotterdamse reders echter het
initiatief om te komen tot de bouw van een sleephelling, een installatie waarmee men schepen door middel van een op rails lopende wagen uit het water
kon slepen. Op dinsdag 11 februari 1840 kwamen de deelhebbers in de op te
richten Sleephelling-Societeit te een uur n.m. bijeen in het "notarishuis" te
Rotterdam, voor de eerste officiele vergadering, alwaar de acte van oprichting werd verleden ten overstaan van notaris J. M. A. Cazeaux. De Sleephelling-Societe it zou voorzien in de behoefte schepen uit het water te kunnen
halen, zonder voor eigen rekening scheepsbouw of reparaties uit te voeren.
Artikel 2 van de statu ten zegt dan ook: Het doel der vennootschap is het
verhuren van een aan dezelve toebehorende sleephelling, op het eiland
Feyenoord in de rivier de Maas tegenover Rotterdam, tot het herstellen,
koperen en zo voorts, van schepen, al hetwelk geschieden zal door de eigen
werkbazen en werklieden der huurders en (blootelijk in het belang der verhuurde helling) onder toezicht en opzicht van den daartoe aangestelden
persoon 3). Het kapitaal zou groot zijn/150.000,- en verdeeld in 100 aandelen van/1500,- elk. De eerste intekenaar was koning Willem I, die voor
/6000,- deeinam, zodat de aandelen 1, 2, 3 en 4 op zijn naam kwamen te
staan 4). Bijlage B geeft een overzicht van de opeenvolgende eigenaren dezer
aandelen. Namens Zijne Majesteit was op de vergadering aanwezig de
burgemeester van Rotterdam, de heer Bichon van Uselmonde. De notulen
vermelden dat er van de 46 deelhebbers 36 present waren. Wat betreft de
deelhebbers, dit waren veelal rechtstreeks geinteresseerden, en weI Rotterdamse reders en cargadoors, zoals b.v. de heren van Hoboken, Ruijs,
Vlierboom en Wambersie. AIs gevolg van deze samenstelling verliepen de
aandeelhoudersvergaderingen vaak zeer geanimeerd. Ais direkteur der vennootschap trad op de heer Th. W. Versluis, een oud kapitein, die tevens de
werkzaamheden, verb on den aan de oprichting op zich zou nemen. De
helling zou worden gebouwd op een van de gemeente gehuurd terrein op het
W. Voorbeytel-Cannenburg, De Groene Draek, Amsterdam 1957, pag. 41.
idem, a.w., pag. 32.
Gemeente Archief Rotterdam, Arehlef N.V. Sleephelling-Societeit, map or. 1.
Statuten-Aandeleoregister (Zie ook bijlage A).
4) G. A. R'dam, t.a.p., stuk or. 5.
1)
2)
3)
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eiland Feyenoord bij de westelijke ingang van het Zwanengat. Op de vergadering werden door stemming de heren N. J. de Cock en C. Vlierboom als
commissarissen benoemd. Zij zouden de heer Versluis bijstaan bij het voeren
der direktie 1). Op 2 maart werd er een nieuwe vergadering belegd, waarop
aan dit college een derde commissaris werd toegevoegd, de heer Ant. van
Hoboken Jr., omdat de heer de Cock zich wegens veelvuldige werkzaamheden elders niet in staat achtte zijn taak naar behoren te vervullen 2). Op
2 mei vergaderden de direkteur en de commissarissen ten huize van de heer
de Cock.
DE AANLEG EN

Bouw

De minister van binnenlandse zaken had inmiddels toestemming gegeven
"tot het aanleggen eener patent-sleephelling op het eiland Feyenoord" 3),
zodat men de plannen verder kon uitwerken. De heer Versluis had de volgende begroting 4) gemaakt:
Aanneming terrein en gebouwen
De ijzeren sporen machinerie
Inkomende rechten
Vracht
Onkosten
Huis
Windas
Gereedschappen

1 117.400," 27.600,2.000,1.000,1.000,8.000,3.000,5.000,-

Tezamen 1 165.000,Er bestond dus een tekort van 115.000,-. Versluis stelde voor te bezUInigen op de havenhoofden, door in plaats van een houten beschoeiing,
glooiingen bedekt met vilvoordse steen te laten aanieggen. Men yond het
daardoor ontstane ruimteverlies en het gevaar van mogelijke verzakkingen
echter niet acceptabel. Beter werd een ander voorstel geacht en wei om het
eikenhout in de beschoeiing gedeeltelijk te vervangen door grenen balken.
Naast een besparing zou dat tevens een bespoediging in het werk geven
omdat deze op diverse piaatsen voorradig waren. Bovendien kon men een
loods minder zetten, een besparing van 12000,-. Men verzocht om een
nieuwe prijsopgave, zowel aan de heer Pallada te Vreeswijk als aan de heer
White, die ook de sieephelling zou aanieggen. White vroeg 1116.000,- en
Palladal 108.000,-. Omdat dit resultaat nog niet het gewenste was, wijzigde
men het bestel nog verder. Uiteindelijk werd het werk gegund aan de heer
G. Hoogendoorn te Hardinxveld, die voor 188.000,- had ingeschreven.
1) idem, t.a.p., stuk nr. 2, notulenboek I.
2) idem, t.a.p., idem.
3) idem, t.a.p., map nr. 6, ingekomen stukken: Brief Ministerie van Binnenlandse

Zaken d.d. 18-3-1840.
') idem, t.a.p., stuk nr. 2, notulenboek I: bestuursvergadering d.d. 1-6-1840.
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Met de gemeente bad men inmiddels overeenstemming bereikt over de buurvoorwaarden, /300,- per jaar voor een tijd van 25 jaren 1), zodat de beer
Hoogendoom onmiddellijk kon beginnen. Blijkens de verslagen heeft hij
dat ook gedaan, maar het tempo was te laag, zodat er tussen hem en de
N.V. Sleephelling-Societeit emstige geschillen onstonden over de betalingen
en de opgelegde boetes. Uiteindelijk werd er een arbitragecommissie in het
leven geroepen, bestaande uit de heren W. N. Rose, de Rotterdamse stadsarchitekt, en de beer J. A. Scholten, die het gescbil heeft opgelost. Het
meest vervelende is geweest dat men door de vertragingen in de bouw in de
vroeg ingevallen winter terechtkwam, waardoor extra vertraging ontstond.
Het bestuur had intussen nog een wijziging aangebracht in het oorspronkelijke plan, n.l. om de paarden die de windas zouden moeten rondslepen, te
vervangen door een stoommachine van hoge drukking van 15 PK. Deze
zou, samen met de eigenlijke sleephelling, geleverd worden door de beer
Th. Wbite uit Gosport. Deze helling zou een "patent-helling" zijn met rolwagen, geschikt voor schepen tot 1000 register ton (oude Engelse meting),
alles conform de installatie die aan Rusland geleverd was voor maritieme
etablissementen aan de Zwarte Zee 2).
Op de Generale Deelhebbersvergadering van 21 april 1841 kon de direkteur, de heer Versluis, echter mededelen dat de helling begin mei in gebruik
kon worden genomen. Tevens sprak hij zijn verwachtingen uit voor de toekomst: "Ik vlei mij per jaar op de Ie. helling te zullen halen 3 schepen voor
zware reparatien, op de 2e. helling 6 schepen voor mindere reparatien en op
de 3e. helling 50 schepen voor schoonmaken, calfaten, koperen en kleinere
reparatien, zijnde 59 schepen, het jaar gerekend op 300 werkende dagen,
rekenende op 65 dagen gesloten water" 3).
Uit het kasboek vaH duidelijk op te maken dat men zich gereedmaakte
voor de ingebruikstelling. Op 5 januari 1841 vermeldt dat een oxhoofd bier
voor de laatste heipaal (115,-) en drie kinnetjes bier voor de aardwerkers
(112,-).
In de eerste meidagen werd er overgewerkt, bovendien vermeldt het kas-

boek: een Timmerman voor het maken der teertonnen en illuminaties bij de
komst van Zijne Majesteit/l,20 '). Bovendien kocht men een Nederlandse
vlag voor /30,60.
Op dinsdag 4 mei was het zo ver. De Rotterdamse Courant van die avond
schreef er over: "Hedenmiddag te half vier ure had men aan de stoomsleephelling te Feyenoord het genoegen Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden
te zien arriveren, met Hoogstdeszelfs gevolg. De Directie bood aan Zijne
Koninklijke Hoogheid en gevolg, benevens aan heeren Burgemeester en
Wethouders der stad Rotterdam, een collation aan. Onderscheiden toasten
') idem, t.a.p.,
d.d. 27-5-1840.
2) idem, t.a.p.,
3) idem, t.a.p.,
') idem, t.a.p.,

map nr. 6, ingekomen stukken: Brief B. en W. van Rotterdam
stuk nr. 2, notulenboek I: bestuursvergadering d.d. 1-6-1840.
idem: Generale Deelhebbersvergadering d.d. 21-4-1841.
map nr. 22, kasboek over mei 1841.
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werden ingesteld, onder anderen op het welzijn van onzen geliefden Koning
en Koninklijke FamiIie, op dat der Edel Achtbare Regering van Rotterdam
enz. Ten vijf ure begon de opsleping van het nederlandsche schip Piet Heyn,
kapitein L. Hawegh, en ten half zeven ure was genoemd schip opgesleept;
alles beantwoordde aan het nuttig doel dezer oprichting. De Directie had
het genoegen van Z.K.H. de uiterste tevredenheid daarover te mogen ontvangen. Bij het arrivement van Z.K.H. had den de schepen Menado, van de
heeren A. van Hoboken en Zoonen en Maasstroom, van de heeren C. en A.
Vlierboom elk met 21 saluutschoten gesalueerd, gelijk door beide schepen
opnieuw een salvo werd gedaan, zo wei toen het schip opgesleept was, als
bij het vertrek van den Prins. Hoogstdezelve heeft na den terugkeer van de
sleephelling nog enige ogenblikken in het Grand Hotel des Pays-Bas vertoefd" 1).
Uit dit krantenbericht bIijkt dat de opsleping vrij veel tijd in beslag nam,
in totaal anderhalf uur. Het gezelschap zal zich echter niet al te zeer verveeld hebben want naast aangename conversatie bestond er ook de gelegenheid tot het nuttigen van enig geestrijk vocht. De frisse buitenlucht heeft
hier kennelijk goedgedaan, want na afioop werd door de firma Blankenheijm en Nolet een rekening vanj82,25 gepreser~eerd voor geleverde genever 2). Wanneer we nu in aanmerking nemen, dat in die dagen een anker
genever j 17,30 kostte en op de sleepheIling vijf vaste werkkrachten en een
vaste machinist werkten, benevens 16 timmerlieden, dan zuIIen er van de
circa 185 liter drank ook weI enkele in de hooggeplaatste kelen terecht zijn
gekomen. Overigens hebben de werknemers in de scheepsbouw vroeger
nimmer naam gemaakt als geheelonthouders. In de zeventiende eeuw is er
door Rotterdamse werven zelfs op aangedrongen van bieraccijns te worden
vrijgesteId vanwege de grote hoeveelheden, die men daar gebruikte.
BeIangrijker is echter, dat de eerste opsleping geslaagd was, waarmede een
grote stap voorwaarts was gezet op het gebied van de scheepsreparatie.
Er was iets gerealiseerd waaraan behoefte bestond, de heer Versluis en de
commissarissen konden met voldoening op de eerste fase van hun werk terugzien.
DE PERIODE 1841-1895
De N.V. SleepheIIing-Societeit heeft niet zoals vele andere bedrijven een
bijzonder moeilijke of zware begin peri ode doorgemaakt. Ze was de eerste in
ons land en ze voorzag in een behoefte. Vanaf het begin, misschien is het
beter te zeggen vooral in het begin, heeft het bedrijf zich in een grote bloei
mogen verheugen. Bovendien was het bedrijf niet sterk konjunktuurgevoelig
zoals de scheepvaart zelf. In goede tijden is de scheepvaart dermate intensief
dat er steeds voldoende klan ten zijn voor normale onderhoudswerkzaamheden, worden de omstandigheden slechter dan loopt de gemiddelde ouder') Rotterdamse Courant, 4 mei 1841, nc. 54.
2) G.A. R'dam, t.a.p., map nc. 22, kasboek over mei 1841.

200

DE N.V. SLEEPHELLING SOCIETEIT TE ROTTERDAM

dom van de schepen omhoog waardoor onderhoud en kleine reparaties
toenemen.
Ret bedrijf der vennootschap was tamelijk beperkt. Men beschikte over
een helling waarlangs schepen omhoog getrokken konden worden. Daartoe
werd tevoren een wagen langs de rails afgelaten, zover dat er tenminste
evenveel water boven stond als de diepgang van het op te slepen schip
bedroeg. Ret schip werd er dan bovengevaren en vastgezet, waarna het
opslepen kon aanvangen. Met behulp van de eerder genoemde stoommachine
werd de wagen dan heel langzaam weer langs de rails omhoog getrokken.
Was het schip eenmaal boven aangekomen, dan werd het aan alle kanten
ondersteund met schoren die dan door middel van keggen stevig vastgezet
werden. Was dit eenmaal gebeurd dan kon men met de werkzaamheden
beginnen. Deze varieerden van een goede schoonmaakbeurt onder water tot
vergaande reparaties. De scheepstimmerlieden en andere arbeiders werden
daartoe door werven of andere uitvoerders naar de terreinen van de sleephelling gestuurd om daar hun werk te doen. We kunnen dit nu omslachtig
vinden, destijds was men er zeer gelukkig mee omdat men niet langer vanaf
het water aan gekrengde schepen behoefde te werken. Bovendien bracht
dit altijd gevaar met zich mee, omdat het weI eens voorkwam, dat de kabels
waarmee het schip scheef getrokken was, losschoten zodat het plotseling
in de normale stand terugviel. Spoedig werkte er een vaste groep vaklieden,
die van de werkzaamheden aan de schepen op de sleephelling hun vast
bedrijf maakten. Zo waren er onder andere drie smeden die een vast kontrakt hadden, betreffende de huur van de smidsen. De helling was zodanig
ingericht dat er drie schepen achter elkaar konden staan. Riervan was de
plaats die het verste van het water afiag bestemd voor grote reparaties, de
midde1ste voor geringere reparaties en de achterste voor schoonmaakbeurten
en kleine onderhoudswerkzaamheden, die slechts enkele dagen in beslag
namen. Mochten er bij een kleine inspektiebeurt grote gebreken aan het
licht komen, dan moest het schip van de zgn. derde helling worden afge1aten
en dan zodra dit mogelijk was op de eerste of tweede, afhankelijk van de
omvang, opnieuw worden opgesleept. Rierdoor bereikte men, dat de helling
altijd voor paraat gebruik beschikbaar was. Was een van de voorste schepen
klaar om te water gelaten te worden, dan had de direkteur het recht om met
man en macht aan het daarachterliggende schip te laten werken, teneinde
vertraging en onnodige kosten te voorkomen 1). Roewel er vaak veel mensen
werkten, was het vaste eigen personeel van de societeit slechts zeer beperkt
van omvang, en daarmede ook het bedrag van de loonkosten zoals uit het
nu volgende staatje, ontleend aan de "Generale Verantwoording" van 1841
blijkt.

1)

idem, t.a.p., map

TIT.

2, reglement (exemplaar uit 1866).
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Werknemers der N.V. Sleephelling-Societeit en hun
weeklonen 1):
Weekloon:
Dirk Stompf
- Meesterknecht
f9,Ph. de Graaf
- Aardwerker
,,7,Reinier Voest
- Roeijer
,,2,L. Zwartsenburg - Jongen
" 1,Bartholomeus
- Nachtwaker
" 7,H. W. Burger
- Stoker-werfknecht
,,6,Bovendien had men een vaste machinist voor de stoommachine, die /5,ontving voor het opslepen van een schip en /2,50 voor het opslepen van de
ledige wagen.
We keren thans terug tot de financiele aspekten van het bedrijf gedurende
de beginperiode. Zoals reeds gezegd, alles liep goed en volgens verwachting.
Wei waren er extra aanloopkosten, zoals onder andere de snelle afiossing
van de opgenomen kredieten ten behoeve van de stoommachine, die niet
in de oorspronkelijke begroting was opgenomen.
Bovendien ontving de heer Versluis /2000,- extra voor zijn werkzaamheden gedurende de oprichting en de bouw. Op de eerste normale jaariijkse
vergadering van deelhebbers op 4 februari 1842 deelde het bestuur dan ook
mede, dat ondanks het tekort op de jaarrekening, alles naar volle tevredenheid was veriopen. Van mei tIm december waren er 21 schepen opgesleept
en afgelaten. Aile installaties functioneerden goed en hadden hun grote
reservecapaciteit bewezen bij het opslepen van het schip "Europa" van de
heren van Hoboken, dat in gewicht en grootte het officiele maximum ver te
boven ging. Er bestond grote belangstelling voor de sleephelling en aIle
gebruikers toonden zich enthousiast. Het bestuur stelde dan ook voor de
tarieven met 10 % te verhogen, daar hier van generiei zijde bezwaar tegen
gemaakt zou worden. (Voor een overzicht der tarieven zie bijlage A.)
Ter illustratie van de gestage groei in de eerste jaren de volgende cijfers.
Aantal schepen opgesleept en afgelaten op de sleephelling 2)
Waarvan
Jaar
Nederlandse
Totaal
1842
38
46
1843
43
35*
1844
38
36
1845
44
41
1846
48
53
*) waaronder een stoomschip.
In 1843 yond reeds de eerste winstuitdeling plaats. Er was een zuivere
winst van ruim 16 duizend gulden, men keerde /75,- per aandeel oftewel
1) idem, t.a.p., map Dr. 4, jaarverslagen, Generale verantwoording d.d. 31-121841.
2) idem, t.a.p., idem, verslagen 1842 t!m 1846.
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5% dividend uit. Gedurende de gehele periode onder de heer Versluis, dus
tot 1850, schommelde de winst tussen de 13 en 20 duizend gulden per jaar.
Over de jaren 1844 tim 1846 werden uitkeringen gedaan van resp. 140, 80
en 100 gulden. Het hoogste dividend in de gehele geschiedenis van de N.V.
bedroeg 11 %, dat was in 1848, toen 1165,- per aandeel werd uitbetaald.
In dat jaar hadden 60 schepen van de helling gebruik gemaakt. We kunnen
dus niet anders zeggen dan dat de periode 1840-1850 er een is geweest van
bestendige bloei. Voor een groot deel zijn deze snelle opkomst en de daaropvolgende voorspoed te danken geweest aan direkteur Versluis, die onvermoeibaar voor de sleephelling ijverde en door zijn vele relaties in scheepvaartkringen bijdroeg tot een prettige samenwerking met de "gebruikmakers". Der heer Versluis werd hiervoor dan ook niet beloond als werknemer, maar als ondernemer.
Hij had recht op 20 % van de zuivere winst alsmede het genot van een
voor hem gebouwd huis aan het terrein van de sleephelling. Sommige deelhebbers schijnen het salaris op den duur weI wat hoog gevonden te hebben,
want bij het aanstellen van een opvolger werd een andere salarisregeling
ingevoerd. Voor de heer Versluis achtte men het echter gerechtvaardigd
vanwege zijn grote verdiensten als mede-oprichter.
Tijdens dit direkteurschap heeft de sleephelling de wind in de zeilen gehad.
Het viel nog in de bloeiperiode van de zeilschepen, die onder de bevrachtingspolitiek van de Nederlandse Handel Maatschappij vielen. Daarbij ondervond de sleephelling geen hinder van de voor de scheepswerven schadeIijke
instelling van de beurtlijst der N .H.M.
Aan het einde van de vastgestelde periode van 10 jaar gaf de heer Versluis
de wens te kennen in verband met zijn gezondheidstoestand zijn funktie te
willen neerleggen, zeer tot spijt van de commissarissen. Zijn laatste werk was
de intensieve deelname aan het zoeken van een goede opvolger. Kandidaten
waren hiervoor genoeg, want reeds spoedig had men 11 sollicitatiebrieven
ontvangen. Een hiervan was van de meesterknecht, de heer Stompf. Hoewel
hij volgens de commissarissen niet in aanmerking kwam voor de funktie van
direkteur, werd hem weI vanwege zijn voortreffeIijke staat van dienst en
grote toewijding een salarisverhoging van 30 % gegeven, zodat zijn weekloon
voortaan 112,- bedroeg. De overige sollicitanten waren allen kapiteins,
waarvan aIleen de heer D. Dunlop, die zeer bevriend was met de heer Versluis, ervaring had met stoommachines, als kapitein op de Batavia van de
N.S.B.M. 1).
Op de algemene vergadering van 18 februari 1850 werd de heer David
Dunlop, zelf deelhebber, door stemming gekozen. De salarisregeling werd
veranderd. Voortaan ontving de direkteur een vast salaris van 1 1000,- per
jaar, vermeerderd met 10 % van de zuivere winst alsmede de gratis beschikking over de woning en de benodigde kolen. Belangrijker voor ons is echter
een ander besluit van deze vergadering n.l. om de tarieven, die in 1848 voor
de tweede maal met 10% verhoogd waren, nu met 20 % te verlagen. Redenen
1) idem, t.a.p., stuk nr. 2, notulenboek I: bestuUfsvergadering d.d. 12-4-1849.
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hiervoor waren in de eerste piaats de siechte tijden: de N.H.M. had haar
protektie juist stopgezet. De gevoigen daarvan, die reeds eerder aangestipt
zijn, brachten de reders in ernstige moeiiijkheden. In de tweede plaats de
te hoge dividenden, die buitenstaanders wellicht zouden kunnen aanlokken
om zelf tot het oprichten van een helling over te gaan. Bovendien argumenteerde men, zou deze tariefsveriaging de meeste deelhebbers weinig schade
berokkenen, daar ze zelf reder of cargadoor waren en dus van de iagere
tarieven zouden profiteren. Ondanks verzet van deeihebbers-niet reders, die
daardoor wei benadeeld werden, heeft men het voorstel aangenomen 1).
De overwegingen, die het bestuur ertoe brengen de tarieven te veriagen,
mogen we niet te licht opvatten. Beide, zowel de terugslag in de zeilvaart
als de dreiging van konkUITentie zullen van nu af aan een vrijwel voortdurende druk op het bedrijf gaan uitoefenen.
Laten we echter niet direkt te somber worden. Men had in de heer Dunlop
een bekwame direkteur gevonden die zijn nieuwe funktie met veel enthousiasme aanpakte. De nu volgende 10 jaar gaven dan ook gunstige resultaten.
Hoewel men het peil van 1848 niet meer zou halen, kon toch over deze
jaren gemiddeld ruim 100 gulden per aandeel worden uitgekeerd, een dividend dus van circa 7 % 2). Gedeeltelijk was dit iets lagere resultaat ook toe
te schrijven aan de thans vaker dan voorheen voorkomende reparaties aan
installaties en gebouwen. Men kan dan ook niet anders doen dan Dunlop
prijzen om de resuitaten, die hij ondanks de sterk veriaagde tarieven wist
te behalen.
In 1850 heeft de enige echte bedrijfsramp in het bestaan van de sleephelling
plaatsgehad, toen is op de 1ge september de houten werkloods afgebrand.
Daarna is deze om veiligheidsredenen vervangen door een stenen bouwwerk.
Tevens heeft men toen een eigen brandspuit aangeschaft, die daarna regelmatig gebruikt werd om brandjes aan boord van de op de helling staande
schepen te blussen. Hiervoor werd per keer 110,- berekend (zie bijlage
8). Het is wei voorgekomen dat schepen 130,- in rekening moest worden
gebracht 3).
We moeten aannemen dat, naarmate de jaren verstrijken, het aandeel
van de meesterknecht Stompf in de bedrijfsvoering steeds groter is geworden.
Toen de heer Dunlop in 1860 tien jaren hard voor de Sleephelling-Societeit
gewerkt had, besloot men hem vanwege zijn grote verdiensten voor de N. V. als
direkteur te handhaven. Zij het dat zijn salaris werd teruggebracht tot
/600,- per jaar plus 10% van de zuivere winst tot een maximum van
/400,- 4). Tevens kunnen we hierin iets zien van het verminderen van de
aktiviteiten; men had niet meer zo'n behoefte aan een echte direkteur die
de N .V. naar buiten kon representeren. In plaats daarvan trachtte men met
zo min mogelijke kosten de zaak op de bestaande voet voort te zetten. We
mogen aannemen dat de gezondheidstoestand van de heer Dunlop in de
1) idem, La.p., idem, Deelhebbersvergadering d.d. 18-2-1850.
2) idem, La.p., map nr. 4, jaarversiagen 1850 tIm 1859.
3) idem, La.p., stuk nr. 11, Copierekeningenboek.
4)

idem, t.a.p., stuk nr. 2, notulenboek I : deelhebbersvergadering d.d. 21-2-1860.
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jaren zestig te wensen over heeft gelaten. De notulen van door hem bijgewoonde vergaderingen worden steeds slechter leesbaar 1). Op 6 november
1866 overleed de heer David Dunlop na een welbesteed leven.
Men besloot nu de dagelijkse leiding over te dragen aan de heer Th.
Stompf, die de N.V. Sleephelling-Societeit reeds 26 jaar met grote toewijding
had gediend. Over de beleidskwesties zouden de commissarissen, de heren
Vlierboom, van Hoboken en van Vollenhoven beslissen. De opzichter
Stompf zal in zijn taak worden bijgestaan door een administrateur, waarvoor
de heer J. J. Roelants wegens zijn ervaring in scheepszaken wordt gekozen.
We kunnen deze besIissing, het direkteurschap te laten vervallen, zien als
een nieuwe stap achterwaarts. Opnieuw wilde men, Iiever dan een energieke
ondernemersfiguur aan te trekken, zo zuinig mogeIijk verder werken. Ter
illustratie hiervan de volgende berekening 2).
Stompf verdiende 1 12,- x 52
Bovendien aan kermis en nieuwjaarsfooien
Verkoop van touwwerk, oud ijzer en pluis.

1624," 20," 20,-

Te samen

1664,-

Hiervan werd tot nu toe ingehouden/l,50 huur per week. Nu hij echter
opzichter was geworden kon hij het huisje aan de werf gratis bewonen.
Bovendien zou hij een premie ontvangen van 3 cent, per gemeten opgesleepte
last.
Roelants werd aangenomen voor 1150,- per jaar met de mogelijkheid
tot 1250,- op te klimmen.
We behoeven er niet aan te twijfelen dat Stompf zich uitstekend van zijn
taak heeft gekweten en ook Roelants blijkt een zeer bekwame kracht te zijn.
Maar er waren krachten in het spel, waartegen dit tweetal het niet kon opnemen. De N.V. Sleephelling-Societeit kan bezwaarlijk een schoolvoorbeeld
van een dynamische onderneming genoemd worden. Sinds de oprichting in
1840 was er alleen maar gerepareerd wat versleten was. En dat had men buiten de terreinen van de N.V. niet gedaan. Daar waren met name de oude
zeilschepen steeds meer vervangen door stoomschepen. En onder deze stoomschepen kwamen er steeds meer die te groot en te zwaar waren voor de
helling, daterende uit 1840.
Verder waren er elders ook sleephellingen gebouwd, nieuwe, beter en groter. Daarbij kwam nog dat men Feyenoord aan de overzijde van de Maas een
lastige plaats yond.
Als belangrijkste faktor echter mogen we beschouwen, dat voortaan de
scheepswerven over eigen dwarshellingen gaan beschikken, terwijl voor de
grote schepen de gemeentelijke dokken beschikbaar zijn. Hiermede is de
1) idem, t.a.p., stukken ill. 2-3, notulenboeken I-II: notulen 1860 tIm 1866.
2) idem, La.p., stuk ill. 3, notulenboek IT: bestuursvergadering d.d. 20-11-1866.
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eigenlijke bestaansreden van de Sleephelling-Societeit weggenomen. Het is
niet zo dat er een grote crisis is geweest bij de N.V. De teruggang is zeer
geleidelijk veriopen. Ben duidelijk beeld hiervan vinden we in de cijfers over
de laatste 15 jaren van haar bestaan (ontleend aan de jaarverslagen over die
periode).
Jaar
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

Aantal schepen
39
43
38
23
27
22
22
24
22
22
34
27
31
22
16

(waarvan stoomschepen)
10
12
12
7
8
7
7
7
9
6
15
14
10
10
9

Uitgekeerd dividend

177,,,70,,,70,,,40,,,29," 15,,, 20," 10," 15,,,25,,,40,,,40,gepasseerd.

115,-

In 1893, toen het dividend over het daaraan voorafgaande jaar gepasseerd
moest worden, verklaarde het bestuur dat de redenen voor de slechte stand
van zaken waren: het steeds kleiner worden van het aantal zeilschepen,
het steeds groter worden van de stoomschepen, de scherpe konkurrentie
van de stadsdokken en de ongunstige ligging van de helling. Daarom werd
aan de vergadering gevraagd of het wenselijk zou zijn het huurkontrakt met
de gemeente, dat loopt tot juli 1895 na die tijd nog te veriengen. Met algemene stemmen werd tenslotte besloten tot 31 december 1894 door te werken
en daarna tot liquidatie over te gaan I). Op de vergadering van 28 februari
1895 besloot men voor de heer Stompf een lijfrente te kopen van/8,- per
week, terwijl men tot 31 december van het lopende jaar zijn normale loon
vanI12,- zou blijven betalen. Men heeft hiermee uiting willen geven aan de
grote waardering voor de heer Stompf, die de N .V. Sleephelling Societeit
vanaf de dag van haar oprichting trouw en vakkundig had gediend.
In juni van dat jaar werd het laatste op de helling staande schip, de
"Zeemeeuw" van de N.S.B.M., afgelaten 2). Het zal geen grote plechtigheid
zijn geweest, maar Stompf en zijn mannen zullen toch iets van weemoed
hebben gevoeld toen de "Zeemeeuw" haar stoomfiuit liet gillen: ten teken
dat ze vrij was van de wagen. Het bestaan van "hun" helling was ten einde.
Op 25 juli had de laatste algemene vergadering van deelhebbers plaats1) idem, t.a.p., idem, Deelhebbersvergadering febr. 1893.
2)

idem, t.a.p., map

Dr.

22, comissarissenboekje van A. Chabot.
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gevonden, ter goedkeuring van de "Finale afrekening"; buiten de cornmissarissen waren vijf van hen aanwezig. Er bestond dus kennelijk weinig belangstelling voor om te horen hoe men de slotuitkering vanf27,40 per aandeel
becijferd had 1).
Ret laatste ingekomen stuk van de N.V. is een memorandum van de heer
Chabot aan J. J. Roelants d.d. 22 januari 1896, waarin wordt gevraagd of
de heer Roelants, nu de betalingen aan de heer Stompf per 31 december
1895 zijn beeindigd, alle resterende stukken ten kantore van de presidentcornmissaris wil bezorgen, aangezien zijn taak als administrateur is geeindigd 2).
De sleephelling en de gebouwen waren toen reeds in handen van de sloper
gevallen. Toch kan men hem de schuld niet geven van het verdwijnen van
het bedrijf. Dat was gevallen in de strijd met de vooruitgang, waarin stilstand "slopend" is.
BIJLAGEA
Tarieven der N. V. Sleephelling-Societeit in 1842
(Ontleend aan Archief Sleephelling-Soc. no. 1. map met tarieven e.d.)
Ops/epen en aflaten:
Scheepsgrootte.
50- 80 gemeten lasten
80-100 gemeten lasten
100-225 gemeten lasten
225-250 gemeten lasten
250-275 gemeten lasten
275-300 gemeten lasten
300-350 gemeten lasten
Hellinghuur: eerste
5 dagen
volgende 30 dagen
na dien tijd

Tariej in Nederlands geld.
50 Cents per last.
45 Cents per last.
40 Cents per last.
38 Cents per last.
37 Cents per last.
36 Cents per last.
35 Cents per last.
15 Cents per gemeten last.
10 Cents per gemeten last.
5 Cents per gemeten last.

Ben schip dat op dezelfde dag wordt opgesleept en afgelaten zal voor 2 dagen betalen.
De dagen van opslepen en aflaten zullen als volle dagen worden meegerekend.
Opmerking: Later heeft men deze tarieven verder gedifferentieerd voor eventueel
aan boord zijnde lading of ballast. Hiervoor werd de halve prijs
berekend.

1) idem, t.a.p., map ill. 4, jaarverslagen, Finale afrekening.
2) idem, t.a.p., map ill. 6, ingekomen stukken, memorandum van A. Chabot

d.d. 22-1-1896.
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Voorbee!d van een rekening der N. V. Sleephelling-Societeit

(Ontleend aan archief Sleephelling-Societeit no 11. copie-rekeningenboek)

Rotterdam, 14 december 1875.

No. 122
1621

De Heeren Wambersie en Zoon .....................................
Cargadoors van het Spaans Bark Schip "Loreto::.......
Kapitein: Fingo ....................... ...............................

Debet aan de Sleephelling-Soc . .te Rotterdam.

Nov. 13

r

Opsleeploon 348 lasten a 31 Cents per last
Idem
20 lasten a 1st cents per ballast
HelIinghuur 5 dagen
17 dagen
Idem
5 dagen
Idem
"17 dagen
Idem

a
a
a
a

13
9
6t
4t

Cents
cents
cents
Cents

per last
per last
per ballast
per ballast

f
226
532
6
15

107 88
310

20
44
50
30
780 44

Dec. 10

Afgelaten.
Vloeringhuur 348 lasten a 5 Cents
25 stuks a 5 Cents per stuk
Schoren
per week. 4 weken
Waakloon
44 nachten a 50 Cents per nacht
Brandspuit gebruikt (1 maa/)

17 40
522 10 54 40

f 945 82
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Eigenaars der aandelen 1, 2, 3 en 4 van 1840-1895
(Ontleend aan archief Sleephelling-Societeit no. 5)

Aandeel I

Aandeel IV

Aandeel III

Aandeel II

Zijo< M,j~t';tl Kori wf'"m Fred,,;,
24 april 1844

~ ~Hho1m;o,

~
Koning Willem II

P,od,rik,
Louise Charlotte Marianne,
Gemalin vanZ.K.H. Prins
Hendrik Albert van Pruisschen

Z.K.H. Willem Frederik
Karel, Prins der
Nederianden

I

i

6 mei 1885/

H.K.H. de Wed. Hertogin van
Mecklenburg Schwerin geb.
Frederika Wilhelmina Louise
Elisabeth Alexandrine van
Pruisschen

Koning Willem III

I
I
I
I

13 feb. 1882

Johannes Martinus
Anne Bicker

31 mei 1882

18 aug. 1882

I

H .K.H. Wilhelmina Sophia Louise
Erfgroothertogin van Saksen Weimar

VIII
LIMBURGERS NAAR NOORD-AMERIKA
door
Dr. G. C. P.

LINSSEN

Een onderzoek naar de landverhuizing van Limburgers naar de Verenigde Staten
gedurende het derde kwart van de negentiende eeuw.

Wanneer men het respect afdwingende werk van Dr. J. van Hinte:
"Nederianders in Amerika; een studie over landverhuizers en volksplanters
in de 1ge en 20ste eeuw in de Verenigde Staten van Amerika", - in 1928
verschenen in twee kloeke delen, ruim 1100 pagina's in totaal omvattend-,
ter hand neemt, dan krijgt men de indruk dat welhaast alles wat er te publiceren valt over dit onderwerp, reeds aan het papier werd toevertrouwd 1).
Echter in het kader van zijn beschouwingen kon Van Hinte geen bijzondere
en gedetailleerde aandacht schenken aan de emigratie, zoals die vanuit de
verschillende provincies en hun regio's groeide. Zo wijdde hij bijvoorbeeld
nauwelijks aandacht aan de emigratie welke uit Limburg plaats yond. Toch
emigreerden in het derde kwart van de negentiende eeuw in totaal ruim
1700 Limburgse mannen, vrouwen en kinderen naar de Verenigde Staten
van Amerika. Aan het wei en wee binnen en rondom deze groep wordt in
het volgende aandacht besteed.
Het was vooral in de jaren tussen 1850 en 1860 dat Amerika werd wat
Marcus Lee Hansen in zijn "The Atlantic Migration" noemt "the common
man's Utopia" 2). Bedroeg het aantal emigranten, wettig in de Verenigde
Staten toegelaten, in de periode 1831-1840 nog slechts 599.125, in de periode
1841-1850 was dit gestegen tot 1.713.251, om in de volgende tien jaren
2.598.214 te bedragen 3). De peri ode 1861-1870 gaf een wat lager emigrantental tot uitkomst namelijk 2.314.823, een cijfer waarop ongetwijfeld mede de
Amerikaanse burgerooriog, die duurde van 1861 tot 1865, zijn invloed heeft
uitgeoefend. In de jaren 1871-1880 steeg het emigratiecijfer tot 2.813.191.
De bevolking van de Verenigde Staten breidde zich uit van 12.866.020 in
1830 tot 50.155.783 in 1880 4). In dit tijdsbestek werden tot de Verenigde
Staten toegelaten Arkansas in 1836, Michigan in 1837, Florida en Texas
in 1845, Iowa in 1846, Wisconsin in 1848, Californie in 1850, Minnesota in
1858, Oregon in 1859, Kansas in 1861, West Virginia in 1863, Nevada in
1) J. van Hinte, Nederlanders in Amerika; een studie over landverhuizers en
volksplanters in de 1ge en 20ste eeuw in de Vereenigde Staten van Amerika,
Groningen 1928, dIn. I-II.
2) M. L. Hansen, The Atlantic Migration 1607-1860; a history of the continuing
settlement of the United States, Cambridge-Massachusetts 1941, p. 146.
3) F. L. Schoell, Geschiedenis van de Verenigde Staten, Brugge-Utrecht 1968,
p. 367.
4) J. W. Schulte Nordholt, De Verenigde Staten; het grote experiment, Amsterdam 1965, p. 180-181.
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
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1864, Nebraska in 1867 en Colorado in 1876. Daarmee waren in totaal 38
van de huidige 50 staten, - de laatste twee dateren van 1959 te weten Alaska
en HawaiI - , tot de Unie toegetreden.
De intemationale stroom van Europese emigranten naar Amerika, die
tijdens de Napoleontische oorlogen slechts druppelsgewijs had gevloeid,
bereikte in de jaren twintig van de negentiende eeuw een aantal van tienduizenden per jaar, en van honderdduizenden in de jaren veertig 1). De
plattelandsarmoede in het toen nog agrarische Europa bracht er velen toe
hun geluk in de nieuwe wereld te beproeven. De armoede tijdens, wat wei
wordt aangeduid met "das Zeitalter des Pauperismus", - van 1750 tot
1850 - , nam op het einde van die periode welhaast catastrofale vormen aan,
ook in Nederland 2). Het statistisch materiaal uit die tijd liegt er bepaald niet
om. Het percentage bedeelde huisarmen in Nederland bedroeg in 1848
13.9 % van de bevolking; in Limburg lag het percentage nog iets hoger namelijk op 15.2 %. Ontevredenheid met deze situatie in eigen land is zonder
twijfel een van de belangrijkste oorzaken geweest om te emigreren. Toen men
in Le Havre, een van de belangrijkste Europese emigrantenhavens, vroeg
wat men verwachtte te vinden aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan, antwoordden de Duitsers kort en krachtig: "Kein Konig dort" 3).
Daarmee typeerden zij bondig het gehele systeem waarin zij leefden, de
staatsinstellingen waarmee zij te maken hadden en de geringe verbeteringen
die zij voor de toekomst zagen. Ontevredenheid met de toestand in eigen
vaderland was in eerste instantie de grondslag van het besluit om naar het
Beloofde Land Amerika toe te gaan 4). Het misnoegen lag ook in Nederland
op velerlei terrein: natuurlijk de armoede, maar ook de ondoorzichtige
muur voor de minder geletterden om recht te verkrijgen, het tot in het
belachelijke doorgetrokken standenonderscheid, het patentrecht, - opnieuw
ingevoerd in 1819 - , dat vele onbillijkheden bevatte 5). Kortom: Nederland
was in het algemeen een land van weinig perspectief 6).
Dat gold ook voor Limburg. Vooral in 1839, na het vertrek der Belgische
troepen, en de jaren hiema was de situatie in Limburg weinig gunstig. De
1) F. Thistlethwaite, Het grote experiment; een inleiding tot de geschiedenis van
het Amerikaanse volk, Den Haag z.j., p. 74.
2) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, De arme en het maatschappelijk welzijn in
historisch perspectief, Tilburg 1961, p. 31.
3) A. W. Hansen, p. 147; B. H. M. Vlekke, Amerika en wij, Roermond-Maaseik
1948, p . 87.
4) Over de oorzaken van de landverhuizing der Nederlanders naar de Vereenigde
Staten, in Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, o.r.v. mr W. A. E.
Sioet tot Oldhuis, dl. 26, Zwolle 1866, p. 87, 98-99 .
•) A. C. J. de Vrankrijker, Geschiedenis van de belastingen, Bussum 1969,
p. 64-65.
8) Z. W. Sneller, Bijdragen tot de economische geschiedenis, Utrecht-Antwerpen
1968, p. 203; J. H. van Stuijvenberg, Economische groei in Nederland in de negentiende eeuw: een terreinverkenning, in: Bedrijf en samenleving, economisch-historische studies over Nederland in de negentiende en twintigste eeuw aangeboden
aan prof. dr. I. J. Brugmans bij zijn aftreden als hoogleraar aan de universiteit van
Amsterdam, o.r.v. W. J. Wieringa e.a., Alphen aan de Rijn-Brussel 1967, p. 195.
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provinciale overheid maakte in 1846 met zorg gewag van de buitengewone
duurte, nijpende armoede, beroepsbedelarij en landloperij. Gesignaleerde
diefstallen betroffen voomamelijk het wegnemen van levensmiddelen. Dat
de noodlijdende bevolking aan de rijksgrens zijn toevlucht zocht tot smokkel, - hetgeen de criminaliteit verhoogde -, behoeft geen verwondering
te wekken. Ondanks de toenemende werkgelegenheid tussen 1850 en 1870
bleef de positie van de kleine man bijzonder kwetsbaar 1).
De Limburgse emigratie naar landen buiten de Verenigde Staten en Nederlands Oost-Indie, - religieuzen buiten beschouwing gelaten -, was
miniem. Het waren er in de jaren 1851 tot en met 1877, - de tijdsperiode
aan welke in dit geschrift aandacht wordt besteed - , slechts vier 2). Het
vertrek naar Nederlands Oost-Indie betrof voomamelijk mannelijke en
vrouwelijke religieuzen 3).
De emigratie uit Limburg naar Amerika kwam op gang na het midden van
de negentiende eeuw. In 1851 werd voor het eerst het fenomeen der landverhuizing in Limburg gesignaleerd 4). Het jaarverslag der provincie merkte
op, dat de zucht tot landverhuizing naar Noord-Amerika of andere overzeese
gewesten zich in het hertogdom Limburg veel minder dan elders openbaarde.
Het betrof slechts twee personen: Theodoor van der Bloemen uit Arcen
en Velden, en Gerard Emmers uit Gennep, die beiden besloten hadden om
hun fortuin in Amerika te zoeken. In de jaren vijftig komt langzaam aan de
emigratie in Limburg op gang om in de jaren tussen 1862 en 1864 een hoogtepunt te bereiken. Daama werd de interesse gestaag aan minder. In de jaren
na 1877 werd door de provinciale verslagen geen melding meer van emigratie
gemaakt.
1) G. C. P. Linssen, Verandering en verschuiving; industriele ontwikkeling naar
bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg, 1839-1914, Tilburg 1969, p. 32-35; Provinciaal Verslag der Provincie Limburg (in den vervolge afgekort P.V.L.) 1846, p.
4,7, 35-36; 1847, p. 94; 1856, p. 247-249; 1859, p. 332.
2) Deze moedige "Einzelgiinger" verdienen toch het eresaluut met name genoemd
te worden. Het waren:
- in 1859: Paulus Josephus Hubertus Lemmens, een 22-jarige, ongehuwde werkman uit Ubach over Worms, die naar Rusland, - gouvernement EstJand -,
vertrok in de hoop daar een hoger dagloon te verdi en en,
- in 1864: Ludovicus Felix Gerlachus Schoenmaeckers uit Houthem, die, 16
jaar oud, vertrok naar Mexico, teneinde daar in militaire dienst te treden van
keizer Maximiliaan I,
- in 1864: Frans Antoon Lambert Motke, een 30-jarige, ongehuwde koperslager
uit Thorn die, tot lotsverbetering, eveneens naar Mexico vertrok; de Maasen Roerbode, - een te Roermond verschijnend weekblad -, van zaterdag 11
juni 1864, vermeldde per advertentie "een hartelijk vaarwel aan vrienden en
bekenden"
- in 1870: Hendrik Willem Lamsfus, een 22-jarige, ongehuwde wolspinnersbaas
uit Vaals, vertrokken naar Peru. P.V.L. 1859, p. 32-33, staat K.; 1864, p. 76-77,
tabel N; 1870, p. 113, tabel P; aangevuld met gedetailleerde gegevens per
persoon, zoals deze zich bevinden in het Aigemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.
3) Gegevens geput uit de Provinciale Verslagen der Provincie en gegevens van
het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. Bij orientatie betrekking hebbend op
deze bronnen wordt in den vervolge hier niet meer expliciet naar verwezen.
4) P.V.L. 1851, p. 32.
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In totaal emigreerden in de jaren van 1851 tot en met 1877 1764 personen,
onder te verdelen in 448 mannen, 303 vrouwen en 1013 kinderen 1). Beziet
men de specificatie in Bijlage I, dan valt op dat juist in de jaren 1862 tot en
met 1864 de emigratie het grootst was; dit te meer omdat deze periode voor
een groot deel samenvalt met de Amerikaanse burgeroorlog 2). De oorlog
stimuleerde de economische ontwikkeling in het Noorden echter krachtig,
versnelde de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, begunstigde de grootindustrie en bevorderde de agrarische expansie. Ter extra stimulans van dit
laatste werd immers in 1862 de Homestead Act aangenomen, een wet,
waarbij aan ieder Amerikaans burger of vreemde emigrant, die bereid was
zich te laten naturaliseren, gratis een stuk land werd afgestaan onder de
enige voorwaarde dat hij zich verplichtte deze grond gedurende vijf jaren
te bebouwen. In de volgende jaren gingen miljoenen hectaren rechtstreeks
in de handen van honderdduizenden "homesteaders" over. Ook in Limburg
raakte de Homestead Act bekend. Zo adverteerde scheepsbevrachter en
vervoerder van emigranten A. Strauss te Antwerpen in de Maas- en Roerbode, - een Roermondse krant - , o.a. met de volgende tekst: "Ingevolge
prociamatie d.d. 20 mei 1862 van den President der Noordelijke Staten van
Amerika wordt aan elk familiehoofd of persoon boven 21 jaren oud, die na
den lsten januarij 1863, zich in Amerika komen vestigen, 160 akkers 3)
grond in eigendom gratis afgestaan, waarvan hij, na vijf jaren onafgebroken
verblijf en het beakkeren dier gronden, tegen betaling slechts van tien Dollars voor onkosten, de vereischte titels van eigendom der 160 akkers grond
zullen bekomen". Ongetwijfeld heeft de publicatie van de inhoud der Homestead Act grote invloed gehad op de keuterboeren en dagloners van het
Limburgse platteland.
De reactie op de advertenties die in februari werden geplaatst liet dan ook
niet lang op zich wachten. Reeds in maart vertrok per trein vanuit Maastricht
naar Antwerpen een groep van ruim 250 landverhuizers: gehele gezinnen,
met have en kroost, afkomstig vooral uit de streken van Echt, Susteren en
omliggende dorpen, daarbij ook uit Belgisch Limburg 4). De emigratielust
1) Zie Bijlage I.
2) Schoell, a.w., p. 197-203; J. T. Adams, De geschiedenis van Amerika, Amster-

dam 1946, p. 258. Enkele weken na de verkiezing van Abraham Lincoln tot
president der Verenigde Staten besloot South-Carolina op 20 december 1860 met
algemene stemmen van zijn parlement zich uit de Unie terug te trekken. AI voor de
inhuldiging van Lincoln als president op 4 maart 1861 vormde South-Carolina
samen met Georgia, Alabama, Florida, Mississippi, Louisiana en Texas de Confederated States of America. Hierbij voegden zich naderhand nog Arkansas,
North-Carolina, Virginia en Tennessee. Het waren de zogenaamde Zuidelijken
die het eerst de feiteJijke vijandelijkheden openden op 21 april 1861. De oorlog,
- het was een bloedige oorlog zonder genade -, zou op drie dagen na precies
vier jaren duren, want pas op 9 april 1865 zou generaal Lee te Appomattox tot
capitulatie aan generaal Grant overgaan. De vijandelijkheden hadden zich voornamelijk afgespeeld op zee, in de Atlantische kuststaten en langs de Mississippi .
3) Met 1 akker is bedoeld 1 acre, welke 0,4047 ha groot is. Door 160 akkers
wordt dus een oppervlak van bijna 65 ha omvat.
4) H. C. W. Roemen, Vertrek uit de provincie Limburg naar overzeesche gewes-
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nam in het voorjaar van 1863 welhaast dagelijks toe. De Maas- en Roerbode
achtte zich echter toch verplicht om een waarschuwende hand op te steken 1). Binnengekomen brieven, aldus deze krant, bewezen dat niet alles was
uitgekomen zoals voorgespiegeld. Amerika bleek niet het eldorado of luilekkerland dat door enthousiaste scheepsbevrachters als zodanig was
geschilderd. Onder andere was men ter redactie gernformeerd door de consul
der Nederlanden te St. Louis in de staat Missouri, - tevens belast met de
consulaire zaken in de staten Iowa en Illinois -, de heer B. B. Haagsma,
die emigratie naar Amerika ten sterkste afraadde wegens de alles verwoestende burgeroorlog. Voorts waarschuwde Haagsma voor het klimaat en achtte
hij kennis van de Engelse taal onontbeerlijk. Wat betreft de burgeroorlog
had Haagsma wei gelijk, echter de verwoestingen beperkten zich tot de
oostelijke kuststaten en het front langs de Mississippi, die ter hoogte van
St. Louis de grens vormt tussen Missouri en Illinois. De staten waar de
Limburgers naar toe gingen, lagen in het Noorden aan de Grote Meren
waar tijdens de burgeroorlog nauwelijks een schot is gevallen. Wat weI
gebeurde was, dat emigranten na aankomst en naturalisatie werden ingelijfd in het leger der Noordelijken, zulks soms uit kracht van overeenkomst
die zij voor hun inscheping had den aangegaan, doch welks inhoudelijke
consequenties zij zich, eenvoudige plattelandslieden als zij doorgaans waren,
niet hadden gerealiseerd. Voor het leger der Noordelijken waren de grote
aantallen emigranten een welkome aanvulling.
Was men eenmaal Amerikaans burger dan werd het vertrek terug
moeilijk. In april 1863 werd de uitgifte van passen tegen norma Ie leges gestaakt en konden slechts zij die een bedrag van 300 dollar betaalden het land
verlaten. Voor en na kwamen soms emigranten terug. De Maas- en Roerbode maakte er als haar het nieuws ter ore kwam, graag drama tisch gewag van.
Zo bijvoorbeeld de krant van zaterdag 12 september 1863: "Met zekerheid
kunnen wij melden dat wederom eenigen onzer Limburgsche landverhuizers
uit de omstreken van Roermond en Echt, na een kortstondig verblijf in
Noord-Amerika, in het vaderland teruggekeerd zijn. Dit uitstapje heeft
hun schromelijk veel geld gekost en tevens doen wedervaren dat degenen
die hun Amerika hadden voorgesteld als een land waar voor iedereen
geiegenheid bestaat om binnen korten tijd fortuyn te maken, bedriegers en
afzetters waren. Dat anderen, die nog met landverhuizingskoorts behept
zijn, zich hieraan spiegelen! Deteruggekomenen, die er schier al hunne beschikbare penningen bij ingeschoten hebben, kunnen desnoods verdere inlichtingen geven. Wat ons betreft, wij hebben meermalen onze stem tegen die
dwaze landverhuizingszucht verheven, en nu reeds zijn er daadzaken voorhanden, die blijkbaar getuigen dat wij gelijk hebben". Ondanks deze voorten in de jaren 1851 tot en met 1877, in Tijdschrift voor Economische Geografie,
nr. 12, 15 december 1946.
1) Maas- en Roerbode, zaterdag 28 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 12
september 1863 en 30 juli, 27 augustus 1864; Archief Ministerie van Buitenlandse
Zaken, 1813-1879, inv. nr. 3025; Archief van het Nederlandse gezantschap in
Noord-Amerika, 1814-1909, inv. nr. 100.
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lichting vertrokken echter velen tijdens de burgeroorlogsjaren, vooral aangetrokken door de faciliteiten der Homestead Act, naar het utopia van die
tijd, Amerika.
De overgrote meerderheid der landverhuizers behoorde tot de mingegoeden, te weten ongeveer 70 %. Ruim 20 %was ingedeeld bij de behoeftigen
en de weIgesteIden maakten een kleine 10 %van het totaal uit. OpmerkeIijk
is dat veel meer mingegoeden dan behoeftigen vertrokken zijn. De reden
hiervoor zou gezocht kunnen worden in het feit, dat voor landverhuizing
enige financiele middelen nodig waren en wellicht ook, dat het bij de
behoeftigen aan de energie tot vertrek heeft ontbroken. Voor de hand ligt
dat de meesten om zuiver materiele motieven emigreerden. Daamaast was
er, zoals boven reeds gezegd bij velen een groot ongenoegen met de bestaande sociaal-economische orde. Een tijdgenoot, Mr. W. A. E. Sloet tot OIdhuis, ging na welke de oorzaken van de landverhuizing der Nederlanders
naar de Verenigde Staten waren. Ook hij kwam tot de slotsom dat verwerven
van eigen grondbezit voorop stond. Hij signaleerde geen religieuze motieyen 1).

Beziet men de totale groep van Limburgse emigranten naar regio, dan
blijkt dat in twee gebieden de emigratie bijzonder sterk is opgetreden. Het
ene gebied ligt in Noord-Limburg en omvat de gemeenten Venray, Horst,
Sevenum, Wanssum, Meerlo, Broekhuizen, Grubbenvorst en Maasbree.
Het tweede gebied ligt op de scheiding van Midden- en Zuid-Limburg en
omvat de gemeenten Montfort, Echt, Roosteren, Susteren, Obbicht en
Papenhoven, Grevenbicht, Born, Nieuwstadt, Limbricht, Sittard en Munstergeleen.
In de oude vestingsteden VenIo, Roermond en Maastricht was het animo
zeer gering. De verklaring hiervoor zou men in twee richtingen kunnen zoeken. De emigratie naar Amerika richtte zich vooral op de vlakten van het
Midden-Westen, waar kennis van landbouw een eerste vereiste was. Ook
ambachtslieden dienden er op het boerenbedrijf georienteerd te zijn. Voorts
waren in het algemeen de steden meer verpauperd dan het platteland, waar
de geldsom benodigd voor de overtocht gemakkelijker op tafel kwam,
omdat men iets te verkopen had aan bezit. Van de andere kant lokte het
alternatief om fabrieksarbeid in de Limburgse steden te verrichten niet aIle
plattelanders toe.
Voor zover valt na te gaan in de jaarlijkse provinciale landverhuizersoverzichten, kwalificeerde een meerderheid zich als landbouwer en akkerman 2). Een tweede belangrijke categorie was dagloner en dienstknecht.
Voorts werd een velerlei van beroepen opgegeven, waarbij opvalt dat het
aantal behorend tot de industriele sector zeer gering was. Uit de opgaven
is niet duidelijk op te maken, in hoeverre het zelfstandigen of personen in
dienstverband betrof.
1) W. A. E. Sloet tot Oldhuis, Over de oorzaken van de landverhuizing der
Nederlanders naar de Vereenigde Staten, in Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en
Statistiek, d126, 3e serie, 2e stuk (Zwolle 1866), p. 87-102; Bijlage II; Roemen, t.a.p.
2) Bijlage III.
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De route van de meeste Limburgse emigranten naar de plaats van bestemming liep via Antwerpen, aangezien de bevrachters, - zoals de reeds genoemde Strauss -, in deze streken zeer actief waren en onder meer via krantenadvertenties regelmatig en veelvuldig van zich deden horen. Ook vanuit het
Pruisisch grensgebied, gelegen aan Limburgs oostgrens, trok men naar
Amerika via Antwerpen 1). Het kantoor A. Strauss te Antwerpen adverteerde met een tweemaandelijkse dienst, - de eerste en vijftiende van elke
maand -, rechtstreeks Antwerpen-New-York met snel zeilende driemasters 2). Ben dergelijke enkele reis Amerika kostte nog geen 60 gulden
per persoon. Daarbij moet men echter weI rekening houden met het feit
dat een hoog dagloon in die tijd nauwelijks een gulden bedroeg, zodat voor
de mingegoede emigrant dit reisbedrag ruim 2t maand loon betekende.
De levensmiddelen aan boord werden aldus de advertenties door een
van regeringswege benoemde commissie goedgekeurd. Ben aantal agenten
in Nederlands en Belgisch Limburg ondersteunde de wervingsactiviteiten
van Strauss. Hoofdagent voor Nederlands-Limburg was J. Horn te Sittard.
In Maaseik was hoofdagent J. Schoolmeesters tesamen met agent J. Wakkers werkzaam. Tot in Keulen strekte zich Strauss' agentennet uit. In deze
stad was voor hem werkzaam de firma J. van Maenen & Cie op de Thurnmarkt. De firma was door de Koninklijke Pruisische regering geconcessioneerd en erkend als landverhuizersintermediair.
Een andere actieve firma, zich bezig houdend met landverhuizersvervoer,
was P. van Es & Cie te Rotterdam, met als gemachtigde voor Limburg
P. L. Mentjens te Nieuwstadt.
De werving voor Amerika was kennelijk weI eens wat agressief. Sommige
Belgische dagbladen wezen op de kwalijke praktijken, die te Antwerpen en
elders bij het aanwerven van jongelieden voor Noord-Amerika gepleegd
werden. In Duitsland werden agenten soms "Seelenverkaufer" genoemd.
Men spiegelde de emigranten nog al eens wat voor, terwijl zij ter plaatse
aangekomen vaak genoodzaakt werden dienst te nemen in het leger der
Noordelijken.
De gezinnen die naar Amerika emigreerden, verkochten uiteraard al hun
have en goed. Toen dit in de jaren tussen 1860 en 1865 nogal massaal gebeurde, daalden de prijzen die men kon bedingen voor huis en grond. De
praktijken die zich hierbij voordeden, konden eveneens niet altijd het daglicht velen.
Was men eenmaal per trein naar Antwerpen gereisd, dan waren er verschillende mogelijkheden, waarvan de gunstigste was een rechtstreekse
Atlantische oversteek. Andere mogelijkheden waren het tussentijds aan1) Heimatkalender des Selfkantkreises, Geilenkirchen-Heinsberg 1971, jrg. 21 ,
p. 110-124 : Briefaus Amerika; B. H. Wabeke, Dutch emigration to North-America
(New-York 1944), p. 139; Hansen, a.w., p. 195.
2) Maas- en Roerbode, 24 mei 1862, 27 juni 1862, 12 juli 1862, 9 augustus 1862,
28 februari 1863, 14 maart 1863, 28 maart 1863, 11 april 1863, 12 september 1863,
30 juli 1864, 27 augustus 1864; Linssen, a.w., p. 38-39; van Hinte, a.w., dl II, p.
152-153; Hansen, a.w., p. 196.
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doen van een haven, Londen of Le Havre. In het ergste geval moest men in
zo'n haven het schip veriaten, onderdak zoeken en voorts wachten op de
aansluitende oversteek naar Amerika. Die wachttijd kon dagen, soms weken
duren en betekende niet aileen veel ellen de, maar ook dikwijls het verlies
van het laatste reisgeld. Echter ook Rotterdam was voor een aantal emigranten haven van vertrek, zoals lang voor hen voor de Pilgrim Fathers, die
in 1620 met de Mayflower hun vermaarde overtocht ondernamen 1).
De reis per zeilschip duurde soms 40 tot 45 dagen ; naderhand per stoomboot was de reis ongeveer 20 dagen korter 2). Ook de schepen werden groter.
Omstreeks 1850 had een koopvaardijschip van toOO ton een driemaal zo
grote capaciteit als een koopvaarder van omstreeks 1820. Het gebruik van
zeilen werd tot het uiterste opgevoerd. De clipper, de trots van de toenmalige
scheepsbouw, had een maximum aan zeil, en werd, al was het slechts voor
korte tijd, het onbetwist snelste schip van de oceaan. Het aantal emigranten
dat hiermee voer, was echter niet het grootst. De meesten moesten genoegen
nemen met minder snel, maar vooral ook minder comfortabel vervoer.
In de jaren zestig werd van staatswege een serie eisen van kracht, waaraan
het emigrantenvervoer behoorde te voldoen 3). Om te beginnen werd vastgesteld, dat het schip in goede staat en volledig uitgerust en bemand moest
zijn. De hoogte der verblijven mocht van dek tot dek gemeten niet lager zijn
dan 1.53 m. De kooien moesten tenminste 1.85 m. lang en 0.50 m breed zijn.
Het schip behoorde voorts twee reukloze gemakken te hebben en bij meer
dan honderd landverhuizers voor elke honderd personen een gemak extra.
Ook werd de eis gesteld om een erkend scheepsarts aan boord te hebben en
tenminste een ervaren kok. Voor iedere emigrant diende minimaal op weekbasis het volgende rantsoen aan leeftocht ingenomen te worden: 1.5 kg hard
brood, 0.5 kg gezouten viees, 0.5 kg. gerookt spek, 0.12 kg koffie, 0.75 kg
rijst, 0.75 kg. gort, 0.5 kg meel, 0.67 kg erwten en bonen, 2.5 kg aardappelen
en zout en azijn naar behoefte. Uit bovengenoemde opsomming blijkt, dat
afwisseling in het dagelijks menu nauwelijks geboden kon worden, zodat uit
dien hoofde aileen al de schepeiingen de bemel dankten, wanneer zij eindelijk in New-York aan wal konden stappen.
Eenmaal in New-York aangekomen ging men zo spoedig mogeiijk landinwaarts, in de meeste gevallen naar de staten gelegen bij de Grote Meren in
bet Midden-Westen. Vanuit New-York voer men per rivierboot de Hudson
stroomopwaarts tot Albany, een stad die men in een dag bereikte 4). Vandaar nam men de trein naar Buffalo, een traject dat eveneens binnen een dag
kon worden afgelegd. Ook hestond de mogelijkheid om verder per schip
te varen via bet in 1825 geopende Erie-kanaal, gegraven tussen Hudson en
1) Schulte Nordholt, a.w., p. 11; J. Schraver, Rotterdam de poort van Europa,
Rotterdam-Antwerpen 1946, p. 78.
2) R. J. Forbes, Mensenwerk, dl II, Amsterdam 1959, p. 103-108; Thistlethwaite,
a.w., p. 71-74.
3) Wet en besluit betrekkelijk den doortogt en het vervoer van Landverhuizers,
z.pl. 1882, p. 5-51.
4) Heimatkalender, p. 110-124; van Hinte, a.w., dl II, p. 193.
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Erie-meer. Vanuit Buffalo, gelegen aan de oostpunt van het Erie-meer, ging
men weer scheep om in westelijke richting het meer over te steken met
bestemming Detroit. Daar stapte men op de trein naar Chicago. Vandaar
waaierden de emigranten uit naar aIle richtingen en diverse staten.
De jaarlijkse opgaven in de Limburgse provinciale verslagen geven noch
volledig, noch precies de plaats van bestemming der landverhuizers op. In
vele gevallen werd volstaan met de aanduiding Noord-Amerika. Rubriceert
men de meer specifieke gegevens naar Uniestaat, dan constateert men dat
de emigranten althans in eerste instantie terecht komen in de staten New
York, Massachusetts en Pennsylvania, gelegen in het Noord-oosten van de
Verenigde Staten. Voorts geven zij als staat van bestemming op Minnesota,
Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana en Ohio, gelegen bij de Grote Meren.
Tenslotte kozen enige emigranten de zuidelijke staten Tennessee en Louisiana tot hun doe!. De overgrote moot vestigde zich echter in de buurt van de
Grote Meren, voomamelijk Minnesota en Wisconsin. Beide staten waren nog
niet zo lang lid van de Unie: Wisconsin trad toe in 1848 en Minnesota tien
jaren later in 1858. De mateloze uitgestrektheden grond in het MiddenWesten, slechts dun bevolkt door Indianenstammen, lokten de emigranten
sterk aan, vooral sinds de immense ruimten door spoorlijnen werden ontsloten 1).
Zo opende de "New-York and Hudson River Railroad" in 1851 zijn
passagiers- en goederendienst tussen New York en Albany. Vijf jaren later
reed de eerste trein bij Davenport in westelijke richting over de Mississippi,
die in deze streken de grens vormt tussen Illinois en Iowa. Ook kwalitatief
verbeterde het spoorvervoer: in 1864 bouwde Pullman zijn eerste slaapwagen en in 1868 yond Westinghouse zijn luchtdrukrem uit. In 1869 kwam
de coast to coast spoorverbinding New York-San Francisco in de onherbergzame staat Utah tot stand.
Intussen had den de landverhuizers het in de toenmalige farwest verre van
gemakkelijk 2). Zo trokken in 1862 tijdens de eerste Sioux-oorlog de krijgers
van het legendarische opperhoofd Sitting Bull plunderend en moordend door
de prairie van Minnesota, gedreven door de onrechten hun aangedaan door
de blanken. De onrust in wat terecht genoemd wordt het Wilde Westen, ten westen van de Missouri nam het leven meer het karakter aan van een
militaire operatie -, duurde voort tot de vierde Sioux-oorlog, waarbij in
1890 Sitting Bull, de fanatieke voorvechter van de Indiaanse vrijheid, werd
neergeschoten.
De plaats van vestiging die het meest met name genoemd wordt, is het
in Wisconsin geiegen, in die tijd nog geen duizend inwoners tellende plaatsje
Greenbay, ook weI gespeld als Grimbaai. Noord-Limburgse landverhuizers,
afkomstig uit Meerlo, Wanssum, Heiden, Sevenum en Maasbree, trokken
hier voomamelijk naar toe. Zo gaven bijvoorbeeld uit het vele landverhuizers
tellende dorpje Meerlo de families Bos, Hendrix, Hermans, Rutten, Smits en
1) Schoell, a.w., p. 190,204; Adams, a.w., p. 291.
2) Thistlethwaite, a.w., p. 158-159.
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Vissers, die tussen 1868 en 1874 emigreerden, Greenbay als plaats van bestemming op. Anderen venneldden het nabijge1egen plaatsje Little Chute.
Velen volstonden met de opgave Wisconsin. Greenbay, - ontdekt door de
Fransman Jean Nicolet in 1634 - , is gelegen aan de monding van de Foxriver, uitstromend in het Michigan-meer. Vooral door toedoen van pater
T. J. van den Broek was Greenbay toentertijd een centrum van katholieke
emigratie 1). Toen de actieve Van den Broek in 1847 met verlofin Nederland
was, richtte hij zich in een open brief tot zijn "landgenoten in Jezus Christus",
niet aIleen om hem in zijn missie te steunen, maar ook om hem te volgen.
Zijn brief oogstte veel publiciteit. Speciaal in de katholieke pers, met name in
het dagblad "De Tijd", werd veel aandacht besteed aan de inhoud, hetgeen
er toe leidde, dat Van den Broek uit het gehele land nieuwsgierige vragen van
adspirant-Iandverhuizers kreeg te beantwoorden 2). Feit is dat pas na 1847
de katholieke emigratie, die door de officiele kerkelijke autoriteiten niet
werd gestimuleerd, op gang kwam. Niet aileen Limburgse missionarissen
trokken naar Noord-Amerika, doch vooral ook zuidelijke plattelandsmensen, die hun geluk in Amerika wilden beproeven 3). Dat velen naar het uit de
verhalen van pater Van den Broek bekende Wisconsin trokken, ligt voor de
hand. De snel groeiende plaatsen aan de Foxriver, zoals bijvoorbeeld het
zuidelijk van Greenbay gelegen De Pere, waren zeer in trek. Dit blijkt mede
uit het feit dat een nieuwe wijk in VenIo Depere genoemd werd 4).
Naast Wisconsin was vooral ook Minnesota, - meer speciaal de plaats
Benton Carver - , doel van landverhuizing. Vooral Midden-Limburgers uit
het gebied van Echt en Sittard gingen hier naar toe.
Goed voorgaan deed soms goed volgen. Zo venneldde boer Joannes
Jaspers uit Echt in 1863 uitdrukkelijk zich te voegen bij zijn zoon Frans
I) Van Hinte, a.w., dl II, p. 189-192, 194, 323. Pater T. J. van den Broek O.P.
werd in 1783 geboren te Amsterdam. Hij vertrok omstreeks 1832 naar NoordAmerika om daar onder de Indianen te werken. De bisschop van Michigan zond
Van den Broek na een verblijf in de Staten Ohio ell Kentucky in 1834 naar Wisconsin, waar bij zich vestigde in Greenbay. Hij bouwde er een kerk en een pastorie.
Twee jaar later zond zijn bisschop hem naar het stroomopwaarts gelegen La petite
Chute. Met behulp van bekeerde Indianen bouwde hij ook hier een kerk voor de
aanwezige katholieke Fransen, Duitsers en Ieren. Op Allerheiligen 1851 werd hij na
de celebratie van een plechtige Hoogmis door een dodelijke beroerte getroffen. Hij
stierf op 5 november daaropvolgend en werd vier dagen nadien te La Petite Chute,
ook wei genoemd Little Chute, begraven.
2) Wabeke, a.w., p. 137-141.
3) Zie bijlage IV.
4) H. H. H. Uyttenbroeck, Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo; de straten
van Venlo, Venlo 1914, p. 16. Uyttenbroeck noteert hier het volgende: "De 8e mei
1878 werden van de vestinggronden buiten de voormalige Gelderse poort 16 kavels
langs de weg naar St. Urbanus aangekocht door A. E. Cohen te Arnhem. De vier
blokken tussen Binnen- en Buitensingel, het dichtst bij de Maas, werden binnen
het jaar bijna volgebouwd, welk spoedig verrijzen aanleiding gaf deze buurt
Depere te noemen". Uyttenbroeck vertelt dan in een noot hierbij hoe men aan de
naam kwam: "Depere is een plaats in Wisconsin in de Verenigde Staten van NoordAmerika, welke destijds zeer sne! ontstaan is, waar de Limburger John Smith (!)
uit Swolgen woonde, waar bij o.a. als burgemeester fungeerde en verder scheepsagent was."
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Hubert, die een jaar eerder naar Minnesota emigreerde. De veehoeder
Marinus Rutten uit Arcen en Velden verklaarde in 1870 zijn vader te volgen
die in 1869 emigreerde. In dit laatste jaar vertrokken drie gezusters Lebens,
van beroep dienstmeid en naaister in Munstergeleen, om naar eigen zeggen
baar vader en broer, voordien geemigreerd, te volgen. Dezelfde familienamen suggereren betzelfde. Zo vertrok uit Ottersum in 1857 dagloner Antoon Koenen, gevolgd in 1859 door Gradus Koenen; in 1860 vertrok uit
Nieuwstadt boer Jan Meuleners, in 1861 gevolgd door Comelis Meuleners,
beiden naar Minnesota. De familienaam Hendrix uit Meerlo komt bijvoorbeeld in sommige jaren terug: in 1868 vertrok Peter naar Greenbay, in 1869
Jacob naar Greenbay, in 1870 Peter en Willem naar Wisconsin, in 1872
Leonard Hendrix, die slecbts opgaf Noord-Amerika.
In beide staten handhaafden de Limburgse emigranten, veeial in de landbouw werkzaam, een klein deel van hun eigen cultuurpatroon, dat duidelijk
afweek van dat der Nederlands-Calvinistische emigranten in Michigan en
Iowa. Het ging er bij hen over het algemeen wat luchtiger toe. Men organiseerde kermis- en scbuttersfeesten, bet Iaatste compleet met bijbeborend
koningszilver. In de drukke cafe's, die tesamen met vrouw en kinderen werden bezocbt, besprak men weI en wee, waama er meestal werd gekaart. Ben
zich serieus handhavende levensstijl hadden ze bepaald niet. In wat weI wordt
genoemd "the great melting pot" werden ze tenslotte allemaal van vreemde
landverhuizer volbloed Amerikanen 1).

BIJLAGE I
Limburgse emigratie naar de Verenigde Staten·

Jaar
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859

Man

Vrouw

Kind

Totaal

2
4
8
7

2
1
1
1

8
1
5

12
6
14
8

14
3
9
6

4

8

6
4

18
14

26
3
33
24

1) Wabeke, a.w. , p. 140; Bijlage V; J. Menges, Geschiktheid voor emigratie; een
onderzoek naar enke1e psychoiogische aspecten der emigrabiliteit, 's-Gravenhage
1959, p. 10-11.

.) In dit overzicht gebaseerd op de Provinciale Versiagen van Limburg zijn niet
opgenomen de missionarissen, die vertrokken naar Amerika.
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1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

1
4
57
141
16
5
5
5
20
34
22
10
16
43
6
4
1
5

2
3
52
92
13
3
3
4
10
25
14
6
10
34
3
3
2
5

5
16
174
346
53
11
9
14
37
86
52
25
33
65
10
8

8
23
283
579
82
19

15

23
67
145
88
41
59
142
19
15
3
25

448

303

1013

1764

17

BIJLAGE II
Redenen van vertrek door gezinshoo/den en vrijgezellen, opgegeven in de Provinciale
Verslagen van Limburg 1851-1877:**

-

economische motieven:
• om fortuin of meerder fortuin te zoeken
• om beter bestaan te vinden of om verbetering van bestaansmiddelen te zoeken
• om aan zijn kinderen een beter bestaan te verschaffen
• lotsverbetering
• vertrouwen zonder arbeid een bestaan te vinden (eenmaai)

-

familiemotieven:
• om bij zijn kinderen te zijn
• op uitnodiging van bloedverwanten

-

strafrechtelijke motieven:
• om een correctionele gevangenisstraf van drie maanden te ontgaan (eenmaai)
• om zich te onttrekken aan wegens diefstal opgelegde straf (eenmaai)
• verkwisting (eenmaai)

-

beroeps- en standsmotieven:
• om zich als onderwijzer te vestigen
• tot verbetering van maatschappelijke stand

**) religieuze motieven werden niet opgegeven. Ongeveer 90 % emigreerde uit
economische motieven.
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BIJLAGE III
Beroepen van gezinshoo/den en vrygezellen (mannen en vrouwen) vertrokken naar de
Verenigde Staten 1851-1877
Beroep
akkerman
arbeider
bakker
dagloner
dienstknecht
glasblazer
herbergier
hoefsmid
houtkoper
houtzager
huisschilder
jager
kabinetwerker
kantoorbediende
kleermaker
klompenmaker
koopman
koperslager
kuiper
landbouwer
leerlooier
linnenwever
lintwerker
machinist
mandemaker
metselaar

aantal
10
4

6
66
43
1
1
6
1

3
2
1
1
2

6
3
2
2
1

194
1
1

2
1
1

Beroep
meubelwerker
muziekmeester
orgelmaker
paardeviller
pannebakker
pleisteraar
pottenbakker
rentenier
schilder
schoenmaker
schrijnwerker
smid
strodekker
tapper
timrnerman
veehoeder
verver van gebouwen
verver van stoffen
vleeshouwer
werkman
wever
winkelier
zadelmaker
zonder
zijdewever

aantal
1
2
1
1
1
1
1
1
1

9
5
2
3
1

19
1
2
1
2

3
4
3
4

31
1

12

Bron: Provinciale Verslagen van Limburg

BIJLAGE IV
Missionarissen vertrokken naar de Verenigde Staten in de periode 1851-1877*··
Jaar

1851

1852

1853
1867
1868
1872
1874
1876

Naam
Dold L.
Gielen H . H .
Hellemans H.
Muller M.
Munnicom P. J.
van de Braak A.
Meuffels H. H.
Princen J. A.
Takken W.
Moubis J. J. H .
Kellenaers H . J. T.
Albers J.

Afkomstig van
Wittem
Wittem
Wittem
Wittem
Weert
Wittem
Nederweert
Weert
Grubbenvorst
St. Odilienberg
Meerlo
Beesel

*U) Albers, Albersmann, Bruggeman en Nolte waren kloosterbroeders. De enige
non vertrok in 1869 naar Amerika; zij was M. Lafler uit Amstenrade. Bron: Provinciale verslagen van Limburg.
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Albersmann
Bruggeman H .
Graute J.
Gijsen G. H.
Henseler A.
Hosbach G.
Nicoloije P. J.
Nolte C.

Beesel
Beesel
Beesel
Maasbree
Beesel
Beesel
Maasbree
Beesel

BIJLAGE V

Register van /amilienamen van hoo/den van gezinnen en vrijgezellen, geemigreerd naar
de Verenigde Staten in de periode 1851-1877
Achten (Horst)
Adolf (Echt)
Aerts (Weert)
Alberts (Born)
Allers (Montfort)
Amama (Maastricht)
Aretz (Born)
Arts (Grubbenvorst)
Aquarius (Thorn)
van Baekel (Broekhuizen)
Baeten (Meerlo, Nederweert, Wanssum)
Baetsen (Broekhuizen, Meerlo)
Baken (Venray)
Bausch (Vaals)
Beckers (Maastricht, Montfort, Geleen)
Bercken (Meerlo)
van den Berg (Sevenum)
de Best (Meerlo)
van der Bloemen (Arcen en Velden)
Boesten (Schinnen)
van Bogget (Weert)
Bollen (Venray)
Bongaarts (Susteren)
van den Bongard (Sittard)
van den Bongerd (Limbricht)
Boonen (Susteren)
Borgermans (Susteren)
Borgmeijer (Maastricht)
Borka (Obbicht en Papenhoven)
Borrnans (Sittard)
Bos (Meerlo, Wanssum)
Bouwman (Echt)
Broekhoven (Beek)
Broeks (Venray)
Broens (Weert)
Brouns (Born)
Brouwers (Grevenbicht)
Bruckman (Meerlo)
de Bruin (Venray)
Briix (Maasbree)
Bussemakers (Bergen)
de Bijl (Broekhuizen)

Claassen (Venlo)
Claessen (Limbricht)
van Cleef (Limbricht)
Clever (Bergen)
Coenen (Schinnen)
Coolen (Maasbracht)
Coopmans (Maasbree)
Coppee (Born)
Coppes (Broekhuizen)
Coumans (Born, Limbricht)
de Crae (Echt)
Cremers (Meerlo, Montfort, Sittard)
Croijmans (Horst, Seven urn)
Cuene (Horst)
Custers (Sittard)
Curvers (Roosteren)
van Cuijk (Venray)
Daunay (Sittard)
Deckers (Limbricht)
Delsing (Echt)
Deuss (Born)
van Dinther (Weert)
Dirks (Grevenbicht, Limbricht)
Dois (Obbicht en Papenhoven, Sittard,
Urmond)
Dolven (Venray)
Donders (Thorn)
Donne (Sittard)
Donners (Born, Sittard)
Driessen (Born, Obbicht en Papenhoven)
Emrners (Gennep)
Engels (Heiden)
van Erkelens (VenIo)
Erkens (Sittard)
Esseling (Bergen)
Eussen (Simpelveld)
Evers (Venray)
van Eijll (Echt)
Eijmaal (Nuth)
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Fiesen (Broekhuizen)
Flecken (Sittard)
Fonck (Mook)
Francken (Broekhuizen)
Franssen (Beegden)
Frohe (Sittard)
Fijten (Montfort)
Gerard (Maastricht)
van Gerven (Yenray)
Geurts (Susteren)
Giesen (Sittard)
Goedhart (Bergen)
Goemans (Yenray)
Griens (Echt)
Gubbels (Horn)
der Haag (Born)
Haesen (Munstergeleen)
Hagens (Meerlo)
Harners (Limbricht)
Hanssen (Sittard)
van Heel (Echt, Montfort)
Hees (Montfort)
Heesen (Sevenum)
Held (Nieuwstadt)
Hendriks (Mook, Buggenum)
Hendrix (Horn, Meerlo)
Herbigniat (Weert)
Hermans (Maasbree, Meerlo, Seven urn)
Hesen (Horst)
Heutz (Limbricht)
Heynen (Echt)
Hintzen (Echt)
Hockers (Sevenum)
Hoedmakers (Yenray)
Hoekers (Maasbree)
Hoen (Sittard)
Horsten (Arcen en Yelden)
Houben (Sittard)
Houtakkers (Herten)
Houtmekers (Limbricht)
van Hoven (Cadier en Keer)
Jacobs (Horst, Meerlo, Sevenum)
Janssen (Beegden, Bergen, Born, Geleen, Grevenbicht, HeIden, Maasbree,
Maasniel, MeerJo, Munstergeleen,
Wanssum)
Jaspers (Echt, Roosteren, Susteren)
Jeurissen (Born)
Joosten (HeIden, Horst)
Just (Yaals)
Katzer (Limbricht)
Keris (Limbricht)
van Kessel (Herten)
Kersten (Wanssum)
Keulers (Geleen)
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Keijzers (MeerJo)
KIeuskens (Sevenum)
Knops (Arcen en Yelden)
Koch (Beesel)
Kock (Grevenbicht)
Koenen (Ottersum)
Kortenbach (Linne)
Korting (Meerlo)
Kosterman (Gennep)
Kostermans (Gennep)
Kreemers (HeIden)
Kropp (Meerssen)
van Laer (Margraten)
Lambrichts (Drmond)
Lamers (Grubbenvorst)
Laumen (Sittard)
Lebens (Munstergeleen)
Leduc (Heel)
Leenders (Sittard)
Lehnen (Buggenum)
Lemmens (Yenray)
Lethe (Roermond)
van Leuven (Weert)
van Lier (Sevenum)
Lintjens (Maasbracht)
Linskens (MeerJo)
Linssen (Montfort, Yenray, Maasbree)
Litjens (Sevenum)
von de Lohe (Echt)
Loomans (Roosteren)
Luis (Thorn)
Lutters (Hom)
Maes (Bergen)
Maessen (Born)
Mans (Echt)
Marcellis (Yenray)
Marckx (Maastricht)
Mertens (Montfort)
Meuffels (Sittard)
Meuleners (Nieuwstadt)
Minten (Broekhuizen, Horst)
Moonen (Nieuwstadt)
Mulders (Echt)
van Mulken (Born)
Nabben (Broekhuizen)
Neutgens (Susteren)
Notermans (Obbicht en Papenhoven)
Onkels (Yenray)
Ooyen (Hom)
van Ooijen (Ottersum)
van Ophoven (Montfort)
Paas (Limbricht)
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Paggen (Montfort)
Palmen (Munstergeleen)
Peeters (Heiden, Herten, Yenray)
Pennaartz (Nieuwenhagen)
Perk van Lith (Yaals)
Peskens (Grubbenvorst)
Peters (Ottersum)
Peulen (Geleen, Sittard)
Philippen (Grevenbicht)
van Pol (Montfort)
Pollaert (Echt)
Ponsing (Echt)
Princen (Weert)
Puts (Roermond)
Raadschilders (Grevenbicht)
Rademakers (Limbricht)
Ramakers (Bergen, Echt, Susteren)
Raijmakers (Bergen, Yenray)
Relouw (Yenray)
Renkens (Grubbenvorst)
Reubsaedt (Sittard)
Reijnen (Susteren)
Rievers (Arcen en Yelden)
Ritzen (Sittard)
Roffers (Yenray, Wanssum)
Rooyackers (Weert)
Rouers (Sittard)
Roufs (Nieuwstadt)
Roijmakers (Yenray)
Rutten (Arcen en Yelden, Meerlo)
Salden (Born, Grevenbicht)
Sanders (Munstergeleen)
Savelkoul (Grevenbicht, Roosteren, Susteren)
Schaken (Linne)
van der Scharen (Limbricht)
Scheepers (Horn)
Schepers (Nieuwstadt)
Schinck (Arcen en Yelden)
Schmeits (Sittard)
Schmitz (Posterholt)
Schneiders (Broekhuizen)
Schoemaker (Roermond)
Schoenmakers (Born)
Schoumakers (Montfort)
Schroers (Roosteren)
Schrijnemakers (Susteren)
Schuffelen (Born)
Schul pen (Susteren)
Schultze (Maastricht)
Schumacher (Roermond)
Schwartz (Heerlen)
Sieben (Sittard)
Silviants (Weert)
Simons (Echt)
Slaats (Heel)

van Sioun (Born)
Smeets (Echt, Stevensweert)
Smits (Broekhuizen, Grubbenvorst,
Meerlo, Mook, Yenray, Wanssum)
Snijders (Beegden)
van Soest (Broekhuizen)
Solberg (Limbricht)
Speetjens (Sittard)
Spijkers (Heerlen)
Staelmans (Bergen)
Stelten (Nieuwstadt)
Streukens (Nieuwstadt)
Sweron (Weert)
Swillens (Roosteren)
Sijbers (Horst, Wanssum)
Teeuwen (MeerJo)
Tegels (St. OdiJienberg)
Terlinden (Weert)
Teuwe (Yenray)
Theunissen (Echt, Thorn)
Thissen (Herten, Sittard)
Tholen (Echt)
Thuijls (Meerlo)
Thyssen (Stevensweert, Yenray)
Timmermans (Horn, Neeritter)
Titulair (Maasbree)
Tomson (Sevenum)
Tophoven (Yenray)
Tummers (Limbricht, Montfort, Sittard)
Ummenthum (Maasbree)
Yaessen (Baexem)
Yalks (Weert)
van der Yelden (Horn)
Venner (Baexem, Beegden)
Yergel! (Broekhuizen)
Yergoossen (Susteren)
Yerheijen (Yenray)
Yerjans (Berg en Terblijt)
Yerkennis (Born)
Yerlaak (Susteren)
Yerspeck (Weert)
Yervers (Weert)
Yervoort (Susteren)
Yervurt (Grubbenvorst)
Yervuurt (Wanssum)
Yissers (Meerlo)
van de Yoort (Maasbree)
van de Yorst (Maasbree)
Yos (Echt)
Yosbeek (Grubbenvorst)
Yrancken (Echt)
Yullings (Yenray)
Walenbergh (Montfort)
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Wallmans (Heerlen)
Wasmuth (Vaals)
Welbers (Bergen)
Welles (Maasbree)
Welters (Echt)
van de Wiel (Baexem)
Willems (Echt, Obbicht en Papenhoven)
Wilmar (Meerssen)
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Wollenberg (Broekhuizen)
Wolters (Ottersum)
Wijnhoven (Venray)
Wijzen (Montfort)
Zeegers (Wanssum)
Zegers (Grubbenvorst)
Zincken (Sittard)

Bron: Provinciale Verslagen van Limburg.
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APERIRE TERRAM GENTIBUS
door
Mr. D. A. DELPRAT
Aan de voet van de Westelijke pier, die het toegangskanaal tot de haven
van Port Said bescherrnt, en daarrnede te zelfder tijd de Noordelijke ingang
van het Suezkanaal, werd in 1899 een meer dan levensgroot standbeeld
opgericht voor de stichter van dit grootse werk, Ferdinand de Lesseps.
Hij stond daar, fier en met de rechterhand wijzend naar zijn schepping, de
waterweg, die de Middellandse en de Rode Zee met elkaar verbindt. Op de
sokkel van het standbeeld waren, omringd door een lauwerkrans, de woorden gebeiteld van het devies "Aperire Terram Gentibus", de Aarde voor de
Volkeren openstellen, dat men zijn wapenspreuk kon noemen in de strijd
die hij te voeren had om de visie van zijn jeugd tot werkelijkheid te doen
worden.
Reeds op de Hogere Burgerschool in Amsterdam werd uitvoerig aandacht
gegeven aan het Suezkanaal, toen nog de enige kunstmatige waterweg van
grote omvang. Wij leerden de namen kennen van de essentiele punten van
het kanaal : El Kantara, het beginpunt van de Karavaanweg naar Palestina,
het Timsah meer en de Bitterrneren, eertijds de aansluiting van de Golf van
Suez bij het Egyptische woestijngebied. In latere jaren, op onze reizen van en
naar Nederlands-Indie, werd niet alleen de kennis van het kanaal verdiept,
maar werd ook de betekenis van deze waterweg steeds duidelijker. Ik kom
op de plaats van het kanaal in de economie van de internationale scheepvaart weI terug; geografisch, misschien juister nog sociogeografisch, moet
men deze verbinding tussen twee belangrijke zeeen ook beschouwen als
de caesuur tussen Europa en het Oosten, om het even of dit nu het Nabije,
het Midden- of het Verre Oosten is. Kipling 1) tekent Port Said, het beIangrijkste punt van de kanaalzone, op tweeerlei wijze: "There are three great
doors where, if you stand long enough, you shall meet anyone you wish.
The head of the Suez canal is one ... ", en in zijn "Letters of Travel" spreekt
hij over "The Canal Company's Garden (in Port Said, aan de rechteroever
van het kanaal) which happens to make a certain and exact division between
East and West". Voor de reiziger naar de tropen vangt hier de kennismaking
met een nieuwe fascinerende wereId aan; hij of zij, die naar Europa terugkeert, snuift bij het binnenvaren van Port Said opeens weer de lucht van het
avondland op.
De Suezkanaalmaatschappij, de Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, concessionaris en beheerster van het kanaal, werd in reders1) Rudyard Kipling, Life's Handicap: The Limitations of Pambe Serang, 1891;
Letters of Travel : Egypt of the Magicians - A Return to the East, 1913.
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kringen beschouwd als een machtige en autoritaire organisatie, welker
tarieven en reglementen voor de betrokken rederijen van groot belang waren, welke haar stand punt steeds op weloverwogen en goed geformuleerde
wijze wist te verdedigen, maar waarop men lastig vat kon krijgen. Persoonlijk contact met haar organisatie bestond nauwelijks; reders noch maatschappij gaven zich daarvoor trouwens moeite. In de jaren vlak voor,
gedurende en na de oorlog kon het enige Nederlandse lid van de Conseil
d'Administration om gezondheidsredenen de vergaderingen van dit college
trouwens niet bijwonen.
Min of meer onverwacht - ik kom hierop later terug - bereikte mij op
4 september 1947 vanuit Parijs een brief van de voorzitter van de "Conseil",
de Markies De Vogue, waarin mij medegedeeld werd, dat ik de vorige dag
tot lid van zijn Conseil benoemd was. De Heer B. E. Ruys Sr. lid van de
Firma Wm. Ruys & Zonen, directrice van de Koninklijke Rotterdamsche
Lloyd, bleek kort tevoren ontslag genomen te hebben; de traditie, dat een
Nederlander deel uitmaakte van de Conseil d' Administration, werd door mijn
benoeming bestendigd.
Deze traditie vond haar oorsprong in de persoonlijke verhouding, welke
gegroeid was tussen Ferdinand de Lesseps en de consul-generaal der Nederlanden in A1exandrie, S. W. Ruyssenaers. Wanneer men het eerste deel ter
hand neemt van de "Lettres, Journal et Documents pour servir a I'Histoire
du Canal de Suez", de bronnenverzame1ing welke De Lesseps vanaf 1875
publiceerde 1) over de geschiedenis van de totstandkoming van het kanaal,
is het eerste document daarin de brief, die De Lesseps op 8 juli 1852, ruim
zeventien jaar vaar de opening van het kanaal schreef aan Ruyssenaers.
De Lesseps is dan in Frankrijk, Ruyssenaers in Alexandrie. Deze brief dient
tot begeleiding van een "Memoire" van De Lesseps over het doorgraven
van de landengte van Suez, het onderwerp, waarmede De Lesseps zich zoals hij schrijft - reeds drie jaar lang intensief had bezig gehouden, in elk
geval vanaf de tijd, dat hij in Alexandrie als consul van Frankrijk geplaatst
was. Zijn vriendschap met Ruyssenaers dateerde van die tijd. Op Alexandrie
volgden voor De Lesseps nog andere consulaire posten, maar in 1849 liet
hij zich op non-actief stellen om zich geheel te kunnen wijden aan de stu die
van de technische en de economische problemen, verbonden aan de doorgraving. De zojuist genoemde Memoire was het resultaat van deze studie.
De reactie van Ruyssenaers op dit stuk - dit blijkt uit een vo)gende brief
van De Lesseps gedateerd 15 november 1852 - was teleurstellend: "II n'y
avait aucune chance de faire accepter par Abbas Pacha (khedive van Egypte
van 1848-1854) l'id6e du percement de I'isthme de Suez". Dit negatieve oordeel, vermoedelijk ingegeven door de politieke overweging, dat Abbas
Pacha niets wenste te doen, waardoor Groot-Brittannie ontstemd zou kunnen worden, bleek overeen te stemmen met dat van een Franse zakenvriend
van De Lesseps. Deze, een bankier, die voor andere doeleinden naar Constantinopel gereisd was, maar daar tevens het plan voor het kanaal ter
1) Didier et Cle, Paris, 1875-1881.
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sprake gebracht had, rapporteerde "qu'il rencontra a Constantinople des
difficultes, qui firent renoncer au projet". Ontmoedigd liet De Lesseps daarop
aan Ruyssenaers weten, dat hij zijn gehele plan liet varen en zich verder
zou gaan bezig houden met de ontwikkeling van de "propriete", welke zijn
schoonmoeder in Frankrijk had.
Het viel niet te verwachten, dat uitstel hier tot afstel zou leiden; het toeval
kwam daarbij De Lesseps te hulp. Nog geen twee jaar, nadat de tweede,
zojuist geciteerde brief geschreven was (15 november 1852 gedateerd),
stierf Abbas Pacha (juli 1854). Hij werd opgevoJgd door zijn oom, Mohammed Said, tot wie De Lesseps reeds lang in vriendschappelijke verhouding
stond. Onmiddellijk gingen schriftelijke gelukwensen naar Egypte; De Lesseps vroeg daarbij tegelijkertijd toestemming om persoonlijk zijn opwachting
te mogen maken. Het is alweer uit een brief van De Lesseps aan Ruyssenaers
(15 september 1854) dat wij de gang van zaken kunnen volgen: in deze brief
schreef De Lesseps dat hij begin november in Alexandrie bij de nieuwe
Onderkoning verwacht werd. Hij voegde daaraan toe: "Je veux que vous
soyez un des premiers a savoir que je serai exact au rendez-vous. Quel bonheur de nous retrouver ensemble sur notre vieille terre d'Egypte". Blijkbaar
om herhaling van eerder ondervonden moeilijkheden te voorkomen, luidde
het slot van deze brief: "Pas un mot a qui ce soit du projet de percement de
l'Isthme avant mon arrivee".
Het is geenszins rrtijn bedoeling om de vijf delen van de "Lettres, Journal
et Documents" op de voet te volgen om daaruit een overzicht samen te stellen van de belangrijke rol, welke S. W. Ruyssenaers gespeeld heeft bij de
totstandkoming van het Suezkanaal. Dit zou buiten het kader van dit stuk
vallen; het is ook niet nodig omdat rrtij bekend is, dat hieraan van andere,
Nederlandse zijde de aandacht geschonken zal worden, welke het onderwerp
verdient. Daarbij zullen ook de overige Nederlanders, die in de eerste fase
van de geschiedenis van het Suezkanaal een rol gespeeld hebben, betrokken
worden. Mijn bedoeling was geen andere, dan om aan te geven hoe de over
het algemeen onbekende relatie tussen Ferdinand de Lesseps en onze consulgeneraal in Alexandrie er toe geleid heeft, dat Nederlanders vanaf het begin in de top van het beheer van het Suezkanaal ingeschakeld werden. Het
is zeker te waarderen, dat de Compagnie Universelle aan de traditie, waarbij voor een Nederlander een plaats in de Conseil d'Adrrtinistration ingeruimd werd, tot aan de nationalisatie van het kanaal in 1956 door Egypte
vastgehouden heeft.
In historische volgorde waren deze Nederlanders
S. W. Ruyssenaers
J. A. Anslijn
L. H. Ruyssenaers
J. T. Cremer
B. E. Ruys
rnr. D. A. Delprat

1858-1871
1884-1905
1905-1913
1913-1922
1922-1947 en
1947-1957
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S. W. Ruyssenaers en Anslijn waren consul-generaal in AIexandrie,
L. H. Ruyssenaers, de zoon van S. W., eindigde zijn ambtelijke loopbaan als

secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, waarna hij secretaris-generaal
van Permanente Hof van Internationale Arbitrage werd en J. T. Cremer
verwierf in ons land bekendheid als Minister van Kolonien, gezant in Washington en President van de Nederlandsche Hande1-Maatschappij. AIleen
Bernard Ruys en schrijver dezes waren reders en werden als zodanig lid van
de Conseil d'Administration.
De Kanaalmaatschappij zou - volgens mededelingen, welke ik later in
Parijs kreeg - de leden van de Conseil bij voorkeur niet zoeken onder de
directieleden van scheepvaartmaatschappijen, zeker niet van die rederijen
welke tot de grote gebruikers van het kanaal behoorden. Er zou in Parijs een,
in theorie misschien begrijpelijke, maar in de praktijk bepaald niet gerechtvaardigde vrees bestaan voor eventuele vermenging van belangen bij redersleden van de Conseil. Dat bezwaar was, voorzover ik later begrepen heb,
een der redenen waarom, na het aftreden van de Heer Ruys, de benoeming
van een opvolger zo lange tijd duurde. Tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvoor onze Ambassadeur in Parijs als intermediair optrad, de Kanaalmaatschappij en verschillende personen, die gepolst werden
over het bezetten van de opengevallen plaats, vond een langdurig touwtrekken plaats, waarbij persoonlijke argumenten niet nalieten een rol te
spelen. Speciaal de Engelse leden van de Conseil kregen hiervan op een
gegeven ogenblik genoeg en toen definitief bericht uit Nederland nog maar
steeds op zich liet wachten, nam de Conseil de beslissing in eigen hand en
benoemde mij, zonder verder overleg, in zijn vergadering van 2 september
1947 tot lid. Onze Regering kon daarop niet anders doen dan zich bij dit
besluit neer te leggen. Ik heb overigens gedurende de tijd van mijn lidmaatschap nooit gemerkt, dat het feit, dat ik directeur was van de N.V.
Stoomvaart Maatschappij "Nederland", in de kringen van de Conseil
d'Administration of van de "Direction Generale" in Parijs tot enige moeilijkheid of bezwaar aanleiding gegeven heeft. Andere belanghebbenden bij de
gang van zaken bij de Kanaalmaatschappij hebben het deze veel lastiger
gemaakt dan de reders: ik heb hier het oog op de Franse aandeelhouders
en in veel sterkere mate op de Egyptische regering, die zowel uit hoofde van
de concessievoorwaarden als vanuit een algemeen politiek oogpunt met
Argus-ogen volgden hetgeen zich rondom het Suezkanaal afspeelde.
In het Franse vennootschapsrecht heeft de Conseil d'Administration
andere en verdergaande bevoegdheden dan de Raad van Commissarissen
onder het Nederlandse Wetboek van Koophandel. "II est investi des pouvoirs les plus etendus pour I'administration des affaires de la Societe"
luidde art. 34 van de statuten der Compagnie Universelle.
De Conseil d'Administration telde niet minder dan 32 leden, gevolg van
de bepaling in art. 24 van de statuten, dat de leden zouden moeten zijn "des
representants des principales nationalites interessees a l'entreprise". Uit dit
grote college werd een Comite de Direction gekozen, dat belast was met
de "gestion des affaires"; "gestion" had blijkbaar een andere betekenis
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dan de "administration", die aan de voltallige Conseil was opgedragen 1).
De hierboven genoemde formule voor de samenstelling van het college
werd in de praktijk echter niet toegepast. De Fransen vormden met 161eden
de grootste groep ofschoon de Franse vlag op veel minder dan de helft
van het aantal passerende schepen woei. Daarentegen hadden Engelse
schepen een veel belangrijker aandeel in het verkeer, terwijl slechts 9 Engelsen
in de Conseil zitting hadden. Het ideaal, dat De Lesseps voor ogen stond,
toen hij aangaf welk principe voor de verdeling van het aantal zetels zou
moeten gelden, moest vanaf de aanvang wijken voor de eisen, welke politiek
en economie stelden.
Politiek speelde hierbij vooreerst een rol de befaamde aankoop in 1875 van
meer dan 40 % der aandelen van de Kanaalmaatschappij (176.602 aandelen
van het totale aantal van 400.000 stuks) door Disraeli. Het aantal administrateurs van Engelse nationaliteit werd vervolgens bij een overeenkomst tussen
de Engelse regering en de maatschappij, welke op 30 nov. 1883 gesloten werd,
vastgesteld op 10 (in 1947 teruggebracht tot 9). Van deze Engelse "administrateurs" werden er drie door de regering aangewezen ("one of the choicest
plums in the gift of the British Government"), de overigen door de Engelse
reders. Leider van de Engelse groep, die wegens taalmoeilijkheden altijd de
avond v66r de gewone vergadering van de Conseil met de voorzitter en de
directie samenkwam, was, toen ik mijn intrede in het college deed, Lord
Cromer, zoon van de bekende consul-generaal van Engeland in Cairo
(schrijver van "Modern Egypt" en in werkelijkheid de centrale figuur in het
protectoraat, dat Engeland gedurende vele jaren in Egypte uitoefende). Ben
van zijn collega's als British Government Director was Lord Hankey, tot
1938 secretaris van het "Committee ofImperial Defence", in de eerste wereldoorlog secretaris van vele "committees" van de Engelse regering, welke met
de oorlogvoering verband hielden en tenslotte secretaris van het War
Cabinet en het Imperial War Cabinet. Bijzonderheden over zijn verdere
carriere vindt men in de voortreffelijke biografie van Stephen Roskill:
"Hankey, Man of Secrets" 2). De derde vertegenwoordiger van de regering
in Londen was de Commercial Minister to the British Embassy in Parijs;
overeenkomstig diplomatieke tradities vonden geregeld mutaties bij de
bezetting van deze zetel plaats.
De Engelse reders-Ieden van de Conseil waren representatief voor de
Britse koopvaardij in haar verschillende lijnvaart- en tankerschakeringen.
Sir Alan Anderson, Sir William Currie, Sir Harold Bibby en Lord Rotherwick namen elk voor zich een vooraanstaande plaats in in het bestuur van
de Orient Line, de Peninsular and Oriental Steamship Company, de Bibby
Line en het concern, waarvan de Clan Line deel uitmaakte. De oliebelangen
vonden hun vertegenwoordiger in Sir Hubert Heath Eves van de Anglo
1) Statuten, uitgave Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez; Paris,
1926.
2) William Collins Sons & Co Ltd, Glasgow, 1970, 1972. Derde deel nog niet

verschenen.

232

APERIRE TERRAM GENTIBUS

Persian Oil Company, terwijl Sir Harrison Hughes, bestuurder van de
Harrison Line, namens de algemene vrachtvaart kon spreken.
Lord Cromer en Lord Hankey gaven beiden bij het bereiken van de 70jarige leeftijd hun positie op, maar laatstgenoemde nam tegelijkertijd een
van de kort tevoren opengevallen plaatsen van reders-Ieden in. Zij werden
vervangen door Sir Francis Wylie, oud-gouverneur van de provincie
Punjab in Engels-Indie, en Sir Alexander Cadogan, evenals Lord Hankey
een der hoge ambtenaren, welke in het bestel van de Engelse regering, maar
nu tussen de beide wereldoorlogen een zeer vooraanstaande plaats had ingenomen.
Hoe internationaal de scheepvaart ook is, de Engelse vlag, en meer in het
bijzonder Londen als zetel van vele belangrijke rederijen en als centrum van
tal van internationale en nationale organisaties op dit terre in, blijft nog steeds
een dominerende plaats innemen, waar vele interessen tezamen komen. De
leidende figuren van dit milieu, waaruit de Engelse reders-Ieden gekozen
werden, hadden een bekendheid, welke buiten de grenzen uitging. Met verschillende van deze leden had ik reeds korter of langer zakelijk contact
gehad, de anderen kon ik zonder enige moeite plaatsen.
Geheel anders stond het met de Franse leden van de Conseil. Het gezegde :
"Chacun a deux pays, Ie sien et puis la France" is overbekend, maar wanneer men in Frankrijk wat nader tot de maatschappelijke samenleving komt,
bemerkt men spoedig, hoe weinig de vreemdeling dat "tweede vaderland"
kent. Dit geldt zowel de zakelijke verhoudingen als de personen, die daarin
een rol spelen, het betreft usances, die in het bedrijfsleven gelden en de omgangsvormen, welke men moet leren. Veel sterker dan in Angelsaksische
landen staat de Fransman terughoudend tegenover persoonlijke contacten
met buitenlanders en wat de vreemdeling vermoedelijk het meeste treft,
Cartesiaanse logica, zowel formeel als materieel, beheerst denken en handelen.
Het heeft geruime tijd geduurd, voordat ik de samenstelling van het
Franse deel van de Conseil begreep. Een groep van degenen, die tot het
Franse contingent behoorden, bestond uit personen, die in het actieve beheer
van de maatschappij een rol gespeeld hadden en na hun pensionering in de
Conseil benoemd waren. Van enkele anderen kon men zeggen, dat zij "par
droit de naissance" uitgenodigd waren tot de Conseil toe te treden, de Markies de Vogue, wiens schoonvader voorzitter van het college geweest was, en
Fran<;:ois Charles-Roux, zoon van een vroegere vice-president. Tot deze
categorie behoorde ook een der afstammelingen van Ferdinand de Lesseps,
voor wie krachtens traditie na het aftreden van de stichter van de maatschappij altijd een zetel gereserveerd werd (de zelfde traditie bracht mede, dat
elk jaar in de winst- en verliesrekening een post: "Pension de la famiIle de
Ferdinand de Lesseps" opgevoerd werd).
Naast deze ex-officio leden werden een of enkele reders in de Conseil opgenomen, terwijl men voorts zowel vertegenwoordigers aantrof van de
financiele wereld als deskundigen op het terrein der buitenlandse politiek;
speciaal kennis van de altijd delicate verhoudingen tussen Egypte en de
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Westerse wereld was hier van grote betekenis. De Conseil tenslotte zou geen
Frans college geweest zijn, indien men daarin niet enkele representanten
aangetroifen had van dat deel der Parijse samenleving, waartoe ook Ferdinand de Lesseps behoord had.
Naast de Franse en de Engelse leden vormden de Egyptenaren een derde
groep, die uit 5 leden bestond. Zij waren op de maandelijkse vergaderingen
van de Conseil geen geregelde bezoekers. Wij plachten hen in de regel aileen
in de zomermaanden te zien, wanneer zij de hitte in eigen land door een sejour in Europa ontliepen. Zo lang Koning Fuad en later zijn lOon Koning
Farouk aan het bewind waren, hadden verschillende van deze Egyptische
leden representatief een duidelijke betekenis: een van hen was de oom, een
andere de zwager van de Koning. Veel invloed in regeringskringen hadden
zij, voor lOver ik dat kon nagaan, niet. Zij leefden, zoals dat in Parijs uitgedrukt werd als "grand seigneurs", die hun bezittingen beheerden en overigens tot de "leisure class" behoorden. Steun hebben zij de Kanaalmaatschappij in de lastige jaren na het verdwijnen van Farouk en de overname
van de macht door Nasser niet gegeven. Dit viel trouwens, gezien de achtergrond van hun benoeming, nauwelijks te verwachten. Ret enige, commercieel ingestelde lid, Ahmed Abboud Pacha, financier en groot-industrieel,
bleek toen ook te zeer kapitalistisch georienteerd en gekenmerkt te zijn
om bij de van de aanvang af linkse regering-Nasser enige invloed te hebben.
Naast mijzelf, voortzetter van een oude traditie, werd omstreeks de jaarwisseling 1947/1948 een Amerikaan lid van de Conseil, S. Pinkney Tuck,
tevoren ambassadeur van de Verenigde Staten in Egypte. Rij was de eerste
"administrateur" van Amerikaanse nationaliteit. Zijn vader was lid geweest
van de speciale rechtbank voor vreemdelingen in Alexandrie en hij was daardoor van zijn jeugd af vertrouwd geweest met Egypte. Met de Egyptische
leden van de Conseil had hij zeer goede persoonlijke relaties; zijn benoeming,
een bewijs van visie van de voorzitter van de Conseil d'Administration, was
een duidelijke versterking van het college.
Er is aanleiding bijzondere aandacht te geven aan de beide voorzitters,
die gedurende mijn lidmaatschap leiding gaven aan de Raad. Ik noemde
reeds de Markies De Vogue, die mij het bericht van mijn benoeming zond.
Gehuwd met een prinses d' Arenberg, was hij door zijn schoonvader ingewijd
in de "faits et gestes" van de Kanaalmaatschappij, waarmede hij zich evenzeer als deze verknocht voelde. Bij het bezoek, dat ik hem voor de eerste
vergadering van de Conseil, die ik meemaakte, bracht, haalde hij met zekere
trots de uitspraak van een buitenstaander aan over zijn maatschappij: er
bestaan op de wereld drie volmaakte organisaties, de Rooms-Katholieke
Kerk, de Canadian Pacific en de Suezkanaalmaatschappij. Ret ligt niet op
mijn weg over de twee eerstgenoemden een oordeel uit te spreken, de ervaring
heeft mij wei bevestigd, dat de Kanaalmaatschappij voor haar intern beheer
niet anders dan de hoogste lof verdiende. Zij heeft inderdaad alles in het
werk gesteld om haar taak met de uiterste zorg, gebaseerd op strenge discipline, wetenschappelijk verantwoorde methodes en tot in alle details gecontroleerd bedrijfsbeleid te vervullen. Ret persoonlijk element nam bij dit
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beheer een grote plaats in; niet aileen staken de arbeidsvoorwaarden voor
het gehele personeel, van welke nationaliteit ook, uit boven het in Egypte
geldende peil - in latere jaren zeker een bron van jalouzie en daaruit voortvloeiende moeilijkheden - maar het bleek ons bij aile bezoeken, welke wij
aan de kanaalz6ne brachten, hoe zeer de voorzitter van de Raad en andere
leidinggevende personen belangstelling toonden voor het persoonlijke welzijn van het daar werkzame personeel. De President en Mevrouw De
Vogue, later ook de Reer en Mevrouw Charks-Roux, vervulden niet aileen
hun representatieve taak met Franse charme, maar waren ook geheel op de
hoogte van aile familieomstandigheden, van hoog tot laag.
Kort na ons eerste bezoek aan Egypte in januari 1948 overleed de Markies
De Vogue plotseling aan de gevolgen van een operatie. Zijn opvolger,
"Ie demier President de la Compagnie du Canal", zoals zijn levensberieht
hem tereeht aanduidt 1), was Fran90is Charles-Roux, oud-ambassadeur en
zoon van een vroegere vice-president, Jules Charles-Roux. De nieuwe voorzitter had een diplomatieke carriere gevolgd, die haar hoogtepunt bereikte
in het ambassadeursehap bij het Vaticaan. Hij werd daama benoemd tot
seeretaris-generaal van het Departement van Buitenlandse Zaken, een
functie, die bij slechts korte tijd bekleedde, omdat hij in october 1940 uit
verzet tegen het bewind-Petain ontslag nam. Van jongsaf aan had de FransEgyptische verhouding zijn belangstelling gehad. Zijn stu die over "Les
origines de l'Expedition d'Egypte", een tweede onder de titel: "Autour d'une
Route" en versehillende andere boeken, welke zieh op dit zelfde terre in
bewegen, verdienen aile om door degene, die belang stelt in de voorgesehiedenis van het Suezkanaal met aandaeht gelezen te worden.
Ik heb DOg niet geschreven over de funetionarissen van de maatschappij,
die met de dagelijkse lei ding in Parijs belast waren. Michel Romolle, de
directeur-generaal, Jacques Georges-Picot, zijn directe vervanger en later
zijn opvolger, vormden met enkele jongeren de generale staf van het Parijse
kantoor. Tot hun taak behoorde het om in de Conseil-vergaderingen een overzieht te geven van de gebeurtenissen in de afgelopen maand en om hun
verwaehtingen voor de toekomst te formuleren. Logiseh en bondig, in de
regel in het bestek van een uur, wisten zij cijfers, eeonomisehe en politieke
beschouwingen en algemene prognoses zo duidelijk onder woorden te
brengen, dat er in de regel weinig aanleiding bleek te zijn voor diseussies en
men toch voldaan de vergadering verliet.
Zoals reeds gezegd, kwam de Conseil maandelijks, op de eerste dinsdag
bijeen. In Parijs besehikte de maatsehappij over een imposant "immeuble"
in de rue d' Astorg. Met uitzondering van enkele representatieve vertrekken,
waren de kantoorruimten eenvoudig ingerieht. Op de eerste verdieping was
een ruime vergaderzaal, een bibliotheek, waar de Conseil lunchte, en drie
ineenlopende kamers voor de President, de directeur-generaal en zijn plaatsvervanger. Documenten, kaarten en portretten versierden de wanden. In
1) "Fran90is Charles-Roux, Notice sur la Vie de" -, Institut de France, Academie
des Sciences Morales et Politiques; Typographie de Firmin Didot et Cle, Paris,
1963.
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de vergaderzaal namen administrateurs en directieleden volgens een historisch gegroeid patroon plaats aan tafels, die in een rechthoek waren opgesteld en waarvan het middengedeelte vanzelfsprekend een vide was. De
verschillende nationaliteiten zaten bij elkaar, waarbij elk lid in een schrijfmap v66r zich een "tableau" yond, met een plattegrond, aangevend hoe
allen geplaatst waren. Voor de identificatie van het heterogene gezelschap
was dit geen overbodige maatregel. Men had mij op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken in Den Haag erop voorbereid, dat in de stoelen der
leden hun nation ale wapen gebeiteld zou zijn. Dit indrukwekkende verhaal
bleek echter een legende!
Tot dusver heb ik mij vrijwel uitsluitend bezig gehouden met Parijs, omdat hier het raakvlak was van de maatschappij met de Ieden van de Conseil
d' Administration. Parijs was het centrum, waar het eigenlijke beIeid,
politiek, economisch, technisch en financieeI gevoerd werd. Daarnaast
stond Egypte, waar uitvoering gegeven werd aan dat beleid en waar men de
realiteit van het kanaal zag. Er bestaan weinig reisbeschrijvingen, waarin
de verbinding ter zee tussen het Westen en het Oosten, Australie inbegrepen,
een roI speeIt en welke geen aandacht geven aan het fascinerende intermezzo
van de kanaaIvaart tussen Port Said en Suez. Wij kennen allen het beeld van
Port Said, het Oosterse gewirwar, het standbeeId van De Lesseps, de bazars
van Simon Arzt en anderen, de goochelaars, sigaretten- en souvenirverkopers en natuurlijk ook het witte gebouw van de Kanaalmaatschappij,
dat met zijn groene koepel en ruime galerijen, waarop de kantoren van het
personeeI uitkwamen, de haven beheerste. Direct na Port Said begint het
eerste traject van het kanaaI, een rechte, min of meer eentonige streep met
Iage oevers en aan de "Cote Afrique" (het kanaaI kent geen oosteIijke ofwestelijke oever, aileen de "Cote Asie" of de Cote Afrique) het Menzaleh meer
en zijn vogelfauna. Aan diezelfde oever (Cote Afrique) vindt men langs het
hele kanaal de "gares", kleine nederzettingen van de nautische dienst van
waaruit aan de voorbijgaande schepen inlichtingen worden verstrekt over
het te verwachten tegemoetkomende verkeer en de daarmee verband houdende instructies worden gegeven (de draadloze teIegrafie en teIefonie
begonnen de taak van deze gares langzamerhand over te nemen). Ben Franse
schrijver heeft deze "gares" eens kenmerkend beschreven als "une petite
maison banlieusarde, dont Ie chef, apn!s avoir commande en maitre absolu
aux plus gros navires, va tranquillement cultiver ses salades ou ramer ses
petits pois". Zuidelijker wordt het terre in veeI geaccidenteerder en breekt
het kanaaI door de heuveIs van Guisr, aan de cote Afrique bekroond door
een hypermodern ziekenhuis en het paviljoen, waarin Keizerin Eugenie
woonde bij de opening van het kanaal. Bij het Timsah meer, waar de loodsen pleegden te wisselen, vangt men een glimp op van de witte tuinstad
IsmaiIia en heeft men goed uitzicht op het typische ooriogsmonument ter
herdenking van de eerste wereIdooriog, twee hoge zuilen met een smalle
ruimte ertussen, symbool van het kanaaI tussen de beide wereIddeIen. De
beide Bittermeren, in de zuidelijke heIft van het kanaal, wissel punt van de
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de schepen, laten aan de cote Asie niets anders zien dan barre woestijn, in
de meren vaak verlevendigd door grote vluchten flamingo's, terwijl de
cote Afrique niet aileen grote legerkampementen herbergt, maar aan de
belangstellende bezoeker ook de sporen toont van het kanaal, dat in de
oudheid Nijl en Rode Zee verbond. Blijft de aandacht dan nog gespannen,
dan kan men in Port Tewfik, het zuidelijke eindpunt van het kanaal, naast
enkele dienstgebouwen van de maatschappij, het gedenkteken zien voor de
Engelse luitenant Waghom, de initiatiefnemer en de eerste exploitant van
de "Overland Mail", de verbinding te land tussen Suez en Alexandrie,
waarmede in 1837 aangevangen werd. Op de achtergrond, in westelijke
richting ziet men de stad Suez liggen, in tegenstelling tot Port Said een
stad waar de Islam in zijn fanatisme hoogtij viert en de Westerling hoogst
onwelkom is.
De gewone problemen, die zich bij de exploitatie van het kanaal voordeden, werden afgedaan in Port Said en Suez. Port Said was daarbij het belangrijkste van de twee "agences", omdat daar een omvangrijk register bijgehouden werd, waarin de speciale eigenschappen van aile schepen, die het
kanaal passeerden of ooit gepasseerd hadden, werden opgetekend en waar
het kantoor van de scheepsmeting, basis voor de te berekenen kanaaigelden,
gevestigd was. In Ismailia zetelden de "Ingenieur en chef" en de "Chef du
Transit", de topfiguren van de technische en de nautische dienst in Egypte,
bij wie aile problemen van wijdere strekking terecbt kwamen. In Ismaila
woonde ook het merendeel van de loodsen en werd bet wetenscbappelijke
werk verricht, dat zowel voor exploitatie en onderhoud als voor de toekomstige ontwikkeling van het kanaal nodig was. De administrateurs, de
president in de eerste plaats, en de directieleden die's winters naar Egypte
kwamen, vonden een uiterst cornfortabel verblijf in de "Residence" in
Ismailia; georganiseerd als een ambassade, was dit gebouw gedurende de
wintermaanden bet centrum van de representatieve activiteit van de Kanaalmaatscbappij waar tallozen uit de Kanaalzone en uit Cairo gastvrij ontvangen werden.
Men vond in het hoofdgebouw van deze Residence een zeer speciale
bezienswaardigheid. Ingebouwd tussen de verschillende salons en logeervertrekken, lag het sobere werk- en slaapvertrek, dat Ferdinand de Lesseps
gebruikt had gedurende de bouw van het kanaal. Compleet met ijzeren
veldbed, eenvoudige schrijftafel en talrijke opgerolde kaarten, was dit vertrek
een stilzwijgende maar des te welsprekender berinnering aan de tijd, toen
eenvoud en soberheid het wachtwoord waren en het overwinnen van moeilijke problemen aan de orde van de dag was.
"Rappelez-vous toutefois", zei de president De Vogue in een der vergaderingen die v66r het winterseizoen in Parijs gehouden werd, tot zijn
collega's, "que la-bas vous n'etes pas en villegiature"! Het commerciele
karakter van de ondememing, achtergrond voor de bezoeken der administrateurs aan Egypte, werd trouwens elke gast iedere ochtend duidelijk
gemaakt: naast het ontbijt, dat naar Frans gebruik op de kamer geserveerd
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werd, kreeg men, tegelijk met het ochtendblad, een staat met "transitgegevens": aantal doorvaarten en ontvangen kanaalgelden van de vorige
dagen van de lopende maand, vergeleken met dezelfde gegevens een jaar
terug! Uitvoerige gegevens over het verkeer door het kanaal werden maandelijks gepubliceerd in "Le Canal de Suez", het bulletin van de maatschappij.
Alvorens enkele opmerkingen van algemene aard te maken, wil ik in het
kort de positie van het Suezkanaal, internationaal bezien, in beschouwing
nemen en de rechtspositie van de "Compagnie Universelle", in het bijzonder
wat de verhouding tot Egypte aangaat.
In het op 29 october 1888 in Constantinopel gesloten verdrag worden
verschillende vraagstukken van internationaal recht met betrekking tot het
Suezkanaal geregeld. Verdragsluitende partijen waren Duitsland, OostenrijkHongarije, Frankrijk, Groot-Brittannie (met een, eerst in 1904 opgeheven
reserve), Italie, Nederland, Rusland, Spanje en Turkije. Later zijn nog andere
landen tot het Verdrag toegetreden: Denemarken, Griekenland, Portugal,
Zweden en Noorwegen, Japan en China.
De belangrijkste bepaling van het Verdrag is art. 1:
"Het kanaal zal, zowel in vredes- als in oorlogstijd, voor handels- en
oorlogsschepen van alle naties, zonder onderscheid van vlag, openstaan. Het kan niet worden geblokkeerd".
Na de eerste wereldoorlog gingen de rechten, welke Turkije krachtens
het Verdrag had, over aan de Engelse regering, die op 18 december 1914
een protectoraat over Egypte had afgekondigd. Duitsland en Oostenrijk
aanvaardden die overdracht bij het Vredesverdrag van Versailles (art. 152)
resp. van St. Germain (10 september 1919, art. 107). Turkije zag bij het
Vredesverdrag van Lausanne met in gang van 5 november 1914 (sic) afvan al
zijn rechten op Egypte. Op 28 februari 1922 heeft Engeland Egypte vervolgens onafhankelijk verklaard; daarbij werd even wei geen beslissing
genomen omtrent maatregelen, welke eventueel voor de defensie van het
kanaal nodig zouden zijn. Hierover werd niet eerder overeenstemming tussen
beide landen bereikt dan bij het Vriendschapsverdrag, dat op 26 augustus
1934 tot stand kwam. De Engelse regering kreeg toen het recht in Egypte
troepen te stationneren. Zij zouden, samen met het Egyptische leger, zorg
dragen voor de verdediging van het kanaal "an essential means of communication between the different parts of the British Empire". De positie van het
Engelse leger in Egypte komt, in het bijzonder wat de kanaalzone betreft,
later in dit relaas aan de orde.
Naast het Verdrag van Constantinopel, dat tussen staten werd afgesloten,
staan de verschillende concessies en "conventions", waarin de verhouding
tussen Egypte en de Compagnie Universelle geregeld werd. De oorspronkelijke concessie, welke de Khedive op 30 november 1854 verieende aan
"notre ami, M. Ferdinand de Lesseps", later "mon devoue ami de haute
naissance et de rang eleve" bepaalde dat deze een vennootschap zou moeten
oprichten "formee de capitalistes de toutes les parties", waarover hij de
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directie zou voeren 1). Die vennootschap zou de doorgraving van de landengte van Suez moeten uitvoeren, de exploitatie van een kanaal, geschikt voor
de grote scheepvaart op zich nemen en twee havens met behoorlijke toegangen, een naar de Middellandse en een andere naar de Rode Zee, verzorgen.
De concessie zou gelden voor 99 jaren, aanvangende op het tijdstip van
"l'achevement des travaux et l'ouverture du Canal Maritime a la grande
navigation". De opening vond, met alle daarbij behorende plechtigheden,
plaats op 17 november 1869 en de concessie zou dus lopen tot 16 november
1968! Geen van de partijen zal, ondanks de optimistische tekst van de
oorspronkelijke stukken, verwacht hebben, dat een dergelijke langdurige
overeenkomst zou kunnen werken zonder aanpassing aan zich wijzigende
omstandigheden. Merkwaardig is, dat geen der in 1854 en 1856 verleende
concessies er blijk van geeft, dat aan de mogelijkheid van wijzigingen aandacht gegeven werd. Voor hedendaagse opvattingen is het ontbreken van
desbetreffende bepalingen onbegrijpelijk. Niet minder merkwaardig is, dat
deze omissie in de praktijk nimmer bezwaren heeft opgeleverd. De concessie
van 1854 werd aangevuld door die van 1856; in laterejaren hebben de sterk
veranderde omstandigheden tot vaak zeer ingrijpende wijzigingen geleid.
Aanvullingen en herzieningen werden vastgelegd in meerdere "conventions"
welke tussen de Egyptische regering en de maatschappij gesloten werden.
De laatste van deze conventions dateerde van 1949, kort nadat ik lid geworden was van de Conseil d'Administration.
In de geschiedenis der mensheid heeft het probleem der verkeersstromen
steeds een belangrijke plaats ingenomen; de verbinding tussen het Westen
en het Oosten was niet alleen economisch van grote betekenis, maar
sprak ook in hoge mate tot de verbeelding. Het voert te ver om hier de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen tussen het Morgen- en het Avondland in beschouwing te nemen, om van de wederzijdse culturele beinvloeding
maar te zwijgen. In de economische ontwikkeling heeft, naast de route over
het vasteland van Azie, ook die tussen de Middellandse en de Rode Zee een
rol van betekenis gespeeld. Talloze bronnen spreken over een verbinding
tussen de Nijl en de Rode Zee. Ook nu nog vindt de aandachtige reiziger in
het gebied ten Westen van de Bittermeren de duidelijke sporen van het kanaal, waarvan Herodotos reeds het trace beschreven heeft. Deze verbinding
heeft vermoedelijk eeuwen later nog een extra accent gekregen na de opkomst van de Islam. Nadat deze godsdienst zich over Egypte en andere
Zuidelijke oeverstaten van de Middellandse Zee verspreid had, vroeg de
bereikbaarheid van Mekka, het middelpunt van de Islam, de aandacht.
Gelegen nabij de Oostelijke oever van de Rode Zee, niet ver van de havenstad Djeddah, was deze zee voor elke pelgrim uit Egypte en de aangrenzende
landen de aangewezen weg om de heilige stad en de nabij gelegen bedevaartsplaatsen te bereiken. Korter en veel veiliger dan de landroute door de
1) Acte de Concession, uitgave Compagnie Universelle du Canal Maritime de
Suez, Paris, 1926.
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woestijn, heeft de Rode Zee dit verkeer naar de Hedjaz tot zich getrokken.
Oorspronkelijk hield men de blik gericht op een verbinding tussen beide
zeeen, de Middellandse en de Rode Zee, via Nijldelta en Nijl naar de
Bittermeren en vandaar naar de Golf van Suez. In de zeventiende en achttiende eeuw liet men dit denkbeeld varen en concentreerde zich op de doorgraving van hetgeen toen nog de landengte van Suez genoemd werd. Bonaparte's groots opgezette expeditie naar Egypte, eind 1798 aangevangen, gaf
de stoot tot de eerste, werkelijke serieuze studie van een kanaal, dat via deze
landengte de twee zeeen zou verbinden. Op deze studie voortbouwend en haar
op een kardinaal punt corrigerend - Le Pere, een der geleerden die deelnam
aan Bonaparte's expeditie, ging uit van een belangrijk niveauverschil tussen
Rode en Middellandse Zee, dat in feite niet bestond - heeft De Lesseps zijn
kanaal ontworpen, zoals dat uiteindelijk gerealiseerd kon worden. Het
schijnt, dat hij hierbij grote steun ontvangen heeft van een rapport, dat
door een Ierse officier, Francis Rawdon Chesney - later door de Lesseps
aangeduid als "Le Pere du Canal" - opgemaakt werd; Franse geschiedschrijvers zijn op dit punt echter weinig expliciet!
Op een kaart van de landengte van Suez, samengesteld voordat met het
kanaal begonnen werd, treft men in het Zuidelijke deel van het trace de
namen aan van verschillende nederzettingen uit de Romeinse tijd. In het
Noordelijke stuk vindt men op een dergelijke kaart slechts witte plekken, de
woestijn. Water is vanaf de eerste dag het levensgrote probleem geweest
voor de bouwers van het kanaal. Die bouw kon niet beginnen voordat dit
probleem was opgelost: daarvoor werd een zoetwaterkanaal gegraven vanaf
het dal van de Nijl. Het modderige water van de Nijl werd in het Canal
Ismailieh van Cairo naar Ismailia en Suez gebracht en in het Canal Abassieh
van Ismailia naar Port Said. Op moderne wijze gefiltreerd, heeft het niet aIleen de drie steden in de kanaalzone van zuiver drinkwater voorzien, maar
is het tevens door een ingenieus systeem van irrigatie de gehele zone, maar
voornamelijk het Zuidelijk deel daarvan, tot een zegen geworden.
Het is in Egypte niet anders dan in het verdere Oosten, waar de woestijn
een integrerend deel van het land uitmaakt: scherp, als met een lineaal
getrokken, valt de scheidslijn tussen bevloeid en onbevloeid gebied, tussen
de terreinen waar het heilbrengende water weI en die waar het niet komt.
Het zoetwaterkanaal, dat uit het Westen komt, ligt aan de Cote Afrique.
Ten Zuiden van de Bittermeren aan de Cote Afrique is Egypte, dank zij het
Nijlwater een vruchtbare strook grond geworden, waar tuin- en landbouw
elkaar afwisselen. De Cote Asie is een barre woestijn gebleven, waarin men,
uitgezonderd het tegenover Port-Said gelegen en van daaruit gealimenteerde
Port Fuad, geen nederzetting van enige betekenis vindt en waar de door het
kanaal varende reiziger tegen het vallen van de avond of's nachts nog
jakhalzen op hun prooi zag uitgaan.
Het is, wanneer men na de Juni-dagen van 1967 de kanaalzone niet
bezocht heeft, onmogelijk zich de wijzigingen voor te steIIen, welke het
gevolg geweest moeten zijn van de vestingwerken, welke aan beide oevers
van het kanaal door de oorlogvoerende partijen aangebracht zijn. In elk
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geval is het een uitzonderlijke prestatie geweest van de Israeliers om zich
op de door hen bezette oever te verzekeren van het nodige water. Het
zoetwaterkanaal is voor hen onbereikbaar; noch over de mogelijkheid van
distillatie van zeewater noch over die van aanvoer uit het achterland moet
men in dit, in de zomer uitzonderlijk hete land, gering denken.
Terugkomende op de kanaalzone, zoals die in vredestijd reilde en zeilde,
heeft de in Egypte geinteresseerde buitenlander zich meermalen afgevraagd,
of men in dat land niet al te gauw geneigd was te verge ten wat het zoetwaterkanaal, essentieel onderdeel van het complex van het kanaal voor
de grote vaart, voor de kanaalzone zelf, heeft betekend en nog betekent.
Zonder dit noodzakelijke complement van het Suezkanaal zouden welvarende steden als Port Said, Ismailia en Suez niet kunnen bestaan en zouden uit
de woestijn de twee "gouvernements" van Egypte, Port Said en Suez, niet
tot welvaart gegroeid zijn. Zowel in demografisch als in economisch opzicht
heeft hier een indrukwekkende ontwikkeling plaats gevonden.
De geschiedenis van Egypte in de negentiende en de eerste decades van
de twintigste eeuw is uitermate geschakeerd: aanvankelijk onderdeel van
het Turkse rijk, een semi-onafhankelijke satrapie, vervolgens formeel niet
veranderd maar in werkelijkheid bestuurd door een pro-consul van Engelse
nationaliteit, daarbij vaak een speelbal in de strijd om de suprematie in dit
deel der wereld tussen Engeland en Frankrijk, vervolgens een Engels protectoraat en tenslotte in 1922 naar buiten onafhankelijk, maar innerlijk verscheurd door de tegenstellingen tussen de politieke facties. De tweede wereldoorlog bracht Egypte aan de zelfkant van het strijdtoneel tussen de Geallieerden en Duitsland met zijn bondgenoten. Dat het zonder zelf in de strijd betrokken te worden een broeinest van verwikkelingen bleef, was onvermijdelijk.
Het is geen wonder, dat het zich daarbij tot een voedingsbodem ontwikkelde
voor anti-Westerse, in het bijzonder voor anti-Engelse sentimenten, en dat
nationalistische en links-georienteerde stromingen hoogtij gingen vieren.
De vanuit Constantinopel bestuurde satrapie was een onafhankelijk koninkrijk geworden, maar de eertijds op Turkije georienteerde klasse van grootgrondbezitters met feodale tradities zag zich in haar positie bedreigd door
een opkomende groep industrielen, nog veel meer door de zich bewust
wordende arbeiders in de grote steden, de kleine landbouwers en de zich snel
uitbreidende categorie van jonge officieren en ambtenaren. Gesteund door
de in religieus extremisme opgevoede fanatici van de Islamitische universiteit "EI Ahzar" en andere hogescholen, gevoed door de uit communistische
landen overkomende politieke denkbeelden, werd een fundament gelegd voor
totaal andere politieke verhoudingen. Een verstandige en liberaal denkende
regering zou in belangrijke mate invloed ten goede hebben kunnen uitoefenen, vooral nadat de Engelse inmenging in het landsbestuur van steeds
minder belang werd. De ontijdige dood van Koning Fuad en de opvolging
door zijn zoon Farouk, die wellicht niet onbekwaam was, maar zich niet uit
zijn omgeving van byzantinisme kon losmaken, deden de glans van het koningschap verbleken en open den de weg voor een revolutionair socialisme.
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Wat de woestijn vroeger aanvaard had, waar de fellaheen zich tot voor kort
bij hadden neergelegd, nam het zich van zijn onafhankelijkheid bewust
wordende yolk niet langer.
De jaren na de tweede wereldoorlog waren er voor de Kanaalmaatschappij niet gemakkelijker op geworden. Zij had in de oorlogsjaren de Geallieerden krachtig gesteund. Haar organisatie in Egypte en speciaal de voortreffelijke outillage van haar technisch bedrijf in Port Said waren in de critieke
dagen, toen Rommel de Egyptische Westelijke grens zeer dicht genaderd
was, van doorslaggevende betekenis geweest voor de overwinning van de
Geallieerden. De snelle manipulatie van zware stukken, waaronder tanks, had
het aan het Engelse leger mogelijk gemaakt de Duitsers in hun vaart te stuiten. Na het sluiten van de wapenstilstand zette de Maatschappij zich aan het
herstel van haar apparaat, zowel ten aanzien van haar personeel als van het
kanaal zelf en zijn bijbehoren.
Moeilijkheden met de Egyptische regering lieten niet op zich wachten.
De Maatschappij knoopte vanzelfsprekend aan bij de regeling van haar
rechten en verplichtingen zoals die tot 1940 bestaan hadden. Het ging er bij
haar om de vroegere toestand zo snel mogelijk te herstellen en het kanaal
wederom voor het te verwachten verkeer gereed te maken. In theorie paste
dit ook in het beleid van de Egyptische regering, maar zij moest tevens rekening houden met de sterk gewijzigde opvattingen in eigen land.
In het economische patroon van Egypte nam de Kanaalmaatschappij een
aparte, geheel eigen plaats in. Zij was een dienstverlenend bedrijf, maar zij
verleende haar diensten aan de internationale scheepvaart, niet aan het
land, zij was een "public utility", maar met een internationaal, niet met een
Egyptisch karakter. Zij was in Egypte gevestigd, maar haar beleid werd in
Parijs vastgesteld volgens normen, die in de eerste plaats georienteerd waren
op het belang, dat zij dienen moest, de internationale koopvaardij. Voor
Egypte was zij van belang als werkgeefster en als inkomstenbron, voor zover
zij tot contractuele betalingen aan het land verplicht was. Aan het economische leven van Egypte nam zij niet deel, haar financiele beheer werd buiten
Egypte gevoerd en de top van haar bestuur bestond uit buitenlanders, die
zich lieten lei den door hetgeen de buitenlandse gebruikers van het kanaal
nodig achtten (van een Egyptische scheepvaart kon men nauwelijks spreken). In het land zelf bestond geen industrie waarop men een beroep zou
kunnen doen voor de levering van kapitaalgoederen, er waren evenmin
aannemers van het formaat en met de outillage, aan wie men onderhoud en
verbetering van het kanaal had kunnen opdragen. De Kanaalmaatschappij
kon zich terecht beroemen op een perfectie in de uitvoering van haar bedrijf,
zoals een Oosters land zich zelden weet eigen te maken. Bij de bezetting van
de hogere personeelsposten was dan ook tot aan de tweede wereldoorlog
nauwelijks een plaats voor de landskinderen ingeruimd. Het gebruik van
importkrachten leidde daarbij tot een honorering, die ver uitging boven hetgeen de landsregering zich kon veroorloven. Het hogere niveau hiervan was
in de loop der tijden voor het geheie personeei, ook voor het Egyptische, van
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
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kracht geworden. Op zichzelf was dit, van het standpunt der Maatschappij
gezien, juist: de discrepantie met de voor anderen geldende levensstandaard
werd er even wei te duidelijker door en moest natuurlijk kwaad bloed zetten.
Afgunst is nu eenmaal altijd en overal een krachtige drijfveer. Het probleem
der honorering kwam ook in de vergaderingen van de Conseil d' Administration meermalen ter sprake. Het gehele personeel in de kanaalzone was
evenwel langzamerhand zo gewend geraakt aan de hogere levensstandaard
- ook wat woongelegenheid, pensioenregeiing e.d. betreft - dat aan gelijktrekking naar het Egyptische niveau eenvoudig niet te denken viel. De
Kanaalmaatschappij was een Markies van Carrabas geworden met aile
daaraan verbonden voor- en nadelen. Natuurlijk waren de beleidsorganen
van de Maatschappij zich van dit alles bewust en werd harerzijds getracht
door Egyptianisering tot verbetering te komen. Haar verplichtingen tegenover de redersgemeenschap dwongen haar daarbij tot een tempo, waarbij
zij geen risico zou kunnen lopeno Van krachtdadige medewerking van de
zijde der Egyptische autoriteiten ten aanzien van opleiding en selectie van
personeel beb ik gedurende mijn lidmaatscbap van de Conseil overigens nooit
iets gemerkt.
Het is hier een geschikt ogenblik om aandacht te geven aan de ontwikkeling van het eigenlijke bedrijf, de exploitatie van het kanaal, in de jaren na de
tweede wereldoorlog en in het bijzonder in die jaren, waarin ik daarbij
betrokken was. Het verkeer door het kanaal nam toen snel en krachtig toe.
Gespecificeerde cijfers kan men vinden in bet maandelijkse Bulletin; ik wi!
bier met enkele globale gegevens volstaan.
TABELI
Het scheepvaartverkeer door het Suezkanaal

Jaar
1947
1950
1955
(1966)

Aantal doorvaarten
5.972
11.751
14.666
(21.248)

Totale tonnage (Suez-meting)
36.576.581
81.795.523
115.756.398
(274.247.000)

Curiositeitshalve zijn de cijfers van 1966, hetjaar v66r de 6-daagse oorlog,
tussen haakjes vermeld.
In een luttel aantaljaren, tussen 1947 en 1955, werd het aantal doorvaarten
verdubbeld en steeg de totale tonnage tot meer dan het drievoudige. Het is
te betreuren, dat in deze toename van het verkeer de Nederlandse vlag haar
aandeel niet heeft weten te behouden. Aanvankelijk gingen ook de op haar
betrekking hebbende cijfers vooruit, maar tussen 1950 en 1955 bleven zij
vrijwel stationair.

I

TABEL II
Nederlands scheepvaartverkeer door het Suezkanaal

Jaar

Aantal doorvaarten

Totale tonnage (Suez-meting)

1947
1950
1955
(1966)

356
667
687

2.386.726
4.507.522
4.774.138

geen cijfers bekend
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Van de vierde plaats, die wij in 1947 nog innamen, zakten wij in 1955 tot
de zevende af. Weliswaar bleven wij, wat de passagiers- en de gewone
vrachtschepen aangaat, op de derde plaats staan, maar onze positie, als
geheel bezien, werd van minder betekenis, omdat ons land in de jaren vijftig
in de tankvaart sterk was achtergebleven. Het is hier niet de plaats om een
verklaring te zoeken voor deze betreurenswaardige gang van zaken; er is
weI alle reden om nader in te gaan op de betekenis van de tankvaart voor het
Suezkanaal.
In het tijdschrift, dat de Esso Nederland N.V. uitgeeft, werd in het nummer van maart 1966 als een der belangrijkste data in het bestaan van de
American Petroleum Company, de naam, waaronder de Standard Oil Group
aanvankelijk in ons land opereerde, hetjaar 1891 genoemd. In datjaar werd
het vervoer in tankers, dus in bulk, van petroleum (Iampolie) door het
Suezkanaal toegestaan. Over de tankvaart werden in het "Bulletin" van de
Kanaalmaatschappij regelmatig cijfers gegeven, maar het zou nog tot 1956,
65 jaar later, duren, voordat deze vaart van voldoende belang geacht werd
om daarover afzonderlijke cijfers in het jaarverslag op te nemen. Wei werd
aan het "Bulletin" van 15 December 1952 een bijlage toegevoegd, waarin
uitsluitend de "navires-citemes" behandeld werden. De groei van de tankvaart in de jaren na de tweede wereldoorlog - ik sluit mij aan bij de jaren
die in de voorafgaande staatjes genoemd worden - blijkt uit de volgende
cijfers:
TABELIII
Tanker scheepvaart door het Suezkanaal (in 1000 ton, Suez-meting)
Jaar

Totale tonnage

Tonnage tankers

1947
1950
1955
(1966)

36.577
81.796
115.756
(274.247)

16.069
52.092
75.856
(204.760)

Percentage tankers
van totaal
43.9
63.7
68.2
(75.0)

De snelle toename van het totale aantal transiterende schepen riep ten
aanzien van onderhoud en exploitatie van het kanaal een aantal problemen
op. De onvoorziene stijging van de afmetingen der tankschepen nam hierbij
een belangrijke plaats in. In het laatste jaarverslag van de Kanaalmaatschappij werd het verschijnen van de grote tankers reeds gememoreerd:
tussen 1953 en 1955 was het aantal schepen boven de 20.000 ton brute bijna
verdrievoudigd, van 296 tot 805 schepen. Na 1955 heeft de Kanaalmaatschappij geen cijfers meer gepubliceerd, de Suez Canal Authority slechts enkele
globale gegevens. Vit eigen waameming, gedurende mijn laatste reizen in
1961, is mij weI gebleken, dat veel schepen groter dan 20.000 ton bruto van
het kanaal gebruik maakten.
De problemen, waarop ik zo juist, speciaal in verband met de uitbreiding
der tankvaart duidde, betroffen niet aIleen exploitatie en onderhoud van het
kanaal, maar ook de vraag, hoe men vergroting van de capaciteit zou
kunnen bereiken. Daartoe bestonden twee mogelijkheden, uitdieping en
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verbreding van het bestaande vaarwater en bouw van een of meer nieuwe
kanaalpanden.
De technische kant van dit vraagstuk werd op de gebruikeIijke manier
bestudeerd. In eerste instantie geschiedde dit als met aIle andere technische
quaesties, door de Technische Dienst van de Maatschappij, zowel door
Ismailia als door Parijs. Van oudsher had men evenwel voor behandeling
van grote, principiele problemen niet volstaan met de eigen staf, maar
tevens het advies ingewonnen van buiten de Maatschappij staande deskundigen op waterbouwkundig gebied. Conrad had De Lesseps reeds bijgestaan,
maar in 1884 was deze intemationale technische bijstand gemstitutionaliseerd.
In dat jaar werd nl. ingesteld de Commission Consultative des Travaux,
waarvan de leden door de Conseil d'Administration werden benoemd.
Nederlanders hebben daarin, naast Fransen, Engelsen, Egyptenaren en soms
nog personen van andere nationaliteit, zitting gehad. Deze commissie kwam
eenmaal per jaar gedurende enkele dagen in Parijs bijeen en werd van tevoren door middel van een omvangrijk dossier en vele kaarten over de
hangende kwesties ingelicht. Voor orientering ter plaatse werden natuurlijk
aile faciliteiten ter beschikking gesteld.
De volgende Nederlanders hebben in deze commissie zitting gehad:
ir. J. Dirks
ir. F. J. W. Conrad
ir. W. F. Leemans
dr. ir. C. Lely
dr. ir. H. Wortman
dr. ir. J. A. Ringers
ir. G. P. Nijhoff

1884-1885
1888-1902
1902-1920
1920-1929
1929-1939
1939-1956
1945-1956

Naast deze persoonlijkheden moet men, wanneer men het aandeel van
Nederlandse waterstaatsingenieurs in de geschiedenis van het Suezkanaal
nagaat, een ereplaats geven aan ir. F. W. Conrad. Zijn rol dateert van lang
v66r het tijdstip van de instelling der Commission Consultative. In de jaren
1855 en 1856, de moeilijke jaren van De Lesseps, en in de zelfde periode
waarin S. W. Ruyssenaers naar voren komt, heeft Conrad onschatbare
diensten bewezen. Ik heb reeds melding gemaakt van een studie over het
aandeel, dat Nederlanders in de jaren v66r de opening van het kanaal gehad
hebben in de totstandkoming daarvan; naast S. W. Ruyssenaers behoort
ook F. W. Conrad daarin een plaats te vinden.
Voor mij persoonlijk is er aanleiding in het kader van de Commission
Consultative speciale aandacht te schenken aan het eerste Nederlandse lid
daarvan, de hoofdingenieur ir. J. Dirks, grootvader van moederszijde van
mijn Vrouw (een der dochters van Dirks, Anna Dorothea, was gehuwd met
Jan Veth, de kunstschilder; hun oudste dochter Saskia was mijn Vrouw).
Jr. J. Dirks heeft in de economische geschiedenis van Amsterdam een rol
van betekenis gespeeld. Op non-actief bij de Waterstaat, vervulde hij tot 1
januari 1883 de functie van eerstaanwezend ingenieur bij de Amsterdamsche
Kanaal Maatschappij, die voor de aanleg van het Noordzeekanaal zorgde.
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Nadat dit kanaal op 1 november 1876 geopend was, kon hij zich ook aan
ander werk op het gebied van kanaalbouw wijden. Zo nam hij in 1879 op
uitnodiging van De Lesseps deel aan een intemationaal congres in Parijs
ter beoordeling van verschillende ontwerpen voor een waterweg, die de
Atlantische Oceaan via de landengte van Middel-Amerika op een nog nader
uit te kiezen plaats zou moeten verbinden met de Stille Zuidzee. In aansluiting op dat congres vergezelde hij vervolgens De Lesseps op een reis
naar het gebied, waar een kanaal eventueel gegraven zou moeten worden.
Een foto in ons familie-archief, waarop De Lesseps en Dirks, omringd door
een aantal andere, onbekende figuren, in een tropische entourage naast
elkaar zitten, is de enige herinnering aan deze periode in het leven van Dirks,
welke voor de nabestaanden bewaard bleef.
Er was nog een tweede groep Nederlanders, naast de leden van de Commission Consultative, die nauw bij het dagelijkse werk van de Kanaalmaatschappij in Egypte betrokken was: de Nederlandse loodsen. De loodsen
in het algemeen waren voor het bedrijf van de maatschappij onontbeerlijk.
De schepen, die door het kanaal voeren, waren van een grote verscheidenheid: elke nationaliteit, elke grootte en elke snelheid waren vertegenwoordigd. Goed of slecht onderhouden, oud of modem van tekening of machinevermogen, met deskundige en goed gedisciplineerde gezagvoerders en
bemanningen, of met een ratjetoe van ras of ervaring, voor de Kanaalmaatschappij waren zij gelijk, mits zij zeewaardig waren, zich aan de reglementen
hielden en de kanaalgelden van tevoren betaalden. De loodsen zorgden voor
elk schip, dat het niet afweek van de gestelde regels of nader gegeven instructies; het contact met de centrale nautische lei ding aan de wal liep over hen
en het was hun taak de gezagvoerder bij te staan bij de navigatie in het
smalle vaarwater van het kanaal. Ging er iets mis, dan werd in elk geval
de loods ter verantwoording geroepen.
Bij de aanstelling van de loodsen volgde de Kanaalmaatschappij niet aIleen
strenge normen van selectie, maar ook een zekere verdeelsleutel, waarbij met
het aandeel van elke vlag, voor zover die van het kanaal gebruik maakte,
rekening gehouden werd. De Franse piloten namen, zoals wei te verwachten
was, verhoudingsgewijs een grote plaats in, maar Engelsen, Scandinaviers
en Nederlanders hadden geen aanleiding om ontevreden te zijn over het
percentage der plaatsen, dat hun in het totale loodsencorps toegevallen was.
Gedurende de tijd, dat ik met de maatschappij in contact stond, schommelde
het aantal Hollandse loodsen tussen de 12 en 14 op een geheel van 170 tot
ruim 200 loodsen. Deze Nederlanders hadden vrijwel zonder uitzondering
in de vaart op en in het Verre Oosten hun ervaring opgedaan.
De dienst der loodsen werd zo geregeld, dat zij Of gedurende de reis in
de Noordelijke helft Of op het Zuidelijke traject dienst deden. Ismailia was
daarbij, ik vermeldde het reeds, het wisselstation. Loods bij de Kanaalmaatschappij was voor gezagvoerders en oudere stuurlieden van de grote
vaart een zeer gezochte betrekking; enerzijds behield men het contact met de
zeevaart, het oude beroep, anderzijds was het huiselijke leven veel geregelder
dan anders bij de koopvaardij mogelijk was.

246

APERIRE TERRAM GENTIBUS

Het werk op zichzelfwas zeer verantwoordelijk en afwisselend, de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk. Naast een vast salaris, dat voortdurend werd
aangepast aan de kosten van levensonderhoud, werd een premie uitgekeerd,
aihankelijk van het aantal afgelegde doorvaarten, en van de grootte van het
beloodste schip. Daamaast werd voor huisvesting gezorgd of een huurvergoeding gegeven, terwijl bovendien verschillende "fringe benefits"
bestonden. Goede pensioenvoorwaarden en vacatieregelingen droegen tenslotte bij tot een totaal-bedrag, dat in de latere jaren ver uitging boven hetgeen de gezagvoerders van Nederlandse passagiersschepen verdienden. De
regeling der arbeidsvoorwaarden was voor een buitenstaander gecompliceerd; het is dan ook niet mogelijk daarover uit de rnij bekende cijfers een
algemene conclusie te trekken. De tegenwerking der Egyptische regering
bij het verstrekken van visa leidde tevens tot abnormaal hoge inkomsten. Zo
kwam men zelfs aan premie tot een cijfer, dat boven £ E 500 per maand lag,
maar dit was dan ook het gevolg van een afkeurenswaardige roofbouw op
het uithoudingsvermogen der betrokken loodsen.
Het verblijf in de kanaalzone had misschien zekere bezwaren, in het
bijzonder wegens de hitte in de zomermaanden. Het bood echter ook grote
sociale attracties. In de hierarchie van het personeel in Egypte namen de
loodsen een aparte, vooraanstaande plaats in; zo behoorden de Nederlandse
leden van hun corps gedurende onze verblijfperiodes in de "Residence" in
Ismailia regelmatig tot de gasten.
Het loodsenprobleem speelde in de jaren v66r de nationalisatie een
belangrijke rol; hoe kon het met de zo juist aangeduide inkomsten ook
anders? De in 1949 afgesloten "convention", welke straks aan de orde komt,
gaat nader in op de voor dit vraagstuk bereikte oplossing.
In het voorgaande heb ik geprobeerd de "ambiance" te schetsen van het
Suezkanaal en de daarbij betrokken maatschappij, eerst in Parijs, daama
in Egypte. Binnen dit raam speelden zich ook de werkzaamheden van de
"administrateurs" af. Mijn voorganger noemde, toen ik hem opvolgde, de
bemoeienissen van deze functionarissen weinig belangwekkend: er was
maandelijks een korte vergadering, waarin een overzicht werd gegeven van
de gang van zaken, vervolgens nam men deel aan een voortreffe1ijke lunch,
waartoe naast de Conseil in de regel enkele interessante gasten plachten te
worden uitgenodigd en daarmee was het "basta". De praktijk bleek, vanaf
het ogenblik, dat ik rnijn lidmaatschap aanvaard had, gans anders te zijn:
de inlichtingen over de gang van zaken bleven natuurlijk hun plaats op de
agenda behouden, maar het punt "Questions diverses", vroeger waarschijnlijk als "rondvraag" bedoeld, werd voortdurend van groter betekenis en
nam steeds meer tijd in beslag. Geregeld werd daarbij een beroep gedaan
op de "administrateurs" om hun regeringen op de hoogte te houden van de
politieke ontwikkelingen en van de verschillende problemen, welke tussen
de Egyptische regering en de Compagnie Universelle in toenemende mate
naar voren kwamen.
Berder heb ik er al op gewezen, dat de Maatschappij bij haar beleid steeds
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rekening moest houden met drie groepen belanghebbenden: de aandeelhouders, de internationale scheepvaartwereld en Egypte. Het is nodig over
elk van die groepen iets te zeggen.
De Compagnie Universelle, om met de aandeelhouders te beginnen, was
geen normale Franse vennootschap; internationaal-rechtelijk was zij een
vennootschap "sui generis", zoals later wei zal blijken, maar financieel stelde
zij zich, evenals elke andere onderneming, het maken van winst ten Joel.
Aandeelhouders waren - het grote pakket aandelen, dat aan de Engelse
regering behoorde, niet meegerekend - in hoofdzaak Fransen. Volgens
een opgave, welke ik in 1952 in Parijs kreeg, schatte men het Nederlandse
bezit aan aandelen of "actions de jouissance" op 600, aan "parts de fondateurs" op 100 stuks. Ik heb niet de indruk gekregen, dat in andere landen
pakketten van meer betekenis gehouden werden. De Franse aandeelhouders,
die men in aile lagen van de samenleving yond - "administrateurs",
moesten bij het overschrijven van stukken hun medewerking verlenen
en kregen daardoor enig inzicht in de mate, waarin het Franse yolk bij de
maatschappij financieel betrokken was - volgden de financiele gestie van
de maatschappij en haar resultaten met Argus-ogen. De jaarlijkse vergaderingen van aandeelhouders, welke gehouden werden in een hiertoe door de
maatschappij gekocht theatergebouw in de buurt van de "Etoile", werden
bezocht door een volgens onze begrippen zeer groot aantal personen, die in
strijdlustigheid en critiek niet onderdeden voor hetgeen men bij de eerste
de beste vennootschap, welke aan de rand van een faillissement stond, zou
verwachten. De voltallige Conseil, op het toneel van het theater gezeten,
kon niet anders doen dan in verwondering zwijgen; de herinnering aan de
moeilijkheden, welke zich aan het eind van de vorige eeuw met het Panamaavontuur hadden voorgedaan, speelde ieder jaar ons weer door het hoofd
en men vroeg zich af of niet de een of andere opposant plotseling in een
"Nous sommes trahis" zou uitbarsten. In werkelijkheid stegen de financiele
resultaten elk jaar; vergelijkende cijfers hebben, gezien de verschillende
devaluaties van de Franse frank, geen zin, maar voor de Franse aandeelhouders kon er slechts reden tot tevredenheid zijn, waarvan evenwel zelden
iets bleek.
De vorm van een naamloze vennootschap voor een "public utility" als
het Suezkanaal was voor moderne begrippen natuurlijk verouderd, maar het
zou bezwaarlijk geweest zijn voor een dienstverlenende maatschappij met
een internationaal arbeidsveld een andere juridische constructie te vinden.
Noch aandeelhouders, noch de Franse leden van de Conseil, bij wie de
geest van het "Second Empire" nog voortleefde, zouden trouwens voor een
revolutionaire omschakeling te vinden geweest zijn. Ook gezien de mentaliteit van de Egyptische regering had men deze zeker niet kunnen realiseren.
De reders - ik kom nu bij de tweede groep - waren niet ontevreden met
de particuliere beheersvorm, waarmede overleg misschien niet altijd even
vlot ging, maar die steeds een redelijk begrip toonde voor hun belangen en
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wensen. Ben dergelijk begrip zou in elk geval van een niet-Westerse regering,
die tevens chronisch in financiele moeilijkheden verkeerde, veel minder te
verwachten geweest zijn. Het onderwerp, dat natuurlijk de belangstelling
der reders het meeste vroeg, was de hoogte van de doorvaarttarieven, welke
door de Maatschappij werden vastgesteld. Voor de normale werkzaamheden,
welke als in andere havens ook in de kanaalzone verricht werden, golden
tarieven, die door de rederijen normaal gevonden werden. Dit betrof sleepboothulp, landingsbruggen in Port Said, de bekende meerboten, water en
andere leveranties e.d. De kanaalgelden maakten op de reisrekeningen der
schepen een bijzondere post uit, die speciaal in jaren van depressie in de
scheepvaart als een drukkende last ondervonden werd. Jarenlang werd
voor de berekening van deze post zowel de tonnenmaat van het betrokken
schip - volgens de Suezkanaalmeting - als grondslag genomen als het
aantal passagiers, dat aan boord daarvan het kanaal transiteerde. Tegen de
hoogte der kanaalgelden werd door de rederijen bijna voortdurend geprotesteerd. Zo herinner ik mij nog als mijn eerste, weliswaar indirect contact
met de Kanaaimaatschappij, een vergadering van de scheepvaartcommissie
van de Internationale Kamer van Koophandel, welke gehouden werd op het
congres van die organisatie te Washington in 1931. Ik had daar namens de
Nederlandse reders de opdracht het probleem der kanaalgelden ter sprake te
brengen en met kracht op de verlaging daarvan aan te dringen. Argumenten,
andere dan van zeer algemene aard, stonden mij toen niet ten dienste; zij
waren ook uit Nederland niet tot mijn beschikking gesteld. Het bleek mij later
weI, dat de Compagnie Universelle weinig anders deed dan dit soort protesten beleefd aanhoren, zonder er verder dieper op in te gaan. Hoog als
de tarieven ongetwijfeld waren, was het uit dezen hoofde te betalen bedrag
altijd niet onaanzienlijk lager dan de kosten, welke verbonden zouden zijn
geweest aan de vaart rond Kaap de Goede Hoop.
In het bijzonder in de jaren dertig, toen de scheepvaart vrijwel algemeen
met grote financiele moelijkheden te kampen had, en vervolgens in de eerste
jaren na de Tweede Wereldoorlog, waren pogingen om tot lagere tarieven
te komen niet van de lucht. Toen aan het einde van de jaren veertig het aantal doorvaarten en nog meer de totale tonnenmaat der schepen, welke van
het kanaal gebruik maakten, betrekkelijk snel stegen, begreep ook de Maatschappij, dat zij de bestaande tarieven niet langer kon handhaven. Bij stukjes
en beetjes werden daarop verlagingen aangebracht. Vooreerst werden op
15 april 1950 de tarieven voor passagiers aan boord der schepen afgeschaft,
een wijze maatregel, gezien de toen langzaam opkomende concurrentie van
de luchtvaart. De kanaalgelden zelf werden eerst op 12 juni 1951, daarna
nogmaals tot een lager cijfer teruggebracht, terwijl bij deze laatste herziening
het tarief voor sehepen in ballast gehalveerd werd. Ook op dit punt gaven
de tariefdeskundigen van de Maatsehappij van wijze voorzienigheid blijk;
ballastsehepen werden naarmate de afmetingen der schepen stegen en het
versehijnsel van vervoer van vloeibare lading in een richting, de andere
riehting leeg sehip, toenam, van steeds groter belang. Ook deze sehepen
moesten zoveel mogelijk aan het kanaal gebonden worden.
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Een moeilijk punt bij de herziening der doorvaarttarieven lag in de toename van de afmetingen der tankschepen, waardoor bepaalde verbeteringen
in het kanaal noodzakelijk werden, verbeteringen, die zeer kostbaar waren
maar die, naar het zich aanvankelijk liet aanzien, slechts voor een betrekkelijk klein aantal schepen vereist zouden zijn. Bij de groter wordende tankers
speelde niet aIleen de diepgang een rol, maar moest tevens rekening gehouden worden met de blok-coefficient van de betrokken schepen; voor een
efficient gebruik van een kanaal dient er een bepaalde minimum-verhouding
te bestaan tussen het ondergedompelde deel van een scheepsromp en het
waterprofiel in het kanaal. Niet alleen de diepte van het kanaal moest dus
aangepast worden aan de diepgang van het schip, maar ook ten opzichte
van de breedte van het kanaalpand, dit nog gecombineerd met de vorm van
de taluds, moest rekening gehouden worden met de toegenomen afmetingen
der schepen. Het was in de beginperiode van het in de vaart komen der grote
schepen niet te voorzien, welk een snelle vlucht dit type schepen zou nemen.
De vrees van de reders, hierboven reeds aangeduid, voor de consequenties,
die de Kanaalmaatschappij in financieel opzicht zou verbinden aan de te
trefIen voorzieningen, was dus begrijpelijk. Verschillende tarieven voor
bepaalde scheepstypes waren - en terecht - volgens de concessie niet
toegestaan. Ook hier gaat evenwel de les der hi storie op, dat men niet moet
trachten te veel voorzienigheid te spelen: de tankschepen zijn op onverwacht onstuimige wijze in grootte en in aantal toegenomen en zij zijn het,
die in hoofdzaak verantwoordelijk waren voor de sterke stijging van het
totale aan kanaalgelden gemde bedrag. Van aandrang tot veri aging van de
doorvaarttarieven is na de nationalisatie van 1956 nooit meer sprake geweest.
De reders hebben het verstandig gevonden met het Egyptische bestuursorgaan, de Suez Canal Authority, op goede voet te staan. Het was hun weI
duidelijk, dat het Nasser-regime de kanaalgelden slechts zeer ten dele gebruikte voor het kanaal en dat, wat daarvan overbleef, voor andere doeleinden
bestemd werd, en dat men dit niet zou willen noch kunnen missen.
Van de verbeteringen, welke gedurende de laatste jaren v66r de nation aIisatie werden aangebracht, was de aanleg van een nieuw pand, parallel
aan het oorspronke1ijke kanaal tussen km 50 en km 62, de be1angrijkste.
Voordien had men het bestaande trace weI verbeterd, uitgediept en verbreed,
maar er niets aan toegevoegd. Nu werd over een lengte van 12 km een nieuw
stuk kanaal gegraven, waardoor een haast revolutionaire wijziging in de
werkwijze kon worden aangebracht. Niet langer behoefden in het Noordelijk deel van het kanaal de schepen uit een van beide richtingen vast te maken,
zodra, waar dan ook, een tegenligger verwacht werd, maar het werd mogelijk
over te gaan tot een systeem van convooien, waardoor alleen Zuidgaande
schepen hun reis moesten onderbreken bij het Zuidelijke einde van bet
Canal Farouk. Noordgaande scbepen konden tussen Ismailia en Port Said
in de regel ongehinderd doorvaren. Het convooi-systeem als zodanig werd
later ook voor het Zuidelijke deel van het kanaal ingevoerd: de schepen
passeerden elkaar daar in het Grote Bittermeer, waar een grote uitgestrektheid diep water aIle ruimte bood. Canal Farouk en convooi-systeem bleken
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in de praktijk tot een aanzienlijke vergroting van de capaciteit van bet gebele
kanaal te leiden. Ret werk aan bet nieuwe stuk kanaal Iiep vlot van stapel.
Nog in bet begin van 1950 reden enkelen van ons, bibberend van de koude,
in open jeeps door de woestijn over en langs bet terrein, waar bet nieuwe
kanaalpand moest komen. Anderbalf jaar later, op 23 juli 1951, kon bet
voor de scbeepvaart opengesteld worden, "a titre d'essai", omdat de eigenlijke openingsplecbtigbeid door de Koning uitgesteld werd totdat bet werk
geheel gereed zou zijn. De voor die plecbtigheid geprojecteerde feestelijkbeden bebben nooit plaats gevonden, de voorbereiding werd afgezegd en
met bet reeds naar Egypte gezonden vuurwerk wist men geen raad. Aanvang
januari 1952 vonden in bet land, vooral in Cairo, maar ook in de kanaalzone, ernstige ongeregeldbeden plaats. Farouk moest tengevolge hiervan bet
veld ruimen voor een gematigd republikeins bewind, dat even weI spoedig
overging in een veel duidelijker geavanceerde, lees socialistiscb-revolutionaire regering, bet bewind-Nasser.
Op de aanleg van bet Canal Farouk was een minder omvangrijke, maar
voor de scbeepvaart eveneens belangrijke verbetering van de vaarweg
gevolgd bij bet station Kabret, tussen de beide Bittermeren. Tocb was bet
spoedig na bet tot stand komen van deze twee werken duidelijk geworden
dat zij geen voldoende soelaas zouden kunnen geven voor bet groeiende
verkeer, speciaal wanneer men zijn oog op de toekomst ricbtte. In bet begin
van 1956 vonden dan ook besprekingen plaats tussen de Maatschappij, de
International Cbamber of Shipping in Londen en de voornaamste Amerikaanse oliemaatscbappijen. Reeds in bet voorjaar van dat jaar werd besloten
aan een Amerikaanse consultants-firma op te dragen een zo vol\edig mogeIijke studie te maken van de eisen, waaraan bet kanaal zou moeten voldoen
"up to about" 1972, dus tot vier jaren na bet einde van de concessie. Dit
rapport werd met voortvarendbeid voItooid; in maart 1957 kon de directeurgeneraal van de Suezkanaalmaatscbappij bet wereldkundig maken. Cijfers
over bet verkeer door het kanaal gaan uit de aard der zaak niet verder dan
de eerste belft van 1967, bet tijdstip van bet uitbreken der vijandeIijkheden
met Israel. Ret is daarom al\een al onmogeIijk na te gaan in hoeverre de
prognoses van bet Amerikaanse consultants-bureau de werkelijkheid benaderden. Een voorIopige indruk zou kunnen zijn, dat de ontwikkeling van bet
vervoer van droge lading vrij juist geschat werd. Over de hoeveelheden vloeibare lading, speciaal petroleumproducten, laat zich weinig zeggen: in 1956
kon nauwelijks rekening gebouden worden met de baast astronomiscbe
toename van de grootte der tankscbepen. Deze toename werd na 1967 ook
bevorderd door de wens der reders de consequenties van de sluiting van
het kanaal door middel van grotere scheepstypes op te vangen. Ret Ebascorapport 1) gaat nog uit van een gemiddelde deadweigbt-capaciteit van tankschepen in 1972 van bijna 28.000 ton. Ret is waarschijnlijk, dat ook zonder
sluiting van bet kanaal dit cijfer lang v66r 1972 in belangrijke mate door de
1) Ebasco Services, engineers, constructors, business consultants, gevestigd te
New-York.
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realiteit overtroffen zou zijn. Geen rekening kon voor het overige gehouden
worden met een aantal andere, belangrijke ontwikkelingen op scheepvaartgebied: bulkcarriers voor andere lading dan vloeibare petroleumproducten,
container- en lash-schepen en wat dies nog meer zij. Wanneer het kanaal
eenmaal weer opengesteld zal zijn, zal met zo vele nieuwe factoren rekening
gehouden moeten worden, dat men de verkeersprognoses van "scratch" zal
moeten opbouwen.
Ais derde, vermoedeiijk de meest belangrijke factor, waarmede de Compagnie Universelle rekening moest houden bij het vaststellen van haar beleid,
gold de verhouding tot de Egyptische regering. Technische en nautische
problemen speelden hierbij wei een rol, de politieke overheersten vanzelfsprekend.
Mijn aantekeningen raadplegende, is het merkwaardig, dat gedurende
de jaren van mijn lidmaatschap de Israelische kwestie in de besprekingen
met Egypte nauwelijks naar voren komt. Ik yond aileen, dat in 1949 melding
gemaakt werd van moeiIijkheden, toen de autoriteiten in Cairo toestemming
weigerden voor de doorvaart van schepen met ruwe olie, welke lading
bestemd zou zijn voor de in Haifa weer in gebruik te nemen raffinaderij.
Deze betrok haar grondstoffen uit de Perzische Golf; Irak verzette zich tegen
het vervoer daarvan door de pijpleiding, welke over zijn grondgebied liep.
Voor de Kanaalmaatschappij was de weigering van de doorvaart een commercieel probleem; haar ontging door het embargo van Egypte een belangrijk bedrag aan kanaalgelden, dat normal iter door de voor Haifa bestemde
tankers betaald zou zijn. Internationaal-rechtelijk stond de Maatschappij
buiten de zaak, het betrof hier immers de toepassing van art. 1 van het
Verdrag van Constantinopel, bij welk verdrag zij geen partij was. Engeiand,
Noorwegen en Nederland hebben terecht bij Cairo geprotesteerd tegen deze
schending. Aangezien hiermee geen resultaat bereikt werd, is de zaak vervolgens aan het oordeel van de Veiligheidsraad onderworpen en daar in
1951 behandeld. Deze heeft het stopzetten van de Egyptische maatregelen
geeist, even wei zonder resultaat.
Ik heb reeds de aandacht gevraagd voor andere moeilijkheden, welke in de
jaren na 1945 in Egypte, evenals in vele andere Oosterse landen, optraden.
Onzekere economische omstandigheden, sterk opkomend nationalisme, een
onzekere politieke houding van Engeland zeif en groeiend Russische belangstelling voor dit deel van de wereld waren enkele, nog lang niet aile factoren,
welke ook in Egypte tot toenemende onrust leidden. De kanaalzone werd
daarbij niet gespaard, hoewel hier de Engelse troepen excessen wisten te
voorkomen. Het laatste kwartaal van 1951 en de eerste maanden van 1952,
culminerend in ernstige ongeregeldheden in Cairo in januari 1952, maanden
tot grote bedachtzaamheid. Cairo, waar de gevolgen van plundering en
brandstichting in vele wijken van de stad voor niemand verborgen konden
blijven, leek bij ons bezoek kort nadat dit alles gebeurd was, meer op een
geestverschijning dan op een levende metropolis. Het was duidelijk, dat
iedereen zich onzeker voelde en de buitenlandse toerist deed er verstandig
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aan de stad zo spoedig mogelijk weer vaarwel te zeggen. Het verkeer door
het kanaal ondervond gelukkig slechts ondergeschikte moeilijkheden ; deze
bleven er hoofdzakelijk toe beperkt, dat het onvermijdelijke heen en weer
trekken der kanaalloodsen tussen de verschillende havens overlast onderyond van bepaalde e1ementen uit de bevolking. Voortdurend kwamen ook
arbeidsconflicten voor, speciaal veroorzaakt door het verschil in arbeidsvoorwaarden, welke bij de Maatschappij zelf golden en die, welke door aannemers en onderaannemers, die voor de Maatschappij werkzaam waren,
vastgesteld waren. De opkomende kracht van de vakverenigingen, die vaak
bij hun revindicaties door de Egyptische rechterlijkemacht gesteund werden,
droeg evenmin bij tot het handhaven van een rustig arbeidsklimaat. Ik heb
reeds eerder gewezen op het aanzienlijke verschil tussen het salarispeil van
de Egyptische ambtenaren en hen, die bij de Compagnie Universelle in
dienst waren. Het was juridisch niet juist, maar uit een algemeen menselijk
oogpunt weI begrijpelijk, dat speciaal de rechterlijke colleges, die zich met
arbeidsrecht bezighielden, de schaal meer naar de werknemers lieten overslaan dan strikt wettelijk gezien te verdedigen was.
In het kort werd reeds aangegeven hoe formeel de verhouding tussen de
Egyptische regering en de Kanaalmaatschappij vastgelegd was. De concessievoorwaarden en de daarop aansluitende "conventions" wierpen, juist in de
jaren na de tweede wereldoorlog, voortdurend problemen op. Men zou hierbij de leidende regeringspersonen in Egypte onrecht aandoen, indien men
niet zou erkennen, dat zij, ondanks de toenemende politieke moeilijkheden,
bij voortduring geprobeerd hebben de concessievoorwaarden en daarop
later gevolgde conventions behoorlijk ten uitvoer te leggen. De lagere overheidsorganen echter kwamen hunnerzijds met onredelijke wensen en verlangens, daarbij gesteund en vaak opgehitst door steeds fellere artikelen
in de sterk nationalistisch georienteerde pers. Ondanks de bestaande censuur
was het voor de verantwoordelijke ministers in de regel onmogelijk hen tot
matiging te brengen. Egypte was overigens niet het enige Oosterse land, dat
moeite had met de communicatie van boven naar beneden.
Wanneer ik mijn reeds genoemde aantekeningen wederom raadpleeg,
blijkt het, dat de problemen, welke ten aanzien van de verhouding tot Egypte
en de Maatschappij naar voren kwamen, gedeeltelijk voortkwamen uit onbegrip, gedeeltelijk uit het Egyptische verlangen grotere zeggenschap te
verkrijgen in de "faits et gestes" van de Compagnie Universelle. Het frappeert daarbij weI, hoe weinig het gros van de Egyptische ambtenaren inzag,
welke een belangrijke taak het kanaal vervulde in de internationale economie
en hoe redelijk het was dit belang bij het beleid te doen prevaleren. Het was
op zichzelf begrijpelijk, dat Parijs lastig verwerken kon wanneer in het van
de aanvang af bestaande regime - een regime dat zijn deugdelijkheid volop
bewezen had - van Egyptische zijde ingegrepen werd. De strakke leiding,
zoals die van Parijs uit ging, deed economisch gezien, aIle partijen aan
hun trekken komen. Ben grotere rol te kunnen spelen was niet anders
dan een politiek desideratum; bijkomstige incentieven waren de benarde
financiele positie van het land, waardoor nog eens te meer begerige blikken
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geslagen werden op de uitzonderlijk gunstige financiele resultaten van de
Maatschappij, en de overdreven defensie-eisen van de Egyptische legerleiding,
welke zich langzamerhand bewust begon te worden van de strategisch ongunstige ligging van het ten Oosten van het kanaal gelegen grondgebied.
In art. 10 van de oorspronkelijke concessie, van 30 november 1854, was
vastgelegd dat bij het einde daarvan "Ie gouvernement Egyptien sera substitue a la Compagnie, jouira, sans reserve, de tous ses droits et entrera en
pleine possession du Canal des deux Mers et de tous les etablissements qui en
dependront". De tweede acte van concessie, van 5 januari 1856, bevatte een
zelfde bepaling. "Coming events cast their shadows before"; gezien de omvang van het gehele bedrijf der Maatschappij en de ingewikkeldheid van de
exploitatie van dit apparaat, was het verklaarbaar, dat men in Egypte in de
loop der 50-er jaren zijn gedachten liet gaan over alles, wat geregeld zou
moeten worden om in 1968 de overgang van Maatschappij naar Egypte vlot
te doen verlopen. De Maatschappij kon en wilde dergelijke gedachten niet
wegschuiven, toen zij eenmaal door de regering in Cairo naar voren gebracht
werden. Toen ik in 1947 lid werd van de Conseil, hadden daarin slechts twee
Egyptenaren zitting, beiden nauw verwant aan de Koning. Bij de onderhandelingen over de "convention", welke in 1949 tot stand kwam, vroeg men
een uitbreiding van het aantal door Egyptenaren te bezetten zetels. In een
bij die "convention" behorende briefwisseling werd vastgelegd, dat op twee
tot dusverre door Fransen bezette maar intussen opengevaIlen plaatsen,
Egyptenaren benoemd zouden worden, terwijl nog een zetel naar een Egyptenaar zou gaan, zodra er onder de Engelse redersleden een vacature zou
ontstaan. Voorts was geregeld, dat in de jaren 1959 en 1964 het aantal
Egyptische "administrateurs" telkens wederom met een vermeerderd zou
worden. Ten tijde van de nationalisatie, in 1956, telde de Conseil dus vijf
Egyptische leden; de overname van het kanaal en het optreden van de Suez
Canal Authority betekende voor hen het einde van deze functie.
Het was regel, dat de Raad zelf het laatste woord had bij de benoeming
van nieuwe leden, hoewel van tevoren om practische redenen weI onderhands
overleg gepleegd werd met de regering van het land, welker nationaliteit het
nieuw aan te wijzen lid (de Franse en de Engelse administrateurs vielen buiten deze regeling) zou hebben. Dit had ook bij de Egyptische leden geen aanleiding tot moeilijkheden gegeven totdat plotseling, bij de aanwijzing van het
vijfde Egyptische lid, de Koning zich in de benoemingsprocedure ging mengen. Hij vond het noodzakelijk een van zijn persoonlijke relaties met grote
nadruk naar voren te schuiven; zoals in dit soort kwesties meer het geval is,
was de candidaat van de Koning, Abboud Pacha, een Egyptische groot-industrieel, een enigszins controversiele figuur. President en Comite de Direction
stonden op hun achterste benen, omdat zij het niet in het belang der Maatschappij achtten iemand te benoemen die naar hun mening niet voldeed aan
de hoge eisen, die zij tot dusverre aan candidaten gesteld hadden. De Egyptische regering, die toen aan het bewind was, durfde blijkbaar niet tegen de
Koning in te gaan. Deze weigerde de President van de ConseiI, de heer Charles-Roux, te ontvangen en zo ontstond een regelrecht crisisje. Achterafbezien
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is het bezwaarlijk tot een andere conclusie te komen dan dat de Kanaalmaatschappij dit spel van diplomatiek prestige even goed niet had kunnen
spelen. De talrijke terzake gewisselde brieven en gevoerde besprekingen
badden acbterwege kunnen blijven; per slot van rekening werd Abboud
Pacba toch administrateur, maar toen was Farouk reeds afgetreden en bleek
deze, uitsluitend commercieel belangrijke figuur, op bet politieke schaakbord
niet van betekenis te zijn.
Een onderwerp, dat in de convention van 1949 ook geregeld werd, betrof
de Egyptianisering van het personeel, dat in Egypte werkzaam was. Te
beginnen met dat jaar zouden, wat de technische functies betrof, vier van
elke vijf vacatures door Egyptenaren vervuld moeten worden, terwijl deze
verhouding bij het administratieve personeel negen van elke tien open plaatsen zou zijn. In de hogere functies zou verder voor een zeker, niet nader
gespecificeerd aantal Egyptenaren, een plaats gevonden moeten worden,
nochtans zonder de promotiekansen van de in dienst zijnden in gevaar te
brengen of tot voortijdige pensionering te moeten lei den.
Een punt op zichzelf betrof de bezetting van het loodsen-corps. Er werd
in de convention vastgelegd, dat twintig Egyptische loodsen "par priorite"
zouden worden aangewezen voor bet bezetten van opengevallen plaatsen.
Deze candidaten moesten natuurlijk voldoen aan de eisen, welke de Maatschappij aan sollicitanten pleegde te stellen. Vervolgens zou van elke twee
openkomende plaatsen er een voor een Egyptenaar worden bestemd.
Hetgeen over de Egyptianisering van het technische en het administratieve
personeel werd afgesproken, heeft in de praktijk geen aanleiding tot moeilijkheden gegeven. De sterke uitbreiding van het verkeer door het kanaal
vroeg vanzelf een groter personeel. Ook voor de bogere rangen kon men
zonder bezwaar ter plaatse geschikte candidaten vinden. Gebeel anders lag
bet bij de loodsen: Egypte had geen koopvaardijvloot van enige betekenis,
terwijl de marine, toch al niet van groot belang, er weinig voor voelde uit haar
reeds krappe personeelsbestand mensen af te staan. Personen, die aan de
eisen van de Maatschappij voldeden waren dus met een lantaamtje te zoeken.
Vit prestige-overwegingen was het voor de Egyptische autoriteiten bezwaarlijk, nu zij eenmaal haar eisen ten aanzien van het loodsencorps
geformuleerd bad, te erkennen, dat men eigenlijk de mensen niet had en dus
vacatures, Of niet Of slechts gedeeitelijkkon vervullen. De Maatschappij moest
evenwel aandringen op de uitbreiding van dit corps, omdat het toenemende
verkeer dit eiste. Van 100 personen in 1945 nam de sterkte toe tot ruim
200 midden 1956, een aantal, dat ten enenmale onvoldoende bleek. Opontboud voor schepen, die niet op tijd een loods kregen, was het bedenkelijke
gevolg van dit tekort, dat bovendien leidde tot een veel te inspannende dienst
voor de in functie zijnde loodsen.
Het zou onjuist zijn de Maatschappij er een verwijt van te maken, dat zij
aan haar hoge eisen vasthield: het kanaal was bij goed weer geen bijzonder
lastig vaarwater, maar het werd uiterst kwetsbaar bij zandstormen of andere
natuurverschijnselen. Elk oponthoud, elke aanvaring, elk aan de grond ofuit
het roer lopen - om van de moeilijkheden bij het passeren van de beruchte
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brug van El Ferdane nog maar niet te spreken - veroorzaakten opstopping
en vervolgens chaos, waardoor uren, soms zelfs ettelijke dagen nodig waren
om het verkeer tot normale afwikkeling terug te brengen. Het aannemen van
buitenlandse loodsen, voor zover no dig in afwijking van de regeling van
1949, kon dus niet altijd achterwege blijven; in elk geval was het redelijk voor
de Maatschappij te verwachten, dat zij zo spoedig mogelijk de beschikking
zou krijgen over die loodsen, welke zij overeenkomstig de afgesproken
regeling wilde aanstellen. Het niet, of aIleen met grote vertraging verstrekken
van visa aan reeds aangenomen loodsen, zoals dat in de jaren vijftig bij de
Egyptische autoriteiten steeds meer regel werd, was een ergerlijke vorm van
plagerij en sabotage, waarvoor ook hier de lagere administratie verantwoordelijk was. Hoe emstig het verkeer door het kanaal door het gebrek
aan loodsen belemmerd werd, bleek bij elke vergadering van de Conseil
d'Administration: gedurende de maand mei 1956 ondervonden b.v. 83
schepen uit deze hoofde vertraging. Er waren in die maand 156 loodsen in
actieve dienst (een deel van hen was geregeld met verlof, maar er waren
natuurlijk ook andere oorzaken van afwezigheid). Elk van deze actieve loodsen had gemiddeld 23.1 schip per maand beloodst, een cijfer dat de als gewenst
aanvaarde norm van 20 schepen met niet minder dan 15 % overschreed.
In dezelfde vergadering, waarin deze gegevens verstrekt werden, kwam eveneens tot uiting, dat goede Egyptische krachten weinig belangstelling toonden
voor het inspannende werk van een kanaalloods: van een groep van 14
personen van deze nationaliteit, welke in de eerste maanden van 1956 ter
nadere kennismaking werden opgeroepen, werden er drie afgekeurd en verscheen een in het geheel niet.
Wanneer men de tekst van de convention van 1949 opslaat, blijkt, dat nog
verschillende andere onderwerpen daarin geregeld werden: de aanleg van een
vissershaven in Port Said, de afstand van het zoetwaterkanaal tussen
Ismailia en Port Said aan Egypte en soortgelijke regelingen, welke voor dit
relaas niet van betekenis zijn en waarop ik dus niet verder inga. Een belangrijke wijziging in de financiele verhouding - ten gunste van Egypte - komt
later nog ter sprake. Er valt in het kader van de bestuurlijke verhouding
tussen de Egyptische regering en de Maatschappij echter nog meer te vermelden. Enkele jaren nadat de convention van 1949 tot stand gekomen was,
werden van Egyptische zijde, vermoedelijk aIleen van de kant van het Ministerie van Handel, verdere pogingen ondernomen zich meer te bemoeien met
de problemen rond de exploitatie van het kanaal. Naast de uitbreiding van
het aantal Egyptische leden van de Conseil d' Administration en de regelingen
tot geleidelijke Egyptianisering van het personeel, werd in Cairo een plan
- het onderwerp kwam ter sprake in de vergadering van de Conseil van 7
september 1954 - ontwikkeld tot oprichting van een aldaar zetelend "Comite Consultatif", dat de Minister van Handel over aIle kwesties, het kanaal
betreffend, zou moeten adviseren. Aan het Ministerie van Handel had men
tevoren reeds een aparte afdeling geschapen, de "Directie van Zaken betreffende het Suezkanaal", waarvan onmiddelIijk bleek, dat zij zich ook met die
onderwerpen wilde gaan bemoeien, waarvoor de Maatschappij uit hoofde
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van de voorwaarden van haar concessie verantwoordelijk was. Het geconcipieerde Comite Consultatif zou aan de departementsafdeling het nodige relief hebben moeten geven; het zou evenwel ook een bron van misverstand
en ongenoegen geworden zijn. Gelukkig is dit plan niet verwezenlijkt: het
vermoeden is gewettigd, dat juist de vijf Egyptische administrateurs, die in
elk gevallid van dat Comite hadden moeten worden, er weinig voor gevoeld
hebben op deze wijze ingeschakeld en in hun onafhankelijkheid belemmerd
te worden. Het plan zelf was eens te meer een bewijs, dat in Cairo steeds
duidelijker naar voren kwam de vrijwel algemeen gevoelde wens de laatste
14 jaren van de concessie voornamelijk als een "periode de liquidation" te
beschouwen. Ben dergelijke lange periode deed de geest van de concessie
echter duidelijk geweld aan.
De moeilijkheden in Egypte bleven niet beperkt tot het Ministerie van
Handel en de immigratie-autoriteiten, die voor de afgifte van visa's moesten
zorgen. Plotseling, en zonder dat enige reden werd opgegeven, vroeg in de
laatste maanden van 1955 de Minister van Defensie de Maatschappij om
een verklaring, waarom zij nooit voldaan had aan de verplichting, haar bij
de "Firman" van 1856 in art. 6 opgelegd, om in het Timsah-meer haveninrichtingen aan te leggen, "propres a regevoir des bateaux du plus fort
tonnage". De eis tot aanleg van zulk een haven, ongeveer 100 jaar na het
afkondigen van de tweede concessie, was nooit eerder gesteld; naast haveninrichtingen werden nog andere desiderata naar voren gebracht, zoals de
bouw van een droogdok van grote afmetingen. Het Timsah-meer, ongeveer
halverwege tussen Port Said en Suez, was aIleen van betekenis als wisselplaats voor de loodsen; aan het meer lag Ismailia, het hoofdkwartier van de
Kanaalmaatschappij in Egypte, en de woonplaats van de meerderheid van
haar personeel. Het was niet meer dan een klein slaperig stadje met wat
winkels ten behoeve van dat personeel en van de weinige toeristen, die de
kanaalzone bezochten, verder zonder enige handel of industrie. Het geciteerde artikel uit de concessie-voorwaarden yond vermoedelijk zijn oorsprong
in wensdromen uit lang vervlogen jaren, die niet in vervulling waren gegaan.
Haveninrichtingen zouden economisch geen enkele betekenis gehad hebben
en een groot dok dat zeker niet misplaatst geweest zou zijn in Port Said of in
Suez, zou reparatie behoevende schepen misschien weI naar dit punt in het
midden van het kanaal getrokken, maar daarmee voor het overige verkeer
een bijzonder ongewenst risico opgeleverd hebben. Men heeft nooit kunnen
ontdekken, wat de achtergrond van de hier besproken, volstrekt onbesuisde
vraag geweest is; het is trouwens bij de vraag gebleven.
Langduriger en veel moeilijker waren andere besprekingen met de militaire
autoriteiten. Deze betroffen o.m. de brug van EI Ferdane; zij waren symptomatisch voor het weinige begrip, dat bij veIe Egyptische autoriteiten bestond
voor de internationaal-economische betekenis van het Suezkanaal. Gaat men
de geschiedenis na van de verbindingen tussen de twee oevers van het kanaal,
dan blijkt, dat oorspronkelijk Egypte bepaald geen prijs stelde op enige
vaste verbinding. Van oudsher liep een karavaanweg over de plaats, waar
later het dorp EI Kantara tot stand kwam. Deze karavaanweg verbond de
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Delta met de strook van Gaza en zo met Palestina. Veel handelsverkeer was
er niet en van Egyptische zijde werd de bescherming, welke het kanaal bood
tegen smokkel en tegen ongewenste belangstelling van zwervende stammen
voor het welvarende land van de Nijldelta gaarne gezien. In de loop van deze
eeuw werd de "Palestine Light Railway" aangelegd, waarmede een spoorverbinding met Palestina tot stand kwam. Reizigers uit Egypte gingen met de
trein tot de halte EI Kantara, waar ook een der "gares" van het kanaal
gevestigd was en staken daar met een pont het kanaal over. Goederenwagens
konden met een primitieve pont over het kanaal gezet worden. Aan de
Cote Asie was een eenvoudig spooremplacement, vanwaar de trein naar
Jeruzalem en Haifa vertrok. Gedurende de eerste wereldoorlog werd ten
Zuiden van EI Kantara een tijdelijke spoorbrug aangelegd, die in 1922 werd
opgeruimd. Het Engelse leger bouwde in de tweede wereldoorlog weer een
brug, ditmaal Zuidelijker, bij EI Ferdane, tussen Port Said en Ismailia.
Tegenover de kanaalmaatschappij, die natuurlijk grote bezwaren had tegen
elk obstakel in het kanaal, verplichtten de Engelsen zich ook deze brug na
afloop der vijandelijkheden te verwijderen. Daarop waren het de Egyptische
legerautoriteiten die zich tegen deze verwijdering verzetten. De praktijk wees
al spoedig uit, dat met de toename van het verkeer en de stijging van de afmetingen der schepen deze tijdelijke brug een reeel obstakel was. In de maand
november 1947 voer de "Volendam" tegen de brug op; een windstoot drukte
het schip tegen een der peilers aan, een van de ankers bleef in de opbouw
vastzitten en vernielde de staa1constructie. Het verkeer door het kanaal moest
twee dagen stilgelegd worden. Enkele maanden later, in juli 1948, kreeg een
Zweedse met benzine geladen tanker bij het naderen van de brug machineschade; de kanaalloods slaagde er met onmiddellijk besefvoor het dreigende
gevaar in een aanvaring met de brug te voorkomen, maar de Egyptische
wachtpost op de brug was zo zenuwachtig geworden, dat hij waarschuwingsschoten op schip en loods afvuurde. Ben beschuldiging van Egyptische zijde
van sabotage - tegen de loods en de kanaaimaatschappij nota bene - kon
slechts met grote moeite ontzenuwd worden. Nu verlangden niet aileen de
Egyptische spoorwegautoriteiten maar ook het leger vervanging van de
tijdelijke door een definitieve brug. Langdurige besprekingen volgden hierop
maar in de vergadering van de Conseil vanjanuari 1951 kon eindelijk medegedeeld worden, dat de bouw van deze nieuwe verbinding aan een Belgische
firma opgedragen was. Deze bouw zou 18 maanden duren; gerekend werd,
dat daarna nog 6 maanden nodig zouden zijn voor het opruimen van de oude
brug. De kanaalmaatschappij zou ook hier niet zichzelf gebleven zijn, indien
zij niet getracht had bij deze transacties de puntjes op de "i" te zetten. Zij
had de brug niet gewenst, Egypte wei en het was dus redelijk, dat de Egyptische spoorwegen, in wier opdracht de brug gebouwd werd, de verantwoordelijkheid op zich zouden nemen voor aile schade, welke de scheepvaart
door het kanaal ten gevolge van dit obstakel zou lijden. Deze eis was natuurlijk redelijk, maar het was van te voren te voorzien, dat een dergelijke
"carte blanche", waarvan de omvang in geen velden of wegen te schatten
was, nooit gegeven zou worden. Overeenstemming over dit uiterst princiEconomisch- en sociaal-historisch jaarboek
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piele punt is dan ook niet bereikt; men werd het eens "to agree to disagree".
Tegen het tijdstip, dat de nieuwe brug gereed zou komen, ontstonden
nieuwe moeilijkheden. De Egyptische spoorwegen gingen accoord met de
afbraak van de oude brug, zoals dat nu eenmaal overeengekomen was, het
leger wilde die brug, die niet meer gebruikt zou worden, toch nog twee jaren
intact houden. Wederom bleven ongelukken niet uit: in de vergadering van
september 1953 hoorde de Conseil, dat een Panamees schip de oude brug
had aangevaren en de vleugel Cote Asie 50 cm. uit de lijn gezet had. De
nieuwe brug was toen nog niet gereed; het spoorwegverkeer werd enkele
dagen gestremd. Ben veel ernstiger ongeluk yond eind december 1954 plaats:
de Panamese tanker "World Peace", varende onder Liberiaanse vlag - deze
combinatie heeft naderhand bij de ramp met de "Torrey Canyon" grote
bekendbeid verkregen -liep bij de oude brug uit zijn roer, tilde de vleugel
Cote Afrique op en nam deze over een afstand van niet minder dan 80
voet mee. Het duurde wederom enkele dagen voordat de vaart door het
kanaal hersteld kon worden; aan beide zijden van de brug lagen toen 80
schepen te wachten. Globaal berekend kon geschat worden, dat voor al deze
schepen tezamen de vertraging 13.000 scheepsuren uitgemaakt had. Die
vertraging was, volstrekt onnodig, verergerd doordat de Egyptische legerautoriteiten er, na enkele dagen van soepele medewerking, op waren gaan
staan, dat de nieuwe brug - deze was intussen gereed gekomen - elke dag
vier uren gesloten zou zijn om het spoorwegverkeer de gelegenheid te geven
te passeren, nodig of niet nodig! In de kanaalzone was het bovendien Leiden
in last. Naarstig zochten alle mogelijke Egyptische instanties naar een zondebok. Dit kwam de stemming in het loodsencorps, dat volkomen terecht het
ongeval niet als iets abnormaals beschouwde, bepaald niet ten goede. Intussen heeft het nog tot 1 juni 1955 geduurd, voordat het leger toestemming
gaf om wat er van de oude brug overgebleven was, op te ruimen.
Gedurende ons laatste bezoek aan de kanaalzone, in februari 1954, kregen
wij plotseling de gelegenbeid Nasser te ontmoeten. Ret was de gewoonte,
dat aan een verblijf in Ismailia een bezoek aan Cairo verbonden werd
en toen wij daar aangekomen waren, belde de Nederlandse ambassadeur,
de Reer Cnoop Koopmans, ons op en nodigde ons uit de volgende dag bij
hem te komen dineren. Nasser zou die avond de eregast zijn! Wij hebben nog
nooit met een zo groot aantal politieagenten rondom het huis, waar wij
heengingen, gegeten als die avond. Nasser, die o.m. vergezeld was door
Mohammed Fawzi en de nieuw benoemde Egyptische gezant in den Haag,
Abdel Monem Amin, was, vermoedelijk volgens de Islamietische usance,
zonder vrouw; ook de andere Egyptenaren waren alleen. De heer en mevrouw Cnoop Koopmans hadden, behalve ons beiden, ook enkele vooraanstaande Nederlanders, die in Cairo woonden, uitgenodigd ; hun vrouwen
waren ook van de partij. Mevrouw Cnoop Koopmans, volmaakte gastvrouw
als zij altijd geweest is, wist Nasser zeer te boeien. Zijn optreden was correct,
een "welopgevoede roverhoofdman" zoals mijn vrouw het uitdrukte, "niet
iemand om in het donker met vertrouwen aileen te ontmoeten".

APERIRE TERRAM GENTffiUS

259

De avond had een bijzonder aangenaam verioop, er werd nauwelijks over
zakelijke kwesties gesproken en enkele opmerkingen, die ik over het Suezkanaal plaatste, werden op neutrale wijze gepareerd. Het is weI aan te nemen,
dat toen reeds de gedachte van nationalisatie of een andere vorm om zich van
de financiele mogelijkheden, welke het kanaal bood, meester te maken door
Nassers hoofd speelde.
In financieel opzicht was de Kanaalmaatschappij voor Egypte vrijwel van
de aanvang af een dankbare bron van inkomsten. Voordat ik iets neerschrijf
over de verschillende tegemoetkomingen, die op dit gebied gedaan werden
gedurende de peri ode van mijn lidmaatschap van de Conseil, is het gewenst
in het kort de financiele verhouding te schetsen, zoals die van de aanvang der
concessie bestond. Bij de oorspronkelijke opzet van de verdeling der aandelen had de Egyptische regering 44 % van het kapitaal voor haar rekening
genomen. Van het kapitaal werd 53 % in Frankrijk geplaatst, 3 % in andere
landen. De zojuist genoemde 44 % kwam in november 1875 in het bezit van
de Engelse regering, toen Disraeli zijn befaamde transactie afsloot, waartoe
de Khedive wegens geldgebrek had moeten overgaan. Behalve de hier bedoelde aandelen was aan de Khedive bij de acte van concessie toegezegd, dat 15 %
van de netto-winst, zoals die door de aandeelhoudersvergadering was vastgesteld, aan Egypte zou worden uitgekeerd. Van deze 15% moest de Khedive
ook afstand doen om zijn schulden te kunnen betalen; in 1880 werden zij
overgedragen aan het Credit Foncier de France, nadat eerst geprobeerd was
de Engelse regering ook voor deze transactie te interesseren.
Hoewel de Egyptische regering tengevolge van gebrekkig financieel beheer
dus van twee belangrijke bronnen van inkomsten uit het Suezkanaal afstand
had moeten doen, heeft de Maatschappij het in de loop der jaren juist
geacht Egypte een direct belang te blijven geven bij de gang van zaken. Vooreerst werd een royale vergoeding vastgesteld voor de contr6le, die Egypte
uit hoofde van de concessie moest uitoefenen. Bovendien werd vanaf 1936
£ E 300.000 per jaar toegezegd, als een "voluntary rental"; dit bedrag werd
in de jaren 1939 en 1941 nogmaals met £ E 300.000 totaal verhoogd, over
driejaren te betalen, als bijdrage van de Maatschappij in het onderhoud van
een wegverbinding met Suez en Port Said.
Een meer substantiele verhoging van het aan Egypte uit te keren bedrag
kwam tot stand bij de Convention van 1949. Daarin werd vastgelegd, dat
in plaats van de bovengenoemde £ E 300.000 aan Egypte op 1 juli van elk
jaar 7 % uitgekeerd zou worden van de globale winst van het afgelopen jaar
met een minimum van £ E 350.000 en nooit meer dan die globale winst zelf!
In de jaren vijftig, toen Egypte's financiele noden steeds hoger stegen,
kwam bovendien het deviezenregime, zoals dat voor de Kanaalmaatschappij
gold, aan de orde. De regeling, welke hiervoor in het voetspoor van vele
andere landen getroifen werd, was op de zelfde principes gebaseerd als
overal elders: het Office des Changes in Cairo had in theorie zeggenschap
over de inkomsten en uitgaven der maatschappij in Egypte. In 1947, toen
het Egyptische Pond werd losgemaakt van het Engelse, was tussen de maat-
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schappij en het deviezeninstituut in Cairo een speciale regeling vastgelegd.
De maatschappij kon voortgaan met het innen van de kanaalgelden zowel
in Parijs en Londen als in Egypte. Zij kon in Londen de bedragen aanhouden,
die zij voor haar uitgaven daar nodig had en mocht vrij van Londen naar
Parijs transfereren, wat zij wenste. Aan het deviezeninstituut in Cairo moest
a posteriori opgave gedaan worden van de bedragen, waarover men buiten
Egypte kon beschikken evenals van de uitgaven buiten dat land. Volgens de
voorschriften moesten de kanaalgelden ter plaatse worden voldaan, voordat
aan het betrokken schip de doorvaart werd verleend, maar in de praktijk
yond die betaling - via de betrokken rederij-agenten in de kanaalzone in overwegende mate in Europa plaats. Zo werd in 1953 24 % van de verschuldigde bedragen in Egypte betaald, 66 % in Londen en 10 % in Parijs.
Het financiele beheer werd in Parijs gevoerd; van daaruit werden de grote
bestellingen geregeld en Parijs zorgde voor de betaling van het dividend;
er waren in Egypte practisch geen aandeelhouders. Parijs zorgde voorts voor
het beheer der pensioenreserve en van de "Reserve extra-ordinaire", reserve
waar geen onmiddellijke verplichtingen tegenover stonden.
In de loop van 1955 werd de deviezenregeling door Cairo opnieuw ter
sprake gebracht. Men stelde zich vooreerst op het standpunt, dat de modus
vivendi van 1947 onwettig was en vroeg op grond van deze uitspraak en
de geldende deviezenbepalingen het overmaken van alle liquide middelen,
waarover de maatschappij kon beschikken, naar Egypte. Het is goed er
meteen op te wijzen, dat niet gevraagd werd wijziging te brengen in de manier
van betaling der kanaalgelden, zoals ik die zojuist heb geschetst. Er stonden
de maatschappij natuurlijk een aantal argumenten ten dienste om het verzoek van de Egyptische autoriteiten af te wijzen - bij de Convention van
1949 was overeengekomen dat de bepalingen van de Egyptische wet op de
naamloze vennootschappen, in 1948 tot stand gekomen, voor haar niet
zouden gelden; het was mogelijk te verdedigen dat de deviezenbepalingen
hieronder gebracht konden worden -, maar wijselijk werd geen negatief
standpunt ingenomen. Het Ministerie van Financien nam zijnerzijds een zo
redelijk mogelijk standpunt in; bij de nadere besprekingen beperkte men het
verzoek tot transfer naar Egypte tot de kapitalen welke op langere termijn
belegd waren en waarover de maatschappij dus niet op elk ogenblik moest
kunnen beschikken. Dat betrof in hoofdzaak het geld, dat voor de pensioenen
gereserveerd moest worden en de z.g. reserve extra-ordinaire. Het Ministerie
baseerde zijn verzoek op de grote behoefte aan "long-term" kapitaal in
Egypte, gedeeltelijk ter bestrijding van zijn legeruitgaven, gedeeltelijk ten
behoeve van grote open bare werken. Bij de besprekingen over detailkwesties
noemde de Minister onder deze tweede categorie een kunstmestfabriek in
Suez, welke in 1962 moest gaan werken en dan eenjaarlijkse besparing op de
invoer van dit materiaal a E. £ 10 millioen met zich zou brengen, terwijl hij
ook over de Assoeandam sprak, waarover men toen reeds doende was.
Teneinde haar goede wil te tonen, had de Maatschappij vrij spoedig na
het begin der besprekingen, een bedrag van E. £ 4 millioen naar Egypte
overgemaakt, zulks in afwachting van de behandeling van het gehele pro-
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bleem in de Conseil. Dit vond voor de eerste maal plaats in de vergadering,
die in januari 1956 gehouden werd. Daar kwamen natuurlijk vele bezwaren
naar voren. Het werd vooreerst uitgesloten geacht pensioengelden, voor
zover die voor niet-Egyptenaren bestemd waren, naar Egypte over te brengen.
Er bestond weliswaar geen afzonderlijke stichting voor de pensioenen, maar
de verplichtingen stonden onomstotelijk vast ; voor belegging bood Egypte
trouwens geen mogelijkheden. De Maatschappij ging er, wat de algemene
reserve betreft, vanuit dat het hier het eigendom van aandeelhouders betrof,
van wie men zeker niet kon verwachten, dat zij met belegging in Egypte
accoord zouden gaan. De reders-Ieden van de Conseil vroegen zich tenslotte
af, waarom zij aan de Maatschappij de hoge tarieven zouden betalen, wanneer de daaruit op te bouwen reserves - op zichzelf een noodzakelijke voorziening voor nieuwbouwplannen - uiteindelijk gebruikt zouden worden
voor doeleinden, die geheel buiten het kader van het kanaallagen. Toch was
het duidelijk, dat de Maatschappij iets zou moeten doen en zo kwam, na
het gebruikelijke Oosterse loven en bieden, uiteindelijk een concretisering
van de Egyptische verlangens uit de bus: de Minister vond dat het redelijk
was de Maatschappij te verplichten een bedrag van E. £ 20 millioen in
Egypte vast te leggen, van welk bedrag de helft v66r het einde van 1956 naar
Egypte overgebracht zou moeten zijn. Deze som zou in 1957 met E. £ 5 millioen verhoogd moeten worden, terwijl daarna jaarlijks een bedrag, gelijk
aan de uitkering van de in de Convention van 1949 bedongen 7 % van de
winst, voor belegging in Egypte daarheen diende te worden getransfereerd.
Naar schatting zou hiermee E. £ I millioen gemoeid zijn. Ais contraprestatie zou de Maatschappij verder vrij staan van de Egyptische deviezenregeling. Van de besprekingen over deze regeling had de Maatschappij
gebruik gemaakt verschillende toezeggingen te vragen omtrent hetgeen aan
het einde van de concessieperiode met haar bezittingen in Egypte, de zo
juist genoemde te beleggen kapitalen daaronder begrepen, zou geschieden.
De in dit opzicht door de Minister gedane beloften liepen over van goede
wil en de door het afsluiten van de financieIe regeling door de Maatschappij
verkregen goodwill werd hemelhoog geprezen. Leest men dit alles nu nog
eens over, dan kan men vermoedelijk wei van de goede trouw van de betrokken bewindsman overtuigd zijn, maar evenzeer een ontstellend tekort aan
realistisch denken zijnerzijds constateren. De wet, waarin de hier besproken
overeenkomst was neergelegd, werd begin juni 1956 afgekondigd. De Kanaalmaatschappij was reeds begonnen met het overmaken van gelden naar
Egypte, toen plotseiing op 26 juii van dat jaar de nationalisatie van het kanaal werd afgekondigd.
Reeds vrij spoedig, nadat ik lid geworden was van de Conseil en zeker na
ons eerste bezoek aan Egypte, in januari 1948, had ik rnijn vrouw erop voorbereid, dat deze nieuwe functie wei eens even abrupt en onverwacht haar
einde zou kunnen krijgen als zij begonnen was. De ontmoeting met Nasser
had dit vermoeden aileen maar versterkt. De positie van de Kanaalmaatschappij was in de loop der jaren voortdurend zwakker geworden naarmate
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de Engelse regering zich steeds minder in Egypte liet gelden. Ik ben in het
begin van dit relaas ingegaan op de overeenkomst, welke in 1936 tussen Engeland en Egypte was gesloten en waarin werd vastgelegd, dat Engeland zich
gedurende een tijdvak van twintig jaren zou belasten met de verdediging
van de kanaalzone, daarbij zo nodig bijgestaan door het Egyptische leger.
Tussen december 1950 en november 1951 vonden besprekingen plaats over
herziening van deze regeling; Egypte was van mening dat de tweede wereldoorlog andere realiteiten had geschapen op intemationaal gebied en vroeg
daarom terugtrekking van de Engelse troepen in een tijdvak van drie jaar.
Een gezamenlijke Anglo-Egyptian Defence Board zou tegelijkertijd ingesteld
worden om de problemen samenhangend met de verdediging van Egypte
te bestuderen. Er werd weliswaar overeenstemming verkregen tussen de
ministers van Buitenlandse zaken van de twee landen, Bevin en Sidky
Pacha, maar het Egyptische pariement weigerde zijn goedkeuring aan deze
regeling te geven. Verdere besprekingen en nadere voorstellen van de Engelse
regering leverden geen resultaat op: Egypte nam vervolgens het recht in
eigen hand en maakte in october 1951 bekend, dat hetzichnietlanger gebonden beschouwde aan het Verdrag van 1936. Engeland antwoordde hierop,
dat het de houding van Egypte "illegal and without validity" achtte en bovendien volkomen in strijd met de beginselen van het charter der Verenigde Naties.
De Engelse troepen bleven in de kanaalzone, waar in Fayed, aan het
Grote Bittermeer gelegen, een grote Engelse basis ingericht was. Sommigen
noemden deze basis de sterkste, waarover Groot-Brittannie buiten eigen
land kon beschikken. Het is lastig voor een buitenstaander over een dergelijk strategisch gegeven een oordeel uit te spreken, maar bij een bezoek dat
ik begin 1954 aan deze basis bracht, bleek mij niet aIleen hoe groot de opzet
van de basis was -leger, marine en luchtmacht waren er aIle drie ruim vertegenwoordigd -, maar tevens dat de lei ding zich ook buiten het eigenlijke
defensie-apparaat van deskundigen voorzien had, die de economische
betekenis van het Suezkanaal in hun beschouwingen konden betrekken.
De aanwezigheid van deze basis bleef Egypte natuurlijk een doom in het
oog; men voelde de politieke bezwaren sterk aan, terwijl het Egyptische leger
de les van 1967 nog niet gehad had en zichzelf dan ook in onbegrijpelijke
mate over het paard tilde. Cairo gaf zich veel moeite de sluiting van de
basis en het terugtrekken van de Engelse militaire bezetting te forceren;
zo werd eindelijk op 19 october 1954 een overeenkomst tussen be ide regeringen ondertekend, waarbij het Verdrag van 1936 beeindigd verklaard werd.
Binnen twintig maanden na deze datum "Her Majesty's Forces shall be
completely withdrawn from Egyptian territory". Vanaf dit ogenblik bestond
er in de kringen van de Kanaalmaatschappij weinig illusie over de kansen om
tot het einde der concessie ongestoord en zonder moeilijkheden het bedrijf
te kunnen voortzetten. Het Engelse bezettingsleger beschermde immers niet
alleen de kanaalzone tegen overvallen van buiten Egypte - het oorspronkelijke doel van het Verdrag van 1936 dat practisch niet meer van betekenis was
- maar het was geworden tot een waarborgvoor de Kanaalmaatschappij tegen
de in Egypte voortdurend in kracht toenemende aanvallen op haar positie.
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Bij de besprekingen over financiele kwesties tussen de Egyptische regering
en de kanaalmaatschappij had de Minister van Financien de Assoean-dam
genoemd als een van de grote open bare werken, welke voor de economie van
het land een levenszaak waren en waarvoor aanzienlijke kapitalen beschikbaar moesten komen. De geschiedenis zal nog wei eens tot in bijzonderheden
openbaar maken hoe precies de verschillende kaarten ten opzichte van dit
project lagen. In zijn boek "Diplomat among warriors" geeft Robert
Murphy 1), die ten tijde van de besprekingen over het crediet ten behoeve
van de Assoean-dam werkzaam was op het State Department in Washington,
een kort maar duidelijk overzicht van de moeilijkheden: de Verenigde Staten
en Engeland waren tezamen met de Wereld Bank bezig met de regeling van
financiele hulp aan Egypte voor de bouw en meenden in grote trekken overeenstemming te hebben bereikt, toen bleek dat Nasser met Rusland grote
leveranties aan oorlogsmaterieel geregeld en daarvoor de katoenoogst van
Egypte verpand had. Rij was daama onderhandelingen begonnen over een
tweede leverantie van gelijke omvang en zette daarmede voor Amerika en
Engeland de kansen op terugbetaling van het te lenen geld op het spel.
De Egyptische ambassadeur in Washington had blijkbaar vast gerekend op
het afsluiten van de overeenkomst met Amerika en toen Washington stond
op de voorafgaande regeling van een aantal openstaande punten, moest hij
blijkbaar volgens instructie uit Cairo Amerika bij wijze van ultimatum de
eis stellen van het verlenen van het totale voor het werk nodige crediet, met
terugbetaling in tien jaar. Mocht Amerika hiertoe niet bereid zijn, dan zou
Rusland het wei doen. John Foster Dulles, toen de Secretary of State, gaf
ten antwoord, dat hij voor een dergelijke vorm van chantage niets voelde
en trok abrupt het aanbod van de Verenigde Staten in. "Those of us who
worked with Dulles were never told explicitly why he acted so abruptly"
schrijft Murphy. Uit zijn verhaal blijkt, dat de beslissing, onafhankelijk van
ieder overleg met andere betrokkenen, genomen werd. Ret zijn zeker niet
uitsluitend prestige-overwegingen geweest, welke Dulles tot zijn besluit
gedreven hebben; Egypte lag politiek slecht in het Congres, waar men voor
Nasser's flirten met de Russen geen enkele waardering had. Juist daarom is
het onbegrijpelijk, dat men in de Verenigde Staten niet ingezien heeft hoe
Egypte in de armen van het Sovjetblok gedreven werd. Men kan de gegrondheid van de Amerikaanse bezwaren niet ontkennen, in haar eindeffect was de
beslissing van Dulles een heilloze. Wat in het Westen logisch schijnt, wordt
in het Oosten geheel anders opgevat. De "loss of face" welke Nasser ondervond, moet voor hem een duidelijke belediging geweest zijn. Hij was nu eenmaal de verpersoonlijking van het revolutionaire Egypte, de drijvende kracht
voor het bereiken van de Arabische eenheid, de "grote man", die zijn achterlijke en arme land tot het centrum van het Midden-Oosten wilde maken. De
beslissing tot weigering van het crediet heeft het Westen in de Arabische
wereld een slag gegeven, waarvan het zich in onze tijd niet licht meer zal herI) Doubleday & Company Inc., Garden City, New York, 1964.
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stellen. De nationalisatie van het Suezkanaal, enkele dagen nadat de beslissing van de Verenigde Staten aan Nasser was bekend geworden, was de eerste
consequentie van het van grote zelfoverschatting getuigende optreden van
John Foster Dulles, zeker een der meest geborneerde minister van Buitenlandse Zaken, die Amerika in de laatste decennia gekend heeft.
Speciaal de belangen van twee der meest vooraanstaande bondgenoten
van Washington, Engeland en Frankrijk, werden ernstig gelaedeerd; begrip
hiervoor was Dulles volkomen vreemd. Zij stonden, tezamen met de Verenigde Staten, volstrekt machteloos tegenover deze flagrante schending van het
internationale recht. Enkele maanden later, ten tijde van de mislukte FransEngelse expeditie naar het Suezkanaal zou die onmacht ook in de praktijk
blijken. Deze expeditie, even slecht geconcipieerd als uitgevoerd, betekende
het einde van elke mogelijkheid om in het conflict over het Suezkanaal nog
een bruikbare modus vivendi te bereiken.
De nationalisatie, op zichzelf wellicht een knap huzarenstukje, maar als
gebeurtenis weinig geschikt om Egypte internationaal vertrouwen te geven,
droeg de kiem in zich van de sindsdien niet meer aflatende onrust in het
Midden-Oosten. Nasser, koorddanser tussen Oost en West, zag zich gedwongen zich steeds verder in de baaierd van de machtsstrijd tussen beide
polen te storten. In die strijd is van zijn onafbankelijkheid steeds minder overgebleven en moest de leden pop voortdurend meer naar de touwtjes van
Moskou dansen. De realisering van de voorspelling, welke Renan deed
bij de installatie van De Lesseps als lid van de Academie Fran9aise in 1885:
"Vous aurez marque la place des gran des batailles de I'avenir" is vanaf
dat ogenblik met rasse schreden naderbij gekomen.
De nationalisatie betekende het einde van de werkzaamheden van de
Kanaalmaatschappij in Egypte. Zij kon zich bij deze maatregel natuurlijk
niet neerleggen en het zou bovenmenselijk geweest zijn van haar te verwachten, dat zij medewerking zou verlenen, welke ook, aan iets wat zij als onrecht
beschouwde. Zij zou daarmede haar positie als benadeelde partij bovendien
in ernstige mate geprejudicieerd hebben. De nationalisatie betekende ook
het einde van de bemoeienissen van de "Conseil d'Administration" met de
exploitatie van het kanaal. Ret was van de aanvang af duidelijk, dat de
mogendheden die belang hadden bij de ongestoorde doorvaart door het
kanaal, geen belangstelling hadden voor het lot van de Compagnie Universelle. Bij de conferentie van Londen, die in augustus 1956 gehouden werd,
was voor de Maatschappij geen plaats ingeruimd in Lancaster House, het
gebouw waar de zittingen gehouden werden. Zij was ook niet in een of
andere vonn opgenomen in de Franse delegatie; haar directeur-generaal, de
Reer Jacques Georges-Picot, was weI in Londen aanwezig maar kon weinig
anders doen dan overleg te plegen met de Franse regeringsvertegenwoordigers, wanneer dezen dat wensten. Hij zorgde er bovendien voor, dat aan
aile gemteresseerden de stukken ter hand gesteld werden, die in Parijs met
grote voortvarendheid opgemaakt waren om het standpunt der Maatschappij uiteen te zetten. De enige "administrateur", die de zittingen der Conferen-
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tie kon bijwonen was ikzelf; de Nederlandse regering had mij, voortbouwende
op de traditie van belangstelling in het weI en wee van het Suezkanaal, als
lid in haar delegatie opgenomen. De andere reders, die de vergaderingen konden bijwonen, behoorden niet tot de kring van hen, die bij de Kanaalmaatschappij direct betrokken waren. Raar lot liet hen koud, want zij vertrouwden erop, dat de nieuwe Egyptische beheerders de exploitatie van het kanaal
wei zonder moeilijkheden zouden doen verlopen.
De Kanaalmaatschappij werd vervangen door de Suez Canal Authority,
welke in de eerste jaren van haar bestaan geleid werd door een van Nassers
satellieten, Kolonel Yoenis. Op zijn beheer kan men geen aanmerkingen
maken. Rij kwam, spoedig na zijn optreden, in de ernstige moeilijkheden
terecht, die het gevolg waren van de ongelukkige Engels-Franse expeditie
van october 1956. Ret opruimen van de belemmeringen, welke door Egypte
ten tijde van die expeditie in het kanaal werden aangebracht, heeft tot mei
1957 geduurd. Het kanaal heeft vervolgens redelijk gefunctioneerd tot de
vijandelijkheden, die in juni 1967 uitbraken. Een organisatie als door de
Kanaalmaatschappij in Egypte op poten gezet was, tot in de puntjes verzorgd en met een langjarige traditie als achtergrond, kon nog lange tijd
voortbouwen op de ervaring en de lessen van het verleden. De Canal
Authority heeft de verbeteringen aan het kanaal die onontbeerlijk waren,
wilde men aan de directe eisen van de scheepvaart voldoen, uitgevoerd volgens het reeds door de Maatschappij uitgestippelde programma. Meer heeft
zij niet gedaan, meer kon zij ook niet doen, gezien de steeds dringender
financiele eisen van Cairo.
De inkomsten van het kanaal stegen intussen veel sterker dan de uitgaven. Zou de Kanaalmaatschappij haar exploitatie gecontinueerd hebben,
dan zou de redersgemeenschap met grote kracht en uitstekende argumenten
op verlaging van de tarieven aangedrongen hebben. In het voorjaar van 1956
was in de boezem van die gemeenschap de toekomst van het kanaal en het
door de Maatschappij in het algemeen te volgen beleid aan de orde geweest.
Amerikaanse oliemaatschappijen had den zich eind mei in verbinding gesteld
met de voorzitter van de International Chamber of Shipping in Londen
terwijl de directeur-generaal van de Compagnie Universelle, de Reer GeorgesPicot, zich bij een bezoek aan New York met de leiding van deze maatschappijen in verbinding gesteld had om de betrokken directieleden de problemen
uit te leggen, waarvoor de Maatschappij verwachtte zich in de nabije toekomst gesteld te zien. De instelling van een "users' council" lag hierbij in de
lijn der verwachting. Na de nationalisatie van het kanaal verdwenen al deze
plannen als sneeuw voor de zon. De internationale redersgemeenschap
begreep, dat zij "bonne mine it mauvais jeu" moest maken en dat het geen
zin had, gezien de bellicose tendenzen van de Egyptische regering, zelf op
verlaging der tarieven aan te dringen of haar regeringen te verzoeken matiging der doorvaarttarieven aan de orde te stellen.
Ret is bezwaarlijk een oordeel uit te spreken over de wijze, waarop het
verkeer door het kanaal na de nationalisatie en speciaal na het opruimen
van de belemmeringen, in 1957 en volgende jaren plaatsvond. Kennis-
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neming van de scheepvaartpers, "Lloyd's List", "Fairplay" e.d. geeft niet
de indruk, dat er een bepaalde escalatie heeft plaats gevonden in het aantal
ongevallen bij de doorvaart. Vanaf het ogenblik der nationalisatie kwam
natuurlijk een einde aan de talloze vexaties van de lagere Egyptische autoriteiten, die de Maatschappij bij haar personeelsbeleid ondervonden had.
Speciaal het korps loodsen werd uitgebreid, ver boven het aantal van deze
functionarissen, dat de Maatschappij als noodzakelijk minimum aangegeven
had. Oponthoud van schepen door het ontbreken van een loods behoorde
tot het verleden. Mijn eigen ervaring in het voorjaar van 1961, toen ik voor
het laatst de reis door het kanaal maakte, was goed in de richting NoordZuid, slecht in de omgekeerde richting. Ter rede van Suez aangekomen
aan boord van een Zweeds vrachtschip, de "Kyoto", ongeveer 5 uur in de
ochtend, duurde het tot de volgende ochtend 11 uur voordat de reis naar
Port Said kon worden aangevangen. De bureaucratie had zich meester
gemaakt van de "service du transit"; ruim 30 uur moest op de rede van
Suez gewacht worden tot aIle forma1iteiten vervuld waren - zes uur na
aankomst zagen wij het convooi van die dag het kanaal binnenvaren -,
maar wij waren volgens het boekje te laat gearriveerd, waardoor meer dan
een volle dag werd veri oren. De golven van protest, welke de reders over de
Kanaalrnaatschappij zouden hebben uitgestort bij een dergelijk oponthoud,
kon ik mij goed voorstellen; zij zouden onvoorstelbaar hoog gelopen zijn!
De Canal Authority trok zich van de schade, welke de scheepvaart hiervan
ondervond, echter niets aan.
Ik zou aan dit alles twee opmerkingen willen vastknopen, een over het
charter van de schepen, die van het kanaal gebruik maken, en een tweede
over het lot van de Compagnie Universelle. De grote tanker - 80 tot 100.000
ton draagvermogen - werd, volgens de statistische cijfers gepubliceerd door
Fearnley & Egers Chartering Co. Ltd. te Oslo in 1971, voorheteerstgesignaIeerd op 1 januari 1957. Drie jaar later, op 1 januari 1960, werd melding
gemaakt van een schip tussen de 100.000 en 150.000 ton draagvermogen,
terwijl het tot 1 januari 1967 geduurd heeft, voordat men melding kon maken
van tankschepen van 150.000 tot 200.000 ton en van 200.000 tot 250.000
ton. Op 1 januari 1969 werden voor het eerst in de hier bedoelde statistiek
nog grotere tankers opgenomen. Welke vlucht het gebruik van dit type
schepen genomen heeft, kan men zien in Tabel IV, die eveneens aan deze
statistiek is ontleend en waarin de tankers boven 60.000 ton draagvermogen
zijn opgenomen.
TABELIV
Ontwikkeling van de tankervloot

Grootte per
1 januari

Aantal
schepen

Draagvermogen
(in tonnen)

1957
1960
1967
1971

1
16
320
696

86.000
1.668.000
2.554.000
8.086.100
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Het zou onjuist zijn er van uit te gaan, dat al deze grote schepen normaliter op de Suezroute zouden ingezet zijn, maar schepen van dit charter
worden wei op de be1angrijke olieproductenroutes gebruikt. Voor zover
ik het kan overzien is de nationalisatie van het kanaal en de daarop gevolgde
tijdelijke sluiting in 1956/1957 zeker van invloed geweest op de bouw van
grotere schepen voor het vervoer van bulkproducten. De aandacht werd
nu gevraagd voor de route om Kaap de Goede Hoop, welke geheel andere
eisen stelde dan Rode Zee en kanaal. Zo hebben de gebeurtenissen in
de jaren vijftig er toe bijgedragen de geesten van reders en scheepsbouwers
een stoot in deze richting te geven. Technische ontwikkelingen hebben in
die peri ode de bouw van schepen van groter charter mogelijk gemaakt.
De economie van dit type, vergeleken met den T-2 tanker, de norm direct
na de oorlog, bleek zoveel gunstiger dat de V.L.e.e. (very large crude
carrier) uit het wereldvervoer van bulkgoederen, speciaal petroleumproducten, niet meer weg te denken is. Welke de invloed van deze evolutie voor de
exploitatie van het Suezkanaal zal zijn, wanneer dit eenmaal weer open zal
gaan, is zonder nauwkeurige kennis en beschouwing van een groot aantal
factoren, die nu nog niet te overzien zijn, niet te voorspellen.
Enkele woorden over de Kanaalmaatschappij ze1f. Nadat zij aanvanke1ijk
met aile haar ten dienste staande middelen getracht had haar positie te
redden en het haar daarbij duidelijk geworden was dat zij internationaal geen
steun van enige betekenis kon verwachten, heeft zij in de loop van 1957 de
consequenties getrokken uit de gewijzigde omstandigheden. Zij heeft afstand
gedaan van haar karakter van Compagnie Universelle, zij heeft zich niet
langer laten behandelen als een rechtspersoon "sui generis" en aanvaard,
dat zij haar bestaan als "societe franr;:aise" zou moeten voortzetten. Bij wet
van 1 juni 1957 heeft de Franse regering haar als zodanig erkend en zij heeft
daarop haar interne structuur in overeenstemming gebracht met de Franse
wettelijke bepalingen op de naamloze vennootschappen. Als gevolg hiervan
namen aIle administrateurs hun ontslag; de Conseil d'Administration werd
tot twaalf leden teruggebracht; tot hen behoorden de Engelse regeringsvertegenwoordigers en een aantal van de Franse leden van de oude Conseil.
In haar nieuwe vorm heeft de Compagnie Financiere de Suez de strijd,
waarmee zij onmiddeIlijk na de nationalisatie begonnen was, om schadevergoeding van Egypte te verkrijgen, voortgezet. De onderhandelingen daarover von den een einde in een overeenkomst, welke op 13 juli 1958 in Rome
ondertekend werd. Het ligt buiten het bestek van dit overzicht om op de
bijzonderheden van deze overeenkomst in te gaan; de oude aandeelhouders
van de Compagnie Universelle hebben geen reden gehad om enthousiast te
zijn over het lot, dat hun bezit beschoren werd.
De Maatschappij is de verplichtingen welke zjj tegenover haar nietEgyptische personeel had, fair en correct nagekomen; slechts een enkeling
is in dienst van de Suez Canal Authority overgegaan. Het personeel in
Parijs moest natuurlijk sterk ingekrompen worden; ook hier werd alles in
het werk gesteld om degenen, die moesten afvloeien, dit zo gemakkelijk
mogelijk te maken.
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De jaren na 1957 hebben voorts aangetoond, dat de degelijke en deskundige politiek, welke de Maatschappij steeds gekarakteriseerd had, haar
in staat stelde het onderdeel van haar bedrijf, dat zich met het beheer van
haar vermogensbestanddelen had bezig gehouden, tot een zelfstandig geheel
uit te bouwen. Zij had in haar organisatie een hoge graad van efficiency
bereikt; dit wierp, toen de bakens radicaal verzet moesten worden, de te
verwachten vruchten af. De Compagnie Universelle werd eerst de Compagnie Financiere de Suez, later de Compagnie Financiere de Suez et de l'Union
Parisienne. Als zodanig is zij tot een bloeiend instituut uitgegroeid, dat op
een groot aantal, zeer verschillende terreinen werkzaam is en in de internationale, financiele wereld een rol van steeds stijgende betekenis spee1t.
En Egypte? Over de gang van zaken bij de exploitatie van het kanaal heb
ik reeds geschreven. De politieke ontwikkeling van het land is nauw verweven met de mogelijkheden, welke het kanaal biedt. Als bij andere dictaturen heeft ook Nasser er niet aan kunnen ontkomen de aandacht van zijn
binnenlandse moeilijkheden af te leiden door zich in buitenlandse avonturen
te storten. Als vanzelf werd hij daarbij gedreven naar gebieden in zijn min of
meer directe nabuUfschap, waarop ook de internationale scheepvaart door
het kanaal zijn aandacht gevestigd had. Hij begon met interventie in de interne moeilijkheden, welke in Yemen, de staat in het Zuidelijk deel van de Rode
Zee, ontstaan waren. De interventie van Egypte bracht hem geen enkele
politieke winst, maar kostte zijn land grote kapitalen en aanzienlijke verliezen aan soldaten. Intrigues in andere Arabische landen, waaronder Saudi
Arabie een vooraanstaande plaats innam, leverden hem geen vrienden op,
integendeel. Het is niet te ver gezocht om te veronderstellen, dat de prestigewinst, welke hij op geen andere manier had kunnen verkrijgen en welke hij
steeds meer nodig had, had moeten komen uit de aanval op Israel van juni
1967. Voor die aanval is het lastig een andere verklaring te vinden dan de
behoefte aan escalatie van zijn politiek van agressie tegcnover kleinere landen in zijn omgeving, in de eerste plaats het op zichzelf reeds gehate Israel.
De afsluiting van de Golf van Aqaba voor naar de Israelische haven
Eilat bestemde schepen was noch voor Israel noch voor het Westen te aanvaarden. De Straat van Tiran moest open blijven. De tragi-comedie van de
zesdaagse oorlog tussen Israel en Egypte was voor Nasser blijkbaar nog
geen afdoende les. Aanvankelijk bleef de militaire steun aan de republikeinse, anti-Engelse krachten in Yemen doorgaan, terwijl ten tijde van de
onathankelijkheidsverklaring van Aden niet lang daarna de Egyptische
propaganda ook daar en in het daarbij aansluitende gebied van Arabia
Deserta werkzaam bleektezijn. Zo verscheen wei eens het schrikbeeld van een
Rode Zee, die in feite een, "mare Egypticum" zou kunnen worden. In de
hoogtijdagen van het revolutionaire bewind in Zuid-Yemen, het territoir
rond Aden, werd daar zelfs met de gedachte gespeeld, dat de bezetting van
het eiland Perim, dat bewind in staat zou stellen de Zuidelijke toegang tot
de Rode Zee, de Straat van Bab-el-Mandeb, te beheersen en zo die toegang
naar wens, of willekeur, af te sluiten. Het Suezkanaal, de Noordelijke, en
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de Straat, de Zuidelijke toegang tot de Rode Zee zouden tezamen de Arabische wereld in staat stellen de intemationale scheepvaart op een der
belangrijkste wereldroutes de wet voor te schrijven. Deze denkbeelden zijn
gebleken niets anders geweest te zijn dan onrealistische wensdromen. De
Bab-el-Mandeb, de Straat der Tranen, deed haar naam eer aan en deed de
plannen in het tranendal van een onrustige ontwikkeling der economie van
Zuid-Yemen ten onder gaan. De Straat zelf bleek in werkelijkheid zo breed
te zijn, dat belemmering van de doorvaart niet tot de practische mogelijkheden behoorde; Aden en de daar gevestigde handel zouden niets liever zien
dan de terugkeer van de intemationale scheepvaart met de bedrijvigheid en
het vertier, dat zij met zich brengt en waarvan de haven, de voomaamste
bron van zijn economie, bestaat. Aan de Noordzijde heeft Egypte de gedachte
om de Straat van Tiran en daarmede de toegang tot de Golf van Aqaba te
sluiten, reeds lang opgegeven, terwijl het zich ook uit Yemen geheel heeft
moeten terugtrekken.
De toekomst van de Rode Zee als vaarwater voor de grote scheepvaart
bangt af van de vraag, welke plaats het Suezkanaal zal gaan innemen
na de heropening voor het wereldverkeer. Wat zal met het kanaal gebeuren?
Naar mijn mening zal dit veel minder een tecbnische dan een financieeleconomische c.q. een politieke kwestie zijn. Wat het technische aspect
betreft, staat vast dat bij het uitbreken der vijandelijkheden in 1967 Egypte
onmiddellijk zowel in de Zuidelijke als in de Noordelijke sector van het
kanaal versperringen heeft laten aanbrengen, welke de doorvaart onmogelijk
maakten. Het aanbrengen van die versperringen is zo snel gebeurd, dat veertien grote vrachtschepen, van verschillende nationaliteiten, die in bet Grote
Bittermeer de aankomst van het Zuidgaande convooi moesten afwacbten,
overvallen werden en daar tot op de huidige dag nog liggen. Ondanks vele
besprekingen in Egypte tussen de regering en vertegenwoordigers van reders
en assuradeuren heeft men geen modus kunnen vinden voor het opruirnen
van de beletselen in de Zuidelijke sector (de Bittermeren liggen veel dicbter
bij Suez dan bij Port Said). In de eerste maanden na het uitbreken der vijandelijkheden zou zulks zonder veel moeite mogelijk geweest zijn. Egypte stond
er toen evenwel op, dat het gehele kanaal scboongemaakt zou worden, een
politieke true, die niet opging. Het is niet gewaagd te veronderstellen, dat
over de gehele lengte van het kanaal aan beide oevers zoveel militaire installaties aangebracht zijn, dat redelijkerwijs van geen der vechtende partijen
verwacht kan worden, dat zij, zonder beeindiging der vijandelijkheden,
derden de gelegenheid zouden willen geven ter plaatse de toestand op te
nemen, en daama voor het herstel der verbinding te zorgen.
Het is waarschijnIijk, dat, wanneer eenrnaal de wapens neergeIegd zijn,
het herstel van de vaargeul niet tot grote moeilijkheden zal lei den : er zal
weI een zekere aanslibbing plaats gevonden hebben in de Zuidelijke sector,
omdat er tussen de Rode Zee en de Bittermeren wat stroom loopt, maar in
de Noordelijke sector, tussen het Timsah Meer en de Middellandse Zee is
daarvan geen sprake. Weliswaar namen op de exploitatierekening van bet
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kanaal de uitgaven voor baggerwerk en voor het onderhoud der taluds een
grote plaats in, maar de noodzaak daarvan vloeide voort uit de turbulentie,
verwekt door de schepen zelf, die zich op eigen kracht door het kanaal voortbewogen.
Het opruimen van de in het vaarwater aangebrachte belemmeringen zal
met de tegenwoordig voor dit soort werk beschikbare middelen niet op te
grote moeilijkheden stuiten; de praktijk van de jaren 1956/1957 heeft dit
weI aangetoond. Hoe lang het zal duren en wat gedaan zal moeten worden
om de terreinen aan beide zijden van het kanaal weer in zodanige toestand
terug te brengen, dat zij voor vredelievend gebruik geen gevaar meer zullen
opleveren, valt voor geen buitenstaander ook maar te schatten. Het kanaal is
het belangrijkste centrum der vijandelijkheden geweest, Renan's voorspelling
is maar al te zeer uitgekomen en een uitgebreid net van fortificaties is aan
beide zijden verrezen. Ben gigantische inspanning zal zeker vereist zijn om
hier een zekere "normalcy" terug te krijgen.
Naast materiele voorzieningen zal ook op personeelsgebied veel te doen
zijn; het bij bet begin der vijandelijkheden in dienst zijnde personeel zal
wei op andere wijze ingescbakeld zijn in de Egyptiscbe oorlogsinspanning,
terwijl aan bet loodsencorps veel zwaardere eisen te stellen zullen zijn dan
in de vooroorlogse omstandigheden. Egypte zal er verstandig aan doen ook
op dit terre in zich van intemationale hulp en adviezen te voorzien, die het
overigens voor het materiele herstel van het kanaal niet zal kunnen ontberen.
Veel belangrijker dan bet techniscbe aspect is bet financieel-economische:
in boeverre zal bet kanaal nog in een beboefte voorzien en zal bet voldoen
aan die beboefte economisch te realiseren zijn. Van welke schepen kan verwacht worden, dat zij na de heropening van het kanaal daarvan weer
gebruik zullen maken, ervan uitgaande, dat de restauratie het in de zelfde
staat zal terugbrengen als waarin het v66r de juni-dagen 1967 verkeerde?
Het kanaal heeft tot die tijd een belangrijke rol gespeeld bij het vervoer van
passagiers en lading tussen Europa en het Midden- en Verre Oosten, en
Australie, omdat het de combinatie mogelijk maakte van het verkeer tussen
een groot aantal havens. Een deel daarvan werd door het kanaal dichter,
soms veel dichter bij elkaar gebracht, voor andere havens was de afstand
via het Suezkanaal ongeveer gelijk aan die via het Panamakanaal, maar de
route om de Oost opende veel meer mogelijkheden dan die om de West.
Voor passagiers bood de weg via Suez meer attracties dan die via Panama.
Nu beeft het verkeer door de lucht voor passagiers zo grote veranderingen
te weeg gebracht, dat men er voor de economie van het kanaal nauwelijks
meer rekening mee behoeft te houden. Zonder oordeel uit te spreken over
het containervervoer, is hier het voordeel van de combinatie van havens
waarschijnlijk van minder betekenis dan bij het traditionele type passagiersen/of vrachtlijnschip.
In een eerder opgenomen statistiek vindt men aangegeven, dat het aandeel
van de passagiers-vrachtlijnvaart in het verkeer door het Suezkanaal 25 %
was van bet totaal, dat van de tankschepen 75 %. De toekomst van het ka-
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naal zal dus van de tankvaart afbangen, misschien aangevuld door hetgeen
grote bulkcarriers voor kolen en erts zuUen vragen. Er is in de latere jaren
meermalen gesproken over de mogelijkheid van vervoer van vloeibare olieproducten door middel van pijpleidingen. De praktijk stelt deze mogelijkheid
buiten twijfel; tal van vervoeren in de Verenigde Staten en in West-Europa
zouden zonder dit soort leidingen economisch niet uitvoerbaar zijn om van
de pijpleidingen in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten maar niet te
spreken. Toch sta ik sceptisch tegenover de gedachte aan een pijpleiding van
grote capaciteit van Eilath naar de MiddeUandse Zee en nog veel meer
tegenover een dergelijke verbinding tussen Suez en Alexandrie of een nabij
gelegen haven. Het leidende beginsel in de economie van het verkeer, zeker
van het vervoer over zee, is de uitschakeling van elke manipulatie, waar dat
maar mogelijk is. De pallet, de unit, de container en het "roU-on-roll-off"
verkeer zijn even zovele voorbeelden in deze richting. Een pijpleiding van
Suez naar Alexandrie zou de kans tot rehabilitatie van het Suezkanaal wei
op zeer losse schroeven zetten.
De snelle toename van het aantal grote tankers bevordert de rehabilitatie
van het kanaal niet ; zij zullen misschien in ballast het kanaal kunnen passeren,
maar geladen in elk geval in de nabije toekomst niet. Daarmede zal vermoedelijk een aanzienlijke bron van doorvaartrechten verdwijnen. Reeds
ten tijde van het beheer door de Kanaalmaatschappij wezen de reders der
traditionele passagiers- en vrachtschepen elke verhoging der kanaalrechten
af, voor zover die noodzakelijk zou zijn om het kanaal geschikt te maken
voor de zeer grote tankschepen; zij zullen aan dit standpunt zeker blijven
vasthouden. Nog meer dan v66r de nationalisatie zullen de rederijen de
kosten van de doorvaart door het kanaal en de vaart om de Kaap gaan vergelijken en de voor- en nadelen van beide routes tegen elkaar afwegen. De
traditie van de oude route zal weinig gewicht in de schaalleggen, van sympathie voor Egypte zal geen sprake zijn.
Na de expeditie van 1956 heeft de Wereldbank de leiding genomen bij het
ontwerpen en de uitvoering van de werkzaamheden, welke nodig waren om
de aangebrachte belemmeringen op te ruimen. Van haar ging ook het initiatief uit voor een internationale financiering van de aan een en ander verbonden kosten. Het financieringsprobleem zal ditmaal veel ingewikkelder
en moeilijker op te lossen zijn. Vooreerst gaat het om veel grotere bedragen,
waarvoor dekking gevonden zal moeten worden. Daarnaast zal naast de
raming van de directe kosten een prognose gemaakt moeten worden van
hetgeen van het kanaal in de toekomst - en niet aIleen de naaste toekomst
- te verwachten valt. Het Ebasco-rapport, eerder reeds genoemd, zal hierbij wellicht nog als een zekere leidraad kunnen dienen, maar de ontwikkelingen, welke daarin voorspeld werden voor de omvang van het verkeer en
het charter van de schepen, zullen niet meer opgaan. In een breed opgezette
studie, waaraan aile bij de internationale scheepvaart betrokkenen hun deel
zullen moeten leveren, zal men, en zeker op korte termijn, moeten trachten
een visie op te bouwen voor de toekomst van het kanaal. Egypte zal er niet
meer op hoeven te rekenen, dat de exploitatie die overschotten zal opleveren,
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waarvan het v66r 1967 zo heeft kunnen profiteren ten bate van allerlei
nationale doe1einden. Ook zonder die overschotten zal het kanaal nog zin
hebben als een internationale "public utility", welke het internationale
scheepvaart- en handelsverkeer zal moeten dienen. Egypte zal van een dergelijke constructie nog voldoende voordelen genieten, al was het aIleen maar
door de welvaart, welke het kanaal aan twee van zijn belangrijke gouvernementen zal doen toevloeien.
Ben woord over het politieke aspect tot besluit. Nog in 1934 stelde Engeland bij het tot stand komen van het Vriendschapsverdrag met Egypte, dat
het Suezkanaal "an essential means of communications between the different
parts of the British Empire" was. In de bijna veertig jaren, welke sindsdien
verlopen zijn, is van deze probleemstelling weinig of niets overgebleven.
Politiek of economisch heeft het Commonwealth het kanaal nauwelijks
meer nodig. Egypte zal geen beroep meer doen op Engeland zoals in de
tweede wereldoorlog om het bij zijn verdediging te hulp te komen. Mocht
Engeland in een volgende Europese krijg nog militaire bijstand vragen aan
zijn Dominions in de Antipoden, dan zijn daarvoor andere, en betere
wegen beschikbaar dan door het kanaal. Mutatis mutandis zou dat ook voor
die Dominions gelden.
In de tweede helft van de negentiende en het eerste decennium van de
twintigste eeuw heeft Engelands preponderante positie op de Suezkanaalroute de groei van zijn handels- en scheepvaartverkeer zeker gebaat. Die
positie hing niet af van het Britse overwicht in het bestuur van de kanaalmaatschappij, maar handels- en scheepvaartbelangen wisten elkaar ook hier
te vinden. Geheel nieuwe ontwikkelingen hebben tot andere verhoudingen
geleid; de routes door het Panamakanaal en rond Kaap de Goede Hoop
bleken ook voordelen te bieden, niet aIleen maar nadelen. Geen alternatief
werd tot nu toe gevonden voor de olie-aanvoeren uit de Perzische Golf;
ik heb echter reeds mijn twijfel uitgesproken over de rol, welke het kanaal
hier in de toekomst zal gaan spelen.
Met argusogen, en terecht, slaat de Westerse wereld gade hoe de U.S.S.R.
zich in het Midden-Oosten opstelt en welke politiek zij in de Indische Oceaan gaat volgen. Engelands defaitistische houding zal in de Perzische Golf
een open gat achter laten. Het is een open vraag, of de voorlopig nog als
los zand aan elkaar hangende federatie van sultanaten, sheikdommen enz.,
gecombineerd met enkele, meer onafhankelijke staten, spoedig tot een
politiek geheel zal kunnen uitgroeien. Voigt men de geschiedenis der "Arab
Peoples", dan is er weinig reden voor optimisme. Veel zal afhangen van
Iran en Saudi-Arabie, welke de enige kans schijnen te bieden op een ruggegraat in dit sinds eeuwen onderling verscheurde gebied.
Belangstelling van de Verenigde Staten, zowel hier als in de Indische
Oceaan, kan de Westerse wereld slechts ten goede komen. Zij is zeker niet
gediend met een verder opdringen van de Sovjet-Unie. De wonderlijke
"volte-face" van India, welk land plotseling overging van "non-alignment"
naar een soort vriendschappelijke verhouding tot Rusland, heeft den toe-
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stand in die contreien aileen maar meer ondoorzichtig gemaakt. Nog afgezien van de mogelijkheid, dat restauratie-werkzaamheden aan het kanaal
de Sovjets tot verdere infiltratie in Egypte in staat zouden stellen, is het in
elk geval zeker, dat de heropening een belangrijke verkorting van de vaartijd van de Zwarte Zeehavens naar de Perzische Golf en de Indische Oceaan
zou betekenen. De hieraan voor Rusland verbonden voordelen behoef ik
niet nader te schetsen; in Washington en in Londen zijn zij reeds lang
bekend. Financieel-economisch gezien kunnen West-Europa en de Verenigde Staten het slechts toejuichen, indien de Egyptische volkshuishouding haar
tweede been in de vorm van de aan het Kanaal verbonden voordelen weer
zou terugkrijgen. In politiek opzicht zuIlen zij er zich rekenschap van moeten
geven, dat hierdoor aan de problemen van de "Middle East" een nieuwe,
even weinig oplosbare reeks wordt toegevoegd.
Amsterdam, februari 1972
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DE EERSTE VERBRUIKERS VAN ELECTRICITEIT
IN DE GEMEENTE GRONINGEN
(1895-1912)

door
P. KOOlJ

A.

INLEIDING

De eerste gebruikers van gloeilampen 1), omstreeks 1880, beseften waarschijnlijk niet, dat ze met deze innovatie een energiebron hun huis binnenhaalden, die voor een belangrijk deel het karakter van de komende eeuw zou
bepalen. Zelfs zodanig, dat Bernstein meende, dat de invoering van de
electriciteit er de oorzaak van was, dat de door Marx verwachte polarisatie
zich niet voltrok, terwijl Schumpeter de electriciteit een belangrijke invloed
op het verloop van de derde "Kondratieff" toekende. Ook wordt de economische groei van een land niet zelden gecorreleerd aan het aantal geproduceerde KWU.
Het waren weliswaar de booglamp en vooral de gloeilamp die opwekten
tot centrale electriciteitsvoorziening, maar de electriciteit vertakte zich op
een zodanige wijze door het economische en huiselijke leven, dat een behoorlijke stroomstoring thans als een nationale ramp wordt ervaren, die de
productiviteit en zelfs het sterfte- en geboortecijfer beinvloedt.
De gloeilampen als innovatie waren dus minder belangrijk dan de innovatie "energie per draad", die zij vereisten. De gloeilampen brandden immers niet vanzelf, al hielden de boerinnetjes in de Philips-advertenties
brandende lampen los in de hand 2), maar vereisten uitgebreide infrastructurele voorzieningen.
Met deze behoefte werd men in de verschillende Nederlandse steden
geconfronteerd, in een tijd, dat bevolkingsgroei, industrialisatie en een daarmee gepaard gaande mentaliteitsverandering de overheid steeds sterker
dwongen om van bijsturen tot besturen over te gaan. Dit komt in de peri ode
1870-1914 het duidelijkst naar voren op het terre in van de infrastructuur, de
sociale zowel als de economische. Op dit gebied, nutsbedrijven, openbaar
vervoer, wegenbouw, woningbouw, onderwijs, gezondheidszorg, amusement
enz. kreeg de overheidsactiviteit een steeds duidelijker betekenis ten koste
van het particuliere initiatief. Een groeiend wettenbestand stelde de
stedelijke overheid zelfs in staat, planmatig op te treden, al laat het voor1) Een goed overzicht van de ontwikkeling en toepassing van verschillende soorten verJichting, tot 1900, is te vinden bij : E. Rebske, Lampen Laternen Leuchten,
Stuttgart 1962.
2) Afgebeeld in: Naamlooze Vennootschap Philips' Gloeilampenfabrieken 18911916, Eindhoven 1916.
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beeld van Groningen weI zien, hoe beperkt en stadsgericht de visie, waarvan
werd uitgegaan, vaak was. Zo was hier het belangrijkste argument om de
electriciteitsvoorziening in gemeentehanden te houden, dat langs deze weg
de concuITentie met de stedelijke gasfabriek in eigen hand gehouden werd,
terwijl de gemeentegebouwen goedkoper verlicht zouden kunnen worden.
De overweging, dat een stedelijke centrale een optimale verzorging van aile
inwoners zou garanderen, bleef op de achtergrond. Stroomleverantie aan
naburige gemeenten werd geweigerd, omdat men diegenen, die geen gemeentebelasting betaalden, niet wilde laten profiteren van een gemeentevoorziening.
De electriciteit was niet de eerste infrastructurele innovatie, die de steden
in de 1ge eeuw te verwerken kregen. Gasvoorziening en waterleiding waren
in de meeste gevallen ouder en ook de telefoon was op diverse plaatsen al
uitgebreid in gebruik, terwijl op het gebied van de sociale infrastructuur veel
in beweging was. De electriciteit diende zich aan op een moment, dat het
dienstenpakket van verschillende gemeenten zich aan het uitbreiden was en
men veel minder dan voordien geneigd was, belangrijke infrastructurele
zaken aan particulieren over te laten.
Vooral de grote steden aarzelden dan ook met het geven van concessies
en zo deze al gegeven werden, waren er allerlei beperkende maatregelen
ingebouwd. Dit heeft, wat de electriciteit betreft, de uitbreiding van het
fenomeen blokstation in de hand gewerkt. De eerste blokcentrales kwamen
omstreeks 1880 in gebruik. De eerste electrische installaties in Nederland
hadden namelijk tot doel een gebouw te verlichten door midde1 van gelijkstroomdynamo's, meestal aangedreven door gasmotoren. Vanuit een centraal punt werd vaak een heel blok gebouwen electrisch verlicht. Doordat
de kabels de openbare weg niet kruisten, waren er geen vergunningen voor
nodig 1).
Toch werd de openbare stroomlevering in eerste instantie een nagenoeg
particuliere zaak. De eerste centrale ontstond in 1886 in Kinderdijk op
initiatief van de fabrikant van electrotechnische artikelen, Willem Smit.
Onder de 16 centrales, die v66r 1900 in gebruik kwamen, waren slechts twee
gemeentelijke, namelijk die van Nijmegen uit 1886, welke uitsluitend straatverlichting voedde en die te Rotterdam van 1895. Zelfs in de drie grootste
steden van Nederland werden concessies verleend: in Amsterdam begon de
Maatschappij voor Electrische centraalstations Electra in 1892 met de
stroomleverantie; deze centrale bleef ook na de oprichting van de gemeentelijke, in 1904, bestaan en werd in 1913 door deze laatste overgenomen. Te
Den Haag verzorgde een centrale van Siemens und Halske van 1889 tot
1906 een beperkt gebied, terwijl in Rotterdam van 1884 tot 1892 een concessionaris op zeer bescheiden schaal werkzaam was 2).
1) De ontwikkeling onzer electriciteitsvoorziening 1880-1938, uitgegeven naar
aanleiding van het 25-jarig bestaan der vereeniging van directeuren van electriciteitsbedrijven in Nederland, Arnhem 1948, p. 9 e.v.
2) Verslag der staatscommissie ingesteld bij KB van 14 juli 1911, no 60, Den
Haag 1914, p. 11 e.v.
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Vele tekenen wijzen er op, dat de snelle centralebouw in Nederland niet
tot stand kwam door pressie van potentiele consumenten, maar veeleer
werd veroorzaakt door de fabrikanten van stroomopwekkingsapparatuur,
die de gemeenten onder druk zetten met offertes en concessieaanvragen en
op deze wijze de raadsleden tot het innemen van een standpunt dwongen.
Zeer actief hierbij was de firma Hofstede Crull en Willink, de latere Heemaf,
dieo.a. centrales inrichtte in Twente en Zuid-Limburg. Ookde twee groteDuitse producenten van gloeilampen, Siemens und Halske en de A.E.G., stimuleerden de afzet van dit product door middel van het aanbod van volledige
inrichtingen voor centrales. Philips bracht een dergelijk dubbelaanbod niet 1).
Op 1 januari 1913 kwamen er in Nederland in totaal82 centrales voor met
een gezamenlijk vermogen van 87.506 KW. Hiervan werden er 24 geexploiteerd door gemeenten, 44 door particulieren en 14 door ondememingen als
nevenbedrijf 2). De tien grootste steden van Nederland maakten aile de
stroomlevering tot een gemeentelijke zaak, zie tabel I.
TABELI
De electriciteitsvoorziening in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners per
31-12-1914')

jaar van
aantal
totaal
inwoners oprichting aanges!.
gemeente!. vermogen
centrale
inKW

totaal
aantal
aansluitingen

waarvan
voor
licht

waarvan
voor
kracht

1904
10.677
Amsterdam 609.084
51.100
469.357
1895
Rotterdam
39.770
5.000 b)
Den Haag
312.430
1906
20.875
7.275
6275
1000
Utrecht
127.086
7.885
1.417
1905
1033
384
Groningen
82.809
1902
4.307")
1251
1.594
343
Haarlem
71.833
1902
4.090
1.177
970
207
Arnhem
66.129
1907
4.467
1.118
d
Nijmegen
60.515
1909 )
6.959
1.480
1349
131
Leiden
59.560
1907
2.505
2045
460
5.678
Tilburg
55.736
620
1911
2.284
±365
±255
') Bronnen: Statistiek van den loop der bevolking in Nederland over 1914,
Den Haag 1915.
De ontwikkeling van de electriciteitsvoorziening van Nederland tot het jaar 1925.
Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het lO-jarig bestaan van de vereeniging van directeuren van electriciteitsbedrijven in Nederland, Amsterdam 1926.
Uitvoerig en beredeneerd verslag omtrent den toestand der gemeente Tilburg over
het jaar 1914, bijlage A.
b) Aantal verbruikers, een gedeeJte hiervan verbruikte zowel kracht- als lichtstroom.
") Exclusief tram.
d) De centrale van 1886 was er aIleen voor de straatverlichting.

1) WeI bereikte Philips met behulp van centrales een grotere afzet van haar
producten. Vgl. een advertentie uit 1908 waarin de Kennemerelectriciteitsmij. aankondigde, dat er door Philips een nieuwe metaaldraadlamp was ontwikkeld
"welke en door prijs en door zuinig stroomgebruik aIleszins aanbeveling verdient".
De lamp was bij de centrale te koop "teneinde een meer algemeen gebruik van
genoemde lamp in de hand te werken". Aibeelding in Een halve eeuw PEN,
Wormerveer 1967.
2) Verslag der staatscommissie, a.w., p. 28, 29.
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Met uitzondering van de Groningse, leverden deze centrales ook stroom
buiten de gemeentegrenzen. Na 1900 kwam namelijk de intercommunale
stroomlevering goed op gang. Dit was mogelijk, doordat men steeds meer
overschakelde van het gebruik van gelijkstroom op dat van wisselstroom en
driefasenwisselstroom, de zogenaamde draaistroom, waarbij de electriciteit
onder boge spanning getransporteerd kon worden.
Het is de centrale overbeid geweest, die, met een bredere blik de witte
vlekken op de kaart overziend, die er door stedeIijk particularisme en particulier profijtzoeken bleven bestaan, in 1911 een staatscommissie inste1de.
Deze kreeg de opdracht "om van advies te dienen omtrent de vraag, welke
maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de behoefte
aan electriscbe kracht, welke in verschillende streken des lands en met name
ten plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogeIijke
wijze worde voorzien" 1). Deze taakomscbrijving laat duidelijk zien, hoezeer de betekenis van electriciteit voor krachtaandrijving naar voren was
gekomen, waar aanvankelijk vrijwel uitsluitend over electrische verlichting
gesproken werd.
De staatscommissie adviseerde over te gaan tot de uitgifte van monopolistiscbe concessies, bij voorkeur aan publiekrechtelijke Iichamen. Zo
ontstonden er in aIle provincies, met uitzondering van Drente, dat verzorgd
werd door Groningen en Overijssel, en van Zuid-HoIland, waar zes gemeenten de stroomleverantie verzorgden, in de periode 1913-1919 provinciale
electriciteitsbedrijven. Deze kregen een steeds vastere greep op de electric iteitsvoorziening van Nederland, zodat een heel andere distributiestructuur
ontstond dan bij het gas.
Hoofddoel van het onderhavige onderzoek is geweest, de eerste gebruikers
van electriciteit, gloeilampen en electromotoren aan het licht te brengen.
Deze "trendsetters" zijn tot nog toe in het duister gebleven. In de standaardwerken over de e1ectriciteitsvoorziening van Nederland blijven ze verscholen
achter technische en juridische gegevens. Als zodanig past dit verhaal in een
veel breder, door Prof. dr. H. Baudet opgezet, onderzoek naar de consument
tijdens de industrialisatie van Nederland, toegespitst op de betekenis van
de acceptatie van nieuwe industriele producten voor de economische groei 2).
Tevens vormt het een eerste aanzet voor een in Groningen te verrichten
onderzoek naar de infrastructurele consumptie in de periode 1870-1914,
de tijd, waarin vele gemeentebesturen zich bewust werden van hun groeiende
verantwoorde1ijkheid voor het algemeen welvaren, hetgeen o.m. in een aantal innovaties op infrastructureel gebied resulteerde. Dat men de consequenties van deze nieuwe taken maar moeilijk kon overzien, toont bijv. het
feit, dat een belangrijk gevolg van de invoering van electriciteit in Groningen
geweest is de mechanisatie in werkplaatsen waar men zich voordien geen
krachtaandrijving kon permitteren, een effect dat totaal niet gepiand was.
1) Vers!ag der staatscommissie, a.w., p. 5.
2) Zie b.v. H. Baudet, Over acceptatie van innovations, preadvies V.E.A., 1970.
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De Groningse gemeenteraad werd pas vrij laat geconfronteerd met concessie-aanvragen 1). In de jaren tachtig kwam er maar een binnen. Ben
Amsterdamse firma kwam in 1884 met het verzoek, vanuit een centraal punt
kabels te mogen leggen om bij particulieren en instellingen electrische klokken te kunnen plaatsen, welke "steeds op aIle punten der stad denzelfden
juisten tijd wijzen" 2). B en W hebben nog weI heel serieus advies gevraagd
aan de raadscommissie voor de gasfabriek, maar dit advies, zo het ooit is
uitgebracht, is verdwenen en de aanvraag is verder niet meer in de raad ter
sprake geweest.
Wat de electrische verlichting betreft, kan men weI zeggen, dat het initiatief hiertoe van gemeentezijde gekomen is. Toen de Staats Spoorwegen
in 1893 aankondigden het nieuwe station electrisch te zullen verlichten, vroeg
de raadscommissie voor de gasfabriek, buiten de raad om, aan de S.S., of
de gemeente dit zou mogen verzorgen. Dan zouden tevens de straten in de
omgeving van het station electrische verlichting kunnen krijgen. De spoorwegen antwoordden, dat ze zelf de benodigde electriciteit zouden opwekken,
maar gingen echter in 1894 over tot gasverlichting, omdat deze goedkoper
was.
De officiele discussie over de electriciteitsvoorziening kwam even weI op
gang door een concessie-aanvrage. Eind 1894 ontving de gemeenteraad
namelijk een adres van de bekende firma W. A. Scholten. De firma vroeg
over te mogen gaan tot het verstrekken van electriciteit voor verlichting
aan inwoners van een gedeelte der stad, volgens een door Siemens und
Halske in Berlijn ontworpen plan, maar wilde dit aileen doen, als de gemeente zelf geen plannen in die richting had. Het ging om kabels naar de Grote
Markt, Vischmarkt, Herestraat, Hereplein, Guldenstraat, Oude- en Nieuwe
Ebbingestraat en de suikerfabriek van Scholten aan het Schuitendiep.
Volgens Siemens und Halske zou de centrale wei ergens in een stal in een
achterstraatje kunnen worden ingericht.
Door het gemeentebestuur werd advies gevraagd aan de raadscommissie
voor het gasbedrijf. Dit werd in samenwerking met de directie van de gemeentelijke gasfabriek opgesteld. De voordelen van electrische verlichting
werden er breed in uitgemeten; men yond deze te verkiezen boven gasverlichting, maar verwachtte op grond van de relatief hoge kosten ervan slechts
een klein aantal gebruikers. In een bijlage werd het gasverbruik over 1894
1) De gegevens voor dit gedeelte zijn geput uit de verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen 1880-1914, de jaarverslagen van het gemeentelijk gasbedrijf,
later gemeentelijke lichtfabrieken, afgedrukt in het jaarlijks verschijnende Verslag
van den toestand der gemeente Groningen, 1900-1914, en het archiefvan de raadscommissie voor de gasfabriek, later voor het licht- en trambedrijf, gemeentearchief
n, 9. Daarnaast uit het artikel van de directeur van het G .E.B., Ir E. B. van Doesburgh, De electriciteitsvoorziening van de gemeente Groningen in: De ontwikkeling
van de electriciteitsvoorziening van Nederland tot 1925, a.w., p. 521 e.v. Dit 15
pagina's tellende werkje bevat vrijwel uitsluitend technische gegevens.
2) Vers]ag raadsvergadering 4-8-1884.
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van een tiental particulieren vermeld. Deze werden met cijfers aangeduid,
waarachter de namen van de leden van B en W en de raadscommissie schuil
gingen, volgens de adviseurs "een geheel onpartijdige keus" 1). Zij hadden
gemiddeld zo'n 20 gasbranders in hun huizen, hoogstens een gascomfoor,
geen tot twee gaskachels, terwijl drie personen een "gasbadkachel" bezaten.
Nagegaan was, hoeveel deze gasgebruikers zouden moeten betalen, als ze
zouden overschakelen op electriciteit, geleverd volgens een abonnementstarief van f 1,50 per lamp per maand, het tarief van de nieuwe Rotterdamse
centrale. Een overeenkomstig onderzoek geschiedde bij een zevental grote
winkels, cafe's en hotels, die een aantal branders hadden, dat varieerde van
50 bij cafe Huizinga tot 135 bij hotel Willems. Duidelijk kwam naar voren,
dat de kosten van electrische verlichting zeker twee maal zo hoog zouden
zijn als die van verlichting met gas 2). Er werd dan ook geadviseerd "de meer
algemeene wensch der ingezetenen naar electrisch licht" af te wachten. Wei
legden de adviseurs er de nadruk op, dat de gemeente zelf een in de toekomst
op te richten centrale zou moeten exploiteren: "Den concessionaris is het
om zijn voordeel te doen; het gemeentebestuur, zelf exploiteerende, zal
naast het beoogen der voordelen, welke in ieder geval der gemeente ten
goede komen, ook letten op de velerlei belangen der ingezetenen". Ten
minste even belangrijk vonden ze, dat de gemeente als grootverbruiker op
deze wijze een gereduceerd tarief zou kunnen bedingen en een belangrijke
impuls zou kunnen geven tot verdere aansluitingen. Bovendien zouden er
dan geen vreemden kunnen knoeien aan de alliggende gasbuizen, riolen etc.
De directeur van de gasfabriek had ook nog geprobeerd een opgave te
krijgen van de kosten, verbonden aan de oprichting van een centrale op het
terre in van de gasfabriek en de aanleg van een kabelnet in de voornaamste
straten van Groningen. Van de zes aangeschreven firma's reageerde evenwel
aileen Siemens und Halske, met het voor de firma Scholten ontworpen plan.
De adviseurs suggereerden, dat de electrotechnische bedrijven op een zodanige manier bestookt werden met aanvragen om prijsopgave te doen, dat
ze geen zin meer hadden te reageren op projecten, waarvan het maar de
vraag was, of ze gerealiseerd zouden worden. Op grond van het advies weigerde de gemeenteraad een concessie aan de fa. Scholten en aan de Aig. Mij
voor Ozone en Electrische Apparaten, die halverwege 1895 een aanvraag
indiende. De beantwoording van de vraag of de gemeente zelf een centrale
moest exploiteren werd aangehouden en zou pas in 1899 weer urgent worden. Slecbts een raadslid sprak zicb uit voor directe invoering van electrische
verlicbting door de firma Scholten.

1) Verslag raadsvergadering 4-5-1895.
2) Weliswaar "verving" men ook aile gascomforen e.d. door electrische lampen

maar ook in die gevallen, waar aileen branders aanwezig waren, zou men voor
electrische verlichting het dubbele moeten betalen. De verhouding werd ongunstiger
naarmate meer lampen gemiddeld korter brandden, het bekende nadeel van het
abonnementstarief. De verhouding bij een metertarief zal hierna nog ter sprake
komen.
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De Groninger Electrische Blokverlichting Maatschappij

Uit de discussies in de gemeenteraad valt op te maken, dat de directeur
van de firma Scholten, J. E. Scholten, samen met enige anderen, een alternatief plan achter de hand hield, dat de oprichting van een blokcentrale
behelsde. Inderdaad werd in juni 1895, nadat de concessie geweigerd was,
de N.V. Groninger Electrische Blokverlichting Maatschappij opgericht.
Doel hiervan was: Groningen in blokken electrisch te verlichten 1). Er werd
een centrale ingericht in een pakhuis aan het Soephuisstraatje, die het blok
Vischmarkt-Guldenstraat-Zwanestraat-Stoeldraaiersstraat kon bedienen. De
gelijkstroom van 2 x 110 volt werd opgewekt door een dynamo, aangedreven door een gasmotor van 25 PK en via een bovengronds kabelnet naar de
aangeslotenen getransporteerd. Er werden 160 aandelen it 1100,- uitgegeven, verdeeld over 12 personen. Grootste aandeelhouders waren J. E.
Scholten en de Twentse electrotechnicus Hofstede Crull, die ieder 30 aandelen hadden. Voor een gedeelte waren de aandelen in handen van bewoners
van het blok. Ze zijn voor het overige maar voor 25 % volgestort geweest.
De stroomvoorziening begon op 15 october 1895 ten behoeve van 22
afnemers. Dit waren dus de eerste verbruikers van electriciteit in Groningen.
Ze zullen hiema verder ter sprake komen. De belanghebbenden bij de
G.E.B.M. hebben nog geprobeerd, vergunning te krijgen om vanuit het
blok een groter gebied te bedienen. Door middel van advertenties werden
degenen, die buiten het blok woonden en aansluiting wensten, opgewekt zich
te melden 2). De gemeenteraad gaf echter geen toestemming kabels te leggen.
Pas toen het duidelijk was, dat er op korte termijn een gemeentelijke centrale
zou komen, werd in een drietal gevallen toestemming verleend om buiten
het blok gelegen panden aan te sluiten. Het betrof hier het huis van een arts,
het kantoor van de Nederlandsche Bell-Telephoon Mij. en het Academisch
Ziekenbuis in de Munnikeholm, dat spoedig naar de Oostersingel zou verhuizen.
De blokcentrale bleef, ook na de oprichting van de gemeentelijke centrale
in 1902, in bedrijf. Zij werd zelfs in 1904 uitgebreid door plaatsing van een
zuiggasmachine van 40 PK. Het aantal aansluitingen onderging weinig verandering. Een financieel succes is de ondememing dan ook niet geworden.
Er zijn nauwelijks financiele gegevens bewaard gebleven, maar dat het niet
goed zat, toont een brief, die in maart 1908 door Hofstede Crull aan Scholten werd geschreven. Hierin bood Hofstede Crull zijn 30 aandelen, waarOP
nog 75 % gestort moest worden, gratis ter ovemame aan omdat er niets
uitgekomen was. Scholten weigerde. In 1910 werd bet gemeentelijk electriciteitsbedrijf gepolst of het de G.E.B.M. wilde ovememen. Daar had men
evenweI geen enkele belangstelling voor een bedrijfje, dat jaarlijks slechts
1) Het archief van de G.E.B.M. is verdwenen, maar in het gemeentearchiefvan
Groningen berusten wei een aantal bescheiden, die daar gedeponeerd zijn door
Mr. H. E. Oving, die in 1906 zijn familielid J. E. Scholten opvolgde als commissarisbestuurslid van de G.E.B.M. Het zijn voornamelijk stukken van na 1906.
2) O.a. Nieuwe Groninger Courant van 24-5-1895.
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voor ongeveer / 6000,- aan stroom leverde. Het blokstation bleef draaiende
tot 16 october 1912, toen de zaak uitbrandde. De meeste van de 23 afnemers
werden direct op het gemeentelijke net aangesloten. Toen 18 van hen deze
toestand wilden bestendigen, werd de G.E.B.M. geliquideerd. De betaling
der schulden kostte de aandeelhouders nog eens/47,50 per aandeel.
Het gemeentelijke electriciteitsbedrij/
Midden 1899 kwamen er bij de raad concessie-aanvragen binnen van de
Eerste Nederlandsche Electriciteits Maatschappij te Amsterdam, de Accumulatorenfabriek Maarssen en de firma Hofstede Crull en Willink. De
discussie over de electriciteitsvoorziening moest dus hervat worden. Nu werd
er definitief besloten, dat de gemeente zelf een centrale zou gaan exploiteren.
Nog datzelfde jaar werd Ir. N. J. Singels uit Den Haag, de latere directeur
van de gemeentelijke centrale aldaar, aangesteld als electrotechnisch adviseur. Hij stelde een globaal plan op, dat in juni 1900 door de raad werd aangenomen. Op grond van dit plan werd aan een aantal firma's opgave gevraagd
van de kosten, verbonden aan de inrichting van een centrale en de aanleg
van een kabelnet, alsmede van de plaatsing van 64 booglampen voor de
open bare verlichting. De centrale moest gelijkstroom leveren, opgewekt
door drie dynamo's, die werden aangedreven door stoommachines, verder
was er o.m. een accumulatorenbatterij geprojecteerd. Het kabelnet werd
meteen ruim gepland. Het zou zeven voedingsleidingen omvatten, met een
totale lengte van zeven kilometer en ongeveer elf km. verdelingsnet. Zo zou
een grofmazig net in de binnenstad ontstaan, dat zich in de buurt van de
Grote Markt verdichtte, terwijl bovendien kabels dienden te worden gelegd
langs Schuitendiep, Oosterhaven, Noorderstationsstraat, Parkiaan, Hereweg, Stationsweg, de Singels, A-straat, A-weg, Westersingel en Kraneweg.
De kabels moesten dus vooral door straten lopen, waar men veel lichtaansluitingen verwachtte. Straten als de Noorderhaven, Hoge en Lage der
A en het Damsterdiep, waar later veel krachtaansluitingen gemaakt zouden
worden, zouden in eerste instantie stroomloos blijven.
De zeven uitverkoren bedrijven, die oft'erte mochten maken, waren Willem
Smit en Co., de Gebr. Figee in Haarlem en de Duitse firma's A.E.G.,
Siemens und Halske, Helios, Lahmeyer en Schwartzkopft'o Anders dan in
1895 reageerden de bedrijven, nu het tot een echte aanbesteding zou komen,
zeer uitvoerig, vaak met apart voor deze gelegenheid samengestelde "goudop-snee" boekwerken. Directeur Rathenau van de A.E.G. kwam zelfs persoonlijk bij Ir. Singels op bezoek. De A.E.G. bleek de laagste inschrijver
met /272.400 (454.000 DM) en kreeg de opdracht. Stork Hengelo mocht
als onderaannemer de stoommachines leveren. Ben aantal andere firma's
had tevergeefs geprobeerd alsnog mee te doen.
Op 4 october 1902 kwam de centrale in bedrijf. De pers besteedde niet
veel aandacht aan het gebeuren. De Nieuwe Groninger Courant koppelde
het begin van de stroomlevering aan de opening van een modemagazijn in
de Herestraat, die zodoende extra belicht werd. Twee dagen later volgde
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een korte impressie: "Hoog schitterden de electrische booglampen, werpend
voor het eerst over straten en singels haar koud licht. In haar schaduw stonden de kleinere lantaarnpalen, die pralers ontstaken het moderne licht, zoodat
zelfs een eend verblind werd en plompverloren f1adderde in een doodgewone
gaslantaarn aan de Grachtstraat, die nog lustig f1akkerend brandde ... " 1).
Weldra verschenen advertenties van installateurs in de kranten. De
gemeente zorgde er namelijk alleen maar voor, dat er een aftakkingskabel
gelegd werd tot tegen het aan te sluiten pand en leverde een huurmeter. Een
installateur werkte de zaak dan verder binnenshuis af. De kosten van aftakking werden alleen dan door de gemeente vergoed, als er een behoorlijke
afname van stroom verwacht werd. Ook de vergroting van het kabelnet werd
louter commercieel benaderd. Ais het om aansluiting ging van panden, die
niet te ver van het kabelnet verwijderd lagen, werd de kabel op kosten van de
gemeente doorgetrokken. Bij verder weg gelegen pan den moest de verbruiker de kabelaanleg betalen. Deze regeling gaf aanleiding tot allerlei moeilijkheden, als anderen daarna aansluiting op dezelfde kabel wensten. Na 1906
ging het G.E.B. er dan ook toe over, afnemers, ten behoeve van wie de kabel
doorgetrokken werd, een bepaalde minimumafname te laten garanderen.
Het gemeentelijk electriciteitsbedrijf stond tot 1906 onder leiding van de
directeur van de gasfabriek. Deze werd bijgestaan door een electrotechnisch
onderdirecteur. Per 1 januari 1906 werd Ir. E. B. van Doesburgh directeur
van het nu van de gasfabriek losgekoppelde bedrijf. Van Doesburgh wilde
het G.E.B. maken tot centrale stroomleverancier voor de gehele provincie.
De gemeenteraad zorgde echter al in 1907 voor kortsluiting van deze plannen, door zich uit te spreken tegen stroomleverantie aan naburige gemeenten. Dit had tot gevolg, dat er in 1907 een cooperatieve centrale in Helpman
gesticht werd 2). In deze plaats zou in 1914 ook de provinciale centrale
in bedrijf komen. Een groot obstakel voor de plannen van Van Doesburgh
was tevens, dat in Groningen gelijkstroom werd opgewekt. Deze stroomsoort had het voordeel, opgeslagen te kunnen worden in accumulatoren,
zodat de centrale's nachts niet behoefde te draaien, maar kon niet onder
hoge spanning getransporteerd worden, zodat er bij transport over grote
afstand aanzienlijke spanningsverliezen optraden 3). Niettemin werden de
capaciteit van de centrale en het kabelnet voortdurend uitgebreid. Ben
belangrijke uitbreiding kwam in 1910 tot stand, toen Groningen een electrische tram kreeg. Bij de uitbreiding in 1913 werd de capaciteit van de centrale
meer dan verdubbeld. De totale lengte van het kabelnet bedroeg eind 1914
173 km.
Nieuwe Groninger Courant 6-10-1902.
1901 was al in Veendam een centrale gesticht door de Eerste Nederlandsche
Electriciteitsmij. Deze werd in 1905 overgenomen door de N.V. Electriciteitsmij.
Veenkolonien, waarvan de grootste aandeelhouders de gemeenten Veendam en
Wildervank waren. Er werd met turf gestookt.
8) E. B. van Doesburgh, a.w., p. 4. Van Doesburgh verweet de directeur van de
gasfabriek, dat deze de centrale had laten bouwen in een hoekje van het terrein van
de gasfabriek, zodat de uitbreidingsmogelijkheden minimaal waren, ook at omdat
er niet voldoende koelwater in de buurt was.
1)

2) In
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Evenmin als in andere steden, werd in Groningen veel aan kiantenwerving
gedaan. Omstreeks october 1902 verschenen er aileen maar enkele advertenties in de kranten, waarin werd bekend gemaakt, dat de voorwaarden voor
aansluiting bij het electriciteitsbedrijf te verkrijgen waren. De voornaamste
aantrekkingskracht moest door de reeds brandende lampen uitgeoefend
worden. Verder hoopte men, dat grote tentoonstellingen, die in deze tijd
zeer frequent gehouden werden, nieuwe verbruikers zouden aantrekken.
Het G.E.B. zorgde er dan ook voor, dat het terrein van de grote nijverheidstentoonstelling, die van juni tot september 1903 in Groningen gehouden
werd, tegen gereduceerde prijs electrisch werd verlicht. Deze tentoonstelling
was aanvankelijk geprojecteerd als een electrotechnische, maar bij nader
inzien vonden de organisatoren, waaronder J. E. Scholten, het beter een
ruimer assortiment te tonen. Dus verscheen o.a. de obligate oosterse afdeling. Oud-Japan werd ten minste zo wonderbaarlijk gevonden als de
electrotechnische noviteiten, die op de afdeling verlichting en verwarming
te zien waren, en waarvan de tafelventilatoren met name genoemd werden 1).
Voorts werd gehoopt, dat de illuminaties, die geregeld plaats hadden, het
electriciteitsgebruik zouden stimuleren. Het aantal aansluitingen op het
electriciteitsnet nam in de periode 1902-1914 gestadig toe, maar dit had, in
tegenstelling tot hetgeen men zou verwachten, zeker niet tot gevolg, zoals
hierna beschreven zal worden, dat het gasverbruik op een lager pitje kwam
te staan.

c.

DE EERSTE VERBRUIKERS VAN ELECTRICITEIT

De afnemers van de Groninger Electrische Blokverlichting Mii.

Veel gegevens over de pioniers der electrische verlichting in Groningen, de
afnemers van de G.E.B.M., zijn niet meer aanwezig. Er is een blanco "nota
geleverde stroom" bewaard gebleven, waarop de namen van 25 afnemers
voorkomen, die in totaal 27 aansluitingen hadden. Deze nota dateert uit
een van de latere jaren van de G.E.B.M., omdat er namen op voorkomen
van personen, die zich pas na 1908 in het blok vestigden. Deze lijst kon nog
aangevuld worden met de namen van aandeelhouders, die na 1895 uit het
blok verhuisden. Bovendien kwamen in vergaderingen van de gemeenteraad
enige aansluitingen buiten het blok ter sprake. Met behulp van de adresboeken van Groningen kon de in tabel II weergegeven reconstructie gemaakt
worden. Het tijdstip van aansluiting is gekoppeld aan het moment, waarop
men in het blok kwam wonen.
Uit de gegevens voorkomend op tabel II valt weinig meer te concluderen,
dan dat het aantal grote winkels in de meerderheid was, hetgeen niet verwonderlijk is, waar het hier om drukke winkelstraten ging.
Van de 37 aansluitingen waren er bij de brand in 1912 nog 25 over, verdeeld over 23 pan den. De achteruitgang was voornamelijk te wijten aan
verhuizingen, waarbij men uit het blok vertrok. Deze omstandigheid, gevoegd
1) Nieuwe Groninger Courant 22-6-1903.
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TABELII
Panden aangesloten op het net van de G.E.B.M.
Aansluitingen gemaakt in 1895
4 kleding- en stoffenmagazijnen (5 aansl.)
2 sigarenhandels (ook fabricage)
2 galanterieenwinkels
1 meubelzaak
2 wijnhandels
2 cafe's
1 expeditiekantoor
1 confectiefabriek
1 electricien, bedrijfsleider G.E.B.M.
50nbekend
totaal22
Idem 1895-1900

2 kledingmagazijnen
1 banketbakkerij
1 woonhuis arts

Idem 1900-1905

1 kledingmagazijn
1 schoenenwinkel
1 Academisch Ziekenhuis
1 kantoor Ned. Bell-Telephoon Mij.

Idem 1905 e.v.

1 woonhuis likeurstoker
1 woonhuis rijksopzichter
1 woonhuis arts
1 cafe
1 bioscoop (2 aansluitingen)
1 bank
totaal 37 aansluitingen

bij het feit, dat er ook na oprichting van de gemeentelijke centrale nog nieuwe
aansluitingen gemaakt werden, duidt erop, dat de tarieven van de G.E.B.M.
niet onvoordeliger waren dan die van het G.E.B. Volgens de nota varieerde
het tariefvan 14 tot 27,5 cent per KWU. De meeste afnemers betaalden 18
of 20 cent. Ret goedkoopste tarief gold aIleen voor de bioscoop en het kledingmagazijn, dat ook twee aansluitingen had. Uit de nota valt ook op te
maken, dat per afnemer verschillende voorwaarden golden.
De afnemers van het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf 1902-1912

Geven de namen van de afnemers van de G.E.B.M. misschien een indicatie omtrent de groepen van de bevolking, waarin de eerste verbruikers van
electriciteit gezocht moeten worden, een duidelijk beeld daarvan is aIleen te
verkrijgen door middel van een onderzoek over een grotere groep "innovators". Daarom is nagegaan, waar in de eerste tien jaar dat het G .E.B.
bestond, de periode van 1902 tim 1911, door dit bedrijf aansluitingen gemaakt zijn, zowel voor verlichtings- als voor krachtdoeleinden. De jaarverslagen van het G.E.B. verscbaffen bet in tabel III gemaakte kader:
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TABEL III
Afnemers van het G.E.B. en hun verbruik 1902 tIm 1914
aantal
inwoners

aantal
huisaansl.a)

aantal
lichtinst. b)

aantal
kracht
inst.
11
51

251
317
385
448
556
655
805
973
1154
1322

59
131
173
217
283
342
406
492
588
730
867
1038
1221

31-12
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

69.479
70.609
71.490
72.324
73.278
74.270
75.370
74.613 e)
75.341
77.221
78.276
79.082
82.809

71

94
101
120
138
166
188
217
261
311
343

aantal verbruik verbruik
instal.
voor
voor
openbare licht x
kracht x
verI.
1000
1000
KWUC) KWUd)
13
46,4
1,7
224,14
73,15
302,7
133,1
15
315,6
137,4
15
345,6
171,1
15
367,6
204,8
15
399,2
240,6
17
471,8
302,4
26
598,1
401,7
26
681 ,3
424,4
29
808,4
536,9
31
941,1
647,8
943,3
676,30

a) Doordat het totaal van de huisaansluitingen pas in 1913 voor het eerst vermeld werd en het aantal jaarlijks gemaakte aansluitingen eerst sinds 1906, was deze
kolom niet volledig te reconstrueren. Per huisaansluiting waren in een aantal
gevallen zowel een licht- als krachtinstallatie aanwezig. Wanneer een installatie
werd opgeheven, werden aileen de meters afgeboekt, de aansluiting bleef bestaan.
b) Het aantal geplaatste lichtmeters lag iets hoger dan het aantallichtinstallaties,
omdat er in de centrale zelf per installatie meerdere meters waren. Bij de krachtmeters zijn beide aantallen gelijk. Een installatie omvatte meerdere (boog)lampen.
C) Inc1usief open bare verlichting.
d) Exclusief tram.
e) De bevolkingscijfers zijn aan de Statistieken van den loop der bevolking in
Nederland ontleend. Na de volkstelling van 1909 werd een correctie aangebracht.

Met behulp van jaarboeken van het G.E.B., waarin de bedrijfsresultaten
stonden, oude kaarten van het kabelnet en adresboeken van Groningen zijn
de namen en beroepen teruggevonden van degenen, die in de peri ode van
1902 tot en met 1911 afnemers van het G.E.B. waren. Helaas was het voor
degenen, die eind 1905 electriciteit gebruikten, in de meeste gevallen niet
meer na te gaan, in welk jaar zij dit voor het eerst deden 1).
1) Bij het G .E.B., waar men mij zeer terwille is geweest, bezit men nogjaarboeken
met daarin de bedrijfsresultaten vanaf 1906, toen het bedrijf zelfstandig werd.
Daarin werd summier en vaak onnauwkeurig de naam en het adres opgetekend van
degene, die een huisaansluiting kreeg. Op dezelfde wijze werden meterplaatsingen
en -verwijderingen opgetekend. Verder waren er nog oude tekeningen van een groot
gedeeJte van het v66r 1911 aangelegde kabelnet, waarop ook de aftakkingen met
huisnummers waren aangegeven. Door beide soorten gegevens van elkaar af te
trekken konden met behulp van de adresboeken van Groningen de namen en
beroepen gevonden worden van hen, die in de periode october 1902 tIm december
1905 een aansluiting kregen. Door aanvulling met verdere archiefgegevens zijn
slechts 10 van deze aansluitingen in het duister gebleven. De namen zijn getoetst
aan die, welke voorkwamen op bewaard gebleven "kladtekeningen".
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Electriciteit en mechanisatie

Tabel III laat zien, dat er in Groningen ook een snel groeiende groep verbruikers van electriciteit voor beweegkracht ontstond. Dit was door de
leden van de gemeenteraad niet voorzien. Men sprak daar aanvankelijk
vrijwel uitsluitend over de toekomstige lichtgebruikers en de gemeentelijke
lichtfabrieken. De motoren kwamen voor het eerst in 1902 ter sprake in een
advies van de raadscommissie voor de gasfabriek over het toekomstige
electriciteitstarief 1). Het tarief, dat op grond van dit advies werd vastgesteld,
op 10 mei 1902, was er een gebaseerd op de gemiddelde brandduur van
lampen, waarbij de electromotoren met gloeilampen gelijkgesteld werden,
zodat er dus reductie verleend werd, naarmate ze langer gebruikt werden.
Men leek met die electromotoren niet goed raad te weten. Op dat moment
mengde de leiding van de toen bijna voltooide centrale zich in de discussie,
die over het tariefsysteem was ontstaan. De onderdirecteur J. M. Gritters
Dou blet schreef een advies, waarin hij er de nadruk op legde, hoe belangrijk
het was afnemers van electriciteit voor krachtdoeleinden te verwerven, omdat door hun afname de centrale ook overdag op volle kracht zou kunnen
draaien. Hij wilde ze lokken met een laag tarief. AIvorens Gritters Doublet
in dezen zijn zin kreeg, moest hij in de clinch met adviseur Singels, die geen
redenen zag voor invoering van een gereduceerd krachttarief. Hij wilde het
electriciteitsverbruik stimuleren door de instelling van een abonnementstariefvoor winkels en cafe's. Nog voor de opening evenwel van de centrale
werd er in juli 1902 een dubbeltarief ingesteld voor beweegkracht. Van april
tot eind september kostte electriciteit voor motoren van 6 tot 19 uur 8,5
cent per KWU, van october tot en met maart gold dit goedkope tarief van
8 tot 17 uur, gedurende de overige uren moest men 25 cent per KWU betalen. In februari 1903 werd dit avondtarief verlaagd tot 20 cent per KWU.
AI kwam acquisitie van afnemers in de hier beschreven periode nog niet
voor, dit neemt toch niet weg, dat het electriciteitsgebruik in fabrieken en
werkplaatsen altijd de speciale aandacht van het G.E.B., en van andere
electriciteitsbedrijven heeft gehad. Zo werd in het jaarverslag van het
G.E.B., vooral uit propagandistische overwegingen, sinds 1904 summier en
sinds 1906 volledig vermeld bij welk soort bedrijven krachtmeters geplaatst
waren. Dit maakt de samenstelling van tabel IV mogelijk.
Het meest spectaculair was de mechanisatie bij graanhandels en drukkerijen. In de graanpakhuizen was men nog maar net begonnen om bij het verwerken, zuiveren en transporteren van granen van handkracht op gaskracht
over te schakelen, toen de electromotor zijn intrede deed. Het aantal gaskrachtmotoren is in deze sector daarna niet meer toegenomen. Ook het
drukkersbedrijf kreeg door de invoering van de electromotor een grote
impuls ; de gaskrachtmotoren werden hier bijna aIle vervangen, terwijl het
aantal gemechaniseerde kleine drukkerijen sterk toenam. Kleine electro1) Vers!ag raadsvergadering 26-4-1902.
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TABELIV
Aantal bedrijven en instellingen met electriciteitsgebruik vaar beweegkracht per 31 dec.a)

soort bedrijf

1902 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

ambachtsschool
bakkerij
beddenfabriek
biljartfabriek
blikemballage
breiinrichting
boekbinderij
cartonnagefabriek
choc. suikerwerken
confectiefabriek
conservenfabriek
dresseerschool (hakm.)
drukkerij
electrotechn. werkpl.
finselamp (arts)
gasfabriek
gloeikousenfabriek
goud en zilverbew.
graanpakhuis
3
heilgymnastiekinr .
houtbewerking
4
houtdraaierij
hijsinrichting
instrumentenmakerij
kalkmolen
kerkorgel
koffiebranderij
laadinr. accu's
laboratorium
leerlooierij
lichtdrukinr.
likeurstokerij
lingeriefabriek
lijstenmakerij
machinehandelfherstel
meubelmakerij
mosterdmalerij
parfumeriefabriek
passementmakerij
rolbasculebrug
schoenenfabriek
scheepswerf
smederij
tabaksfabriek
telegraafkantoor
telefoonkantoor
touwslagerij
verfmalerij
vernikkelinr.
vetsmelterij

2

2
2
1

3

4
2

4
2

5
2

2
1
2
1
2
1

2
1
1
1
2
1

2
1
1
1
2
1

1 1 1 1
5 10 12 13

3 11
2
2
3

6

2
2
3

3

3

18 21 25
1 1
2 2 2
2 2 2
4 5 7

3

1
4

1
1
4

7

6

6

3
1
3
4

1
1
3
1
3
5

3
1
3
4

2
3

1
3

1
3
4

1
4
2

1
4
2

1
4
2

overige idem
niet
gemech. eind gemech.
eind
1911
eind
'11 1902 b ) C)
1911
1
17
3
150d)
1
1
3
1
3
1
6
2
1
4
3
1
1

1 1
6 10 13
2 2 1
1 1
2 3 3
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 2 2
1 1 1
1
1 1 1 1
16 21 23 26
1
1
1
1
1
1
26 30 30 32
1
3 3 5 8
2 2 2 2
6 10 11 11
1 1 2 3
1 1 2 1
2 2 2 2
5 6 5 4
1 1 1
8 10 12 13
1 1 1
1 1 1 1
2 2 2 3
3 3 3 3
1 1
1 1
5 5 7 7
5 5 5 7
1 1
1 1
1 1
3 3
1
1 1 1 1
3 3 3 7
4 4 4 4
1 1 1
1
1 1 1 1
5 6 9 9
3
4 4 4
1 1

14

2

5

8d )

6

11
5

5

9

8d)

2
1
4
1
1
21

5

1
1
2
3

1
1
12

1
1
5

1
23

2
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soort bedrijf
vleeswarenfabriek
wagenmakerij
watergemaal
wijnhandel
zadelmakerij
zakkenfabriek
zeepziederij
zeiimakerij
zuivelfabriek
onbekend
totaal

(1895-1912)

overige idem
niet
gemech. eind gemech.
1911
eind
eind
1902 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 1902
1911
2 3 3 3 4 4 4 5
3
2
2 2 2 2 2 2 3 4
10
1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1
8
1
1
1
1
4
2 2 2 2 2
5
3
3 37 14
11 51 71 94 101 120 138 166 188 217

a) De cijfers over 1906 tIm 1911 zijn ontleend aan de jaarvers)agen van het
G.E.B. De gegevens over krachtmeterplaatsingen, in de sinds 1906 bewaard geblevenjaarboeken van het G.E.B., laten zien, dat de cijfers in tabel IV in hun totaliteit
weljuist zijn, maar dat de boekhouder bij de verdeling over de verschillende categorieen afnemers wat willekeurig te werk ging, hetgeen voor de hand ligt, omdat
sommige bedrijven verschillende produkten maakten. De cijfers betreffende
smederijen, machinehandels en vernikkelinrichtingen zijn dan ook het beste als
een groep te beschouwen; hetzelfde geldt voor de koffiebranderijen en tabaksfabrieken. De hijsinstallaties behoorden grotendeels bij bedrijven, die daarnaast
nog een krachtinstaIIatie hadden. De cijfers voor de jaren 1902 tI m 1905 zijn
gereconstrueerd aan de hand van mutaties in het meterbestand, die na 1905 werden
opgetekend, de jaarverslagen van het G.E.B. en de Kamer van Koophandel in
het Verslag van den toestand, a.w., het archief van de raadscommissie voor de
gasfabriek en het hinderwetarchief.
b) Gegevens op grond van de Staat van fabrieken in de gemeente Groningen
die jaarlijks in het "Verslag van den toestand" verscheen. Hierin werden de bedrijven
met meer dan 20 werknemers en/of energiebron met name genoemd, waarbij tevens
de soort en het vermogen van de krachtaandrijving gegeven werd. Deze staten
waren tot 1911 volstrekt onbetrouwbaar maar werden in dat jaar "up to date"
gemaakt. Daarnaast bestond er een Staat van de voornaamste ambachten waarin
de niet-gemechaniseerde bedrijven in cijfers genoemd werden. Deze cijfers zijn aan
de lage kant, omdat de grens tussen winkels en werkplaatsen vrij willekeurig
getrokken werd.
e) Niet in deze kolom zijn opgenomen de bedrijven, die naast electriciteit ook
stoom of gas gebruikten.
d) Cijfers uit de jaarverslagen van de Kamer van Koophandel.

motoren werden ook veel toegepast in bakkerijen, voomamelijk ten behoeve
van de deegbereiding. De verfmalerijen, die voor een gedeelte in deze periode
nieuw opgericht werden, waren nagenoeg aile gemechaniseerd. In de
galvaniseerinrichtingen werd de oudste vorm van toegepaste electrochemie
bedreven 1). De grote houtbewerkingsbedrijven, zagerijen en timmerfabrieken bleven gebruik maken van stoomkracht; de kleine timmerfabrieken en
vooral de meubelmakerijen werden een belangrijke groep electriciteitsverbruikers. Ook in de sector metaalbewerking drong de electromotor snel
1) De ontwikkeling onzer electriciteitsvoorziening 1880-1938, a.w., p. 939.
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door, zo moest in een aantal smederijen de blaasbalg plaats maken voor de
electrische ventilator. Het Groningse hinderwetarchief, dat helaas niet meer
volledig is, laat zien, dat de electromotoren gebruikt werden om door middel
van riemen verschillende machines tegelijk aan te drijven.
Dat het vooral kleine bedrijven waren, die van de invoering van electriciteit profiteerden en krachtiger op de markt kwamen te staan, toont tabel V,
die de in de Staat van fabrieken in de gemeente Groningen genoemde
bedrijven omvat 1).
TABEL V
Krachtbron van de Groningse bedrijvenper 31-12-1911

aantal bedrijven met
stoommachines
gaskrachtmachines
electromotoren

20 en meer
werknemers
19
10
37

6-20
werknemers
14
15
55

5 werknemers
of minder
9
16
79

Het getal van 37 bedrijven met meer dan 20 werknemers en electrische
drijfkracht is gefiatteerd, omdat er hieronder 14 waren, waar kleine electromotoren gebruikt werden naast stoommachines en, in een enkel geval,
gaskrachtmachines als voornaamste krachtbron. Drie bedrijven wekten zelf
stroom op, te weten een houtzagerij, een kunstmestfabriek en een drukkerij.
Over het algemeen hadden de aangesloten electromotoren een gering vermogen. Electromotoren met een totaal vennogen van meer dan 20 PK
waren aIleen te vinden in een meubelfabriek, een scheepswerf, een chocoladefabriek en enkele drukkerijen en graanhandels. De bedrijven, die veel
energie gebruikten, hadden over het algemeen een stoommachine. Dat deze
voor die grote bedrijven voordeliger was, blijkt weI uit het feit dat de N.V.
Groninger Houtbewerking, de belangrijkste grootverbruiker, in 1904 haar
electrische installatie verving door een stoommachine van 50 PK. Het eerste
grootverbruikcontract werd door het G.E.B. pas in 1914 afgesloten met een
tabaksfabriek. Ais concurrent voor de stoommachine zag men eerder de
zuiggasgenerator, zoals er o.a. een bij Fongers in gebruik kwam 2). De gaskrachtmotor, waarvan men zou kunnen zeggen, dat hij vooral de mechanisatie in middelgrote bedrijven heeft gestimuleerd, moest het echter tegen de
electromotor afieggen. De cijfers in tabel VI spreken voor zichzeif.
Als voordelen van de electromotor boven de gaskrachtmotor zag men in
die tijd zeIf: de Iagere aanschaf- en installatiekosten, het ontbreken van
allerlei transmissies, die toezicht en onderhoud vereisten, zodat er minder
bedieningspersoneel en ruimte nodig was; bovendien kon de electromotor
gemakkelijk worden uitgeschakeld wanneer hij niet continu behoefde te
draaien en was de werkingsgraad bij kleine belasting gunstiger 3). Bovendien
1) Deze staat is niet helemaal volledig, omdat in de jaarboeken van het G.E.B.
enkel namen voorkomen van bedrijOes, die er niet in vermeld worden.
2) Jaarverslag Kamer van Koophandel, 1902.
S) Brief d.d. 10-6-1902 van J. M. Gritters Doublet aan de raadscie. voor de
gasfabriek. Gemeentearchief II, 9.
Economisch· en sociaal·historisch jaarboek
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TABEL VI
Aantallen gas- en electromotoren in de Groningse bedrijvena)

per 31
december

aantaI ei.
krachtinst.

aantaI
vermogen
aantaI
vermogen
inPK
gaskrachtelectroinPK
motoren
motoren
1902
11
16
43,7
90
618,25
1903
51
370
87
602,75
±60
1904
71
77
459
82
567,75
485
79
1905
94
±100
528,75
1906
101
168
72
477,25
±570
1907
120
191
±700
61
419,25
1908
138
220
825
56
401,75
166
286
1909
1035
56
475,25
1910
188
376
52
452,25
1338
1911
217
427
1509
51
452,25
a) Bronnen: jaarverslagen van het G .E.B., het gasbedrijf en de Kamer van Koophandel in Verslag van den toestand der gemeente Groningen, 1911.
had men bij de electromotor geen last van warmteontwikkeling en condens.
Door de leiding van het G.E.B. werd er jaarlijks met nadruk op gewezen, dat
het dubbeltarief een zeer grote aantrekkingskracht uitoefende. Onder de
hierboven genoemde eigenschappen zijn er een aantal, die de electromotor
bij uitstek geschikt maakte voor kleine bedrijven. Dat hij in deze peri ode
dan ook hier vooral zijn intrede deed, wordt nog bevestigd door het feit
dat het vermogen van de motoren, in de eerste tien jaar van het bestaan van
het G.E.B., niet uitkwam boven een gemiddelde van 7 PK per aangesloten
installatie. In 1911 was het aantal paardekrachten per aangesloten motor
gemiddeld nog geen 4. Meer dan de helft van de 79 electriciteit verbruikende
bedrijven met 5 of minder werknemers bezat slechts ren electromotor,
met een vermogen van 3 of minder paardekrachten. De introductie van de
electromotor heeft de concurrentiepositie van de kleine bedrijven in belangrijke mate versterkt.
Electriciteit en verlichting: verbruikers

Nam het verbruik van electriciteit voor krachtdoeleinden snel toe, de
gloeilampen bleven in de hier beschouwde periode de meeste energie
vragen. Over 1914 werd, het verbruik van de gemeente buiten beschouwing
gelaten, 801.056 KWU aan lichtstroom afgenomen en 544.707 KWU aan
krachtstroom.
Anders dan bij de krachtaansluitingen is het bij de lichtaansluitingen veel
moeilijker het karakter van de panden aan te geven waar de installaties
zich bevonden 1). Uit adresboeken, kadastergegevens, oude foto's en advertenties valt op te maken, dat de arbeid in een groot aantal beroepen toenter1) Globale cijfers hieromtrent, die door het G.E.B. in de jaarverslagen na 1907
gegeven werden, moesten aIs onbruikbaar voor verdere uitsplitsing terzijde gelegd
worden, omdat ze nogal arbitrair samengesteld bleken.
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tijd veel meer aan huis gebonden was dan thans. De scheiding winkelwoning, werkplaats-woning, kantoor-woonhuis enz. was ongebruikelijk.
Dat de electriciteit in deze gevallen van comb ina tie van bedrijfsruimte met
woning in de eerste plaats gebruikt werd in de voor de beroepsuitoefening
bestemde ruimte bleek evident. De in de tabel III genoemde lichtinstallaties
kunnen, gelet op het bovenstaande, als voIgt verdeeld worden:
TABEL VII

banken
cafe's/restaurants
fabrieken/werkpl.
groothandels
hotels
kantoren
kerken
laboratoria
scholen
winkels
woonhuizen
ziekenhuizen
diversen
onbekend
totaal

Panden met electrische verlichting op 31 dec.
1907
19058) 1906
1908
1909
10
13
5
6
7

3
81
46
3
15
17

12
73
14
9
10
1
12
6
96
63
3
18
18

15
85
16
9
14
2
14
8
123
66
3
20
21

19
96
21
9
14
2
15
12
158
76
5
26
26

1910
15
25
108
27
10
15
4
16
12
195
94
5
30
32

283

342

406

492

588

8
51
9
9
6

10
61
12
9
8
1

9
2
60
34
1
13
10

11

217

1911
15
27
143
35
10
20
5

730

17

14
240
125
5
35
39

8) Deze kolom omvat de aansluitingen, die van 1902 tim 1905 werden gemaakt.
Niet meer kon worden nagegaan, of hiervan eind 1905 wellicht al enige opgeheven
waren. Zie ook noot 1 op pag. 290.

De rubriek banken telt ongeveer 1/3 van het toen in de stad aanwezige
totale aantal banken en effectenkantoren. Het bankbedrijf werd veel aan
huis uitgeoefend. Dit gold nog sterker voor de verzekeringsbedrijven, het
belangrijkste bestanddeel van de categorie kantoren (eind 1911 totaal 8);
verder omvat deze rubriek architecten-, makelaars-, en kleine handelskantoren, die zich ook aan huis bevonden, benevens twee scheepvaartkantoren, een expeditiekantoor en het kantoor van een advocaat, die elders
woonde.
Ook de categorie fabrieken en werkplaatsen bevat een aantal electrisch
verlichte kantoren. In deze sector werd de electriciteit in de eerste plaats
aangewend voor krachtdoeleinden. Tegelijk met de krachtmeter, of vaak
ook daarna, werd in vele gevallen een lichtmeter geplaatst 1). In de hier
1) Voor de periode 1902 tim 1905 konden aileen huisaansluitingen gereconstrueerd worden. In 60 gevallen was zowel een licht- als een krachtmeter aangesloten
(zie tabel III). Vit de mutaties in het meterbestand, die opgetekend werden in de
jaarboeken van het G.E.B. van 1906 e.v. blijkt, dat aile laboratoria, de ijsbaan en
de bezitter van de finselamp eind 1905 naast een krachtaansluiting, ook een lichtaansluiting hadden. Vitsplitsing van deze gegevens leverde het in tabel VII genoemde
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beschreven periode beschikte steeds ongeveer 2/3 gedeelte van het aantal
krachtstroomverbruikende bedrijven en instellingen tevens over electrische
verlichting. Grotere bedrijven kregen in later jaren soms meer dan een
lichtinstallatie. Slechts een handvol fabrieken, waaronder Fongers, was
uitsluitend afnemer van lichtstroom. De lichtinstallaties waren verspreid
over aIle in tabel IV genoemde soorten ondernemingen, een enkele "eenling"
uitgezonderd. Of het in de eerste plaats om aansluiting van de productieruimte ging, dan wei van de bijbehorende kantoren, winkels of woonhuizen,
was niet meer uit te maken.
De 35 groothandels zijn te verdelen in 14 soorten. Eind 1911 bevonden
zich hieronder 9 groothandels in textiel, 7 in koloniale waren en 6 in brandstoffen. In deze bedrijven werden kantoren en/of magazijnen verlicht.
De cafe's rond de Grote Markt gingen pas in 1910 over tot de aanschaf
van electrische verlichting. Ze waren hierin duidelijk later dan de 10 hotels
in het centrum, die op een na alle tot de eerste afnemers van het G.E.B.
behoorden. Dit moet worden toegeschreven aan het feit, dat een cafe toch
meer een dagbedrijf was, terwijl gaslicht vaak als gezelliger werd ervaren.
Bij de hotels lag de nadruk meer op comfort en moderniteit.
De aangesloten laboratoria behoorden, op een na, alle tot de Rijksuniversiteit. Juist in deze periode werden er een aantal gebouwd op het
teITein van het nieuwe Academisch Ziekenhuis. Het waren grote afnemers.
Zo had het nieuwe pathologisch-anatomisch laboratorium, dat in 1909 werd
geopend, een aansluitwaarde van 35 KW.
De synagoge was het eerste kerkgebouw in Groningen, dat electrische
verlichting kreeg. Daarna volgden het theosofisch genootschap, twee Roomskatholieke kerken en de Doopsgezinde kerk. De electrisch aangedreven orgels
bevonden zich in katholieke kerken.
De gemeentelijke lagere scholen werden eerst na 1911 aangesloten. De
drie gemeentelijke midde1bare scholen en een gymnastiekschool waren voordien al van electriciteit voorzien. Daarnaast was e1ectrische verlichting te
vinden in alle drie de rijksscholen, in vijf bijzondere scholen en bij twee
beroepsopleidingen.
Wat de ziekenhuizen betreft is slechts voor het kinderziekenhuis geen aansluiting gevonden. Het nieuwe Academisch Ziekenhuis kreeg in 1903 direct
electrische verlichting. Volgens De Ingenieur was de installatie daar toen
een van de grootste van Nederland. Zij omvatte ongeveer 1500 gloeilampen
en 20 booglampen 1).
De rubriek diversen omvat voornamelijk gemeentelijke en rijksinstellingen.
De gemeente wilde aanvankelijk alleen een gedeelte van het stadhuis en de
H.B.S. aansluiten. Daarna volgden het accijnskantoor, enige bruggen, de
brandweerkazerne en de trarnremise. Uiteraard kwamen er eveneens aanaantal van 51 electrisch verlichte bedrijven op. Hierbij is aangenomen, dat er v66r
1906 geen bedrijven met uitsluitend electrische verlichting waren. De aanvullingen
na 1905 zijn gebaseerd op gegevens over Iichtmeters in de jaarboeken van het
G.B.B.
1)

De Ingenieur, 1900, p. 523 (aanbesteding).
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sluitingen voor bij de centrale en bij de gasfabriek. De open bare verlichting
blijft hier verder buiten het beeld.
Op de Grote Markt werd een steekcontact geplaatst ten behoeve van
tijdelijke aansluitingen, die vooral tijdens de kermis veel gemaakt werden 1).
Ook reizende bioscopen maakten hier gebruik van. Ten behoeve van deze
bioscopen werden door het G.E.B. jaarlijks zo'n 10 tijdelijke aansluitingen
gemaakt. Dit aantalliep terug toen in 1909/,10 twee bioscopen vaste afnemers werden. Het rijk liet installaties plaatsen in het landbouwproefstation,
de universiteitsbibliotheek en de nieuwe kantoren van de P.T.T. Het nieuwe
universiteitsgebouw, dat drie jaar na de brand van 1906 werd geopend,
was, volgens Huizinga, gebouwd met inachtneming van "de moderne
eischen van centrale verwarming en electrisch licht" 2). Over het algemeen
stelde het aantal aansluitingen van rijksinstellingen dat van de gemeentelijke
ver in de schaduw.
Verder bevat deze rubriek onder andere societeiten, een badhuis, de openbare bibliotheek, het museum, de schouwburg, die pas na 1911 volledig
electrisch verlicht werd en verschillende spoorweginstellingen. De twee
grootste afnemers van lichtstroom waren in 1909 de spoorwegen en "De
Harmonie", die beide meer dan 4000 KWU per jaar verbruikten. "De
Harmonie" werd door het G.E.B. als afnemer trouwens maar matig gewaardeerd, omdat het electriciteitsverbruik zo varieerde.
De rubrieken winkels en woonhuizen verdienen speciale aandacht, omdat
zij verreweg de grootste groep afnemers omvatten. Tabel VIII geeft aan welk
soort zaken de categorie winkels omvat.
In het begin van deze eeuw waren de grote winkels's avonds tot negen
uur geopend, de kleine zaken gingen vaak nog lat~r dicht. Ze vormden dus
een belangrijke categorie afnemers.
Op een twintigtal na lagen alle electrisch verlichte winkels in het gebied,
dat door de binnenste grachtengordel werd omsloten. In de eerste jaren van
het bestaan van het G.E.B. werden de aansluitingen voornamelijk gemaakt
bij de grote winkels en de zaken die een exclusief assortiment hadden,
juweliers bijvoorbeeld. Onder de galanteriezaken waren er enkele, die reeds
het karakter van een warenhuis hadden. Mede gezien het feit, dat nog twee
van dergelijke zaken op de blokcentrale waren aangesloten, vormden zij een
belangrijke groep verbruikers. De belangrijkste pioniers van de electrische
verlichting waren even wei de kleding- en stoffenzaken. Deze waren blijkens
hun jaarlijkse "nieuwe mode" advertenties gewend noviteiten te pousseren.
Van deze zaken beyond zich eind 1911 ongeveer 35 % in de Herestraat,
eind 1905 was dit percentage zelfs meer dan 50. De grote kledingzaken
schaften waarschijnlijk des te sneller electrische verlichting aan, omdat deze
het voordeel had, dat de stoffen er niet door verschoten.
1) Vgl. de advertentie "er is maar een eIectrische nougatkraam en weI van Willem
Stuve"; Nieuwe Groninger Courant 8-5-1909.
2) J. Huizinga, Geschiedenis der universiteit gedurende de derde eeuw van haar
bestaan, 1814-1914, Verzamelde Werken deeI VIII, Haarlem 1951, p. 324.
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TABELVm
Winkels met electrische verlichting per 31 dec.

1905
apotheken
bakkerswinkels')
bloemenwinkels
boekhandels
choc. suikerwerken
drogisterijen
electrische inst.
fotografieart.
galanterieen, huish. art.
gasinstallaties
groente en fruithandels
horioges, klokkenrep.
juweliers
kantoormachines
kappers
kleding, stoffen, hoeden
koffie, thee, kol. waren
kruidenier, comestibles
lederwaren
meubelwinkels
muziekinstr. piano's
naaimachinehandels
rijwielhandels
schoenenwinkels
sigarenwinkels
slagerijen
tweedehands goederen
verfhandels
woningtextiel, behang
wijnhandels
ijzerwaren
zuivelwinkels
overige
totaal

1906 1907 1908

2
3
2
2

2
6
2
2

2
6
2
3

1
2
1
3
2

1
3
1
7
4
1
2
5

2
6
1
6
5
1
5
5

2
17
1
4
1

4
17
1
4
1

1
2
1

1
2
3
1
3
2

1
2
4
1
4
3

1
3
2
2

1
3
2
2

1
4
2
2

60

81

1
96

2
5
2
13
4
1
1
2

2
6
2
3
2
3
6
2
7
6
1
5
5
5
26
1
4
1
2
2
2
4
1
6
5
1
5
3
2
1
2
123

totaalaantal
winkels
1911 bij
1909 1910 1911 benadering b)
2
8
3
3
6
3
8
2
9
6
1
5
5
1
6
30
2
4
1
2
4
2
4
2
9
6
1
3
10
3
3
2
2
158

2
8
3
4
6
4
8
2
10
6
1
5
6
1
7
44

6
9
1
2
4
2
6
2
9
6
2
4
13
3
4
3
2
195

3
11
3
5
6
5
10
2
11
7
2
5
6
2
8
54
8
12
2
5
4
2
7
5
10
9
2
4
15
4
5
4
2
240

16
150
15
25
15
25
10
2
50
40
15
40
25
45
200
35
300
35
10

4
50
60
70
90
10

75
25
20
40

a) In deze tabel zijn de in tabel IV opgenomen bedrijven niet verwerkt.
b) Op grond van het Adresboek van Groningen, 1911/1912.

Onder de lichtstroom gebruikende meubelzaken bevonden zich eveneens
een aantal grote magazijnen. Deze groep lijkt kleiner dan hij in werkelijkheid
was, omdat zich bij deze winkels vaak een werkplaats beyond. Bloemenwinkels konden duidelijk profiteren van het feit, dat de warmteontwikkeling
bij e1ectrische verlichting veel kleiner was dan bij gasverlichting. Dit voordeel gold ook voor de chocolade- en suikerwerkenzaken, alhoewel de exclusiviteit hier waarschijnlijk ook een belangrijke invloed uitoefende. Dat
de electriciens, die hier op grond van hun gloeilampenverkoop en kadaster-
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gegevens als winkeliers gerekend zijn, aile van electriciteit voorzien waren,
ligt voor de hand.
Motieven komen hierna nog uitgebreid ter sprake. Het is evident, dat
met betrekking tot de winkels in het concurrentiemotief de belangrijkste
reden gelegen was, waarom het aantal aansluitingen zich zo snel uitbreidde.
Doordat electriciteit in het gebruik aanvankelijk een stuk duurder was dan
gas, kreeg de electrische verlichting voor de winkeliers een bijzondere reclamewaarde. Ben gemeenteraadslid stelde in 1908: "Onder deze afnemers (de
kleinere winkels) is een groot aantal winkeliers, die niet uit weelde electrisch
licht hebben, maar daartoe door de concurrentie gedwongen worden" 1).
Juist sinds dat jaar begon het aantal aansluitingen bij winkels jaarlijks
sneller toe te nemen, omdat de metaaldraadlampen, die veel minder stroom
gebruikten, algemene ingang vonden. In de belangrijkste winkelstraat, de
Herestraat, bevonden zich eind 1911 42 winkels met electrische verlichting,
op een totaal van ongeveer 90.
Wat betreft de electrisch verlichte woningen, hier werd de rekening betaald
door de personen, voorkomend op tabel IX.

TABELIX
Bewoners van huizen met electrische verlichting op 31 dec.

advocaten, notarissen
apothekers
artsen
bankiers
burgemeester, weth.
dir. groothandel
fabrieksdirecteuren
graanhandelaren
hoogleraren
leraren
predikanten
tandartsen
weduwen
geen beroep
diversena)
woningen bij winkels b)
en werkplaatsen
totaal

1905
2
2
5
2
3

6
1
1
6

1906
2
2
3
6
2

1907
2
2
7
6
3

2

7
6
3

6
4

1908
2
2
8
6

1909
2
2
9
7

2

3
2

3
2

8
8
6

10
7
7

8
6
5

12
7
7
1
1
1
9
6
7

5
15
6
8
1
2
2
9
8
9
2

66

76

94

3
3

3

9
6
4

34

46

63

1910
4
2
11
7
3

1911
6
2
11
7
3
6
22

10
9
2
2
2
11
10
11
11
125

a) Onder "diversen" zijn geplaatst:

1905: winkelbediende, hoofdcomrnies, pastoor.
1907: inspecteur domeinen, landmeter, de commies is afgeboekt.
1908: hoofdmachinist ziekenhuis.
1909: griffier der staten, deurwaarder.
1910: landbouwer, boekhouder.
1911: handelsreiziger, procuratiehouder, dir. rundveestamboek.
b) Deze zijn hier alleen opgenomen, als er voor het woonhuis een aparte lichtmeter geplaatst werd.
1) Raadsverslag 8-8-1908.
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Tabel IX toont duidelijk, dat electrische verlichting van woonhuizen, in
het eerste decennium van het bestaan van het G.E.B., nagenoeg beperkt
bleef tot de percelen van personen uit de hogere sociale klassen, met een
ruime discretionaire koopkracht. Ben onderzoek over 110 van bovengenoemde personen wees uit, dat ze op grond van aanslagen in de vermogens-,
grond- of personele belasting allen in het kiesregister waren opgenomen 1).
De weduwen droegen grotendeels klinkende namen. Er zijn aanwijzingen,
dat een aantal weduwen kamers verhuurde; wellicht dat ze dit naar de
"eischen des tijds" wilden doen.
Van het totale aantal in de stad wonende artsen en tandartsen had 20 %
electriciteit; hier kan de verlichting zich ook tot de practijkruimte uitgestrekt
hebben.
De meeste fabrieksdirecteuren en groothandelaren hadden al in hun
bedrijf met de electriciteit kennis gemaakt. Het waren directeuren van grote
bedrijven, die niet meer bij de zaak woonden.
De hoogleraren waren afkomstig uit aIle faculteiten, zodat de tegenstelling
a-[3 niet tot gas-electriciteit mag worden uitgebreid. Gezien hun leeftijd waren
de personen zonder beroep waarschijnlijk renteniers.
Gebruikers van electriciteit waren in aile leeftijdsgroepen te vinden. De
ouderen waren evenwel in de meerderheid, 75 % van bovengenoemde kiesgerecbtigden was ouder dan 40 jaar, 47 % van bet totaal bestond uit 40- tot
50 jarigen. Toch had ook deze groep "gesettleden" een stimulans nodig om
de argumenten pro, zie hiema, de doorslag te laten geven en wellicht ook om
over de kostendrempel heen te stappen. Deze stimulans was een verhuizing.
De drang om zich dan in het nieuw te steken resulteerde mede in de aanschaffing van electrische verlichting. Van de 111 meterplaatsingen, die tussen
1905 en 1912 in woonhuizen plaatsvonden, geschiedden er zeker 78 d.i. 70%
bij mensen, die het pand nieuw hadden betrokken 2). Onder deze panden
kwamen een aantal nieuwgebouwde woningen voor, vooral in het westen
van de stad, die al tijdens de bouw van een aansluiting werden voorzien, een
gebruik, dat zich na 1911 in veel sterkere mate doorzette. Een groot aantal
van de electrisch verlichte woningen lag aan de singels en in een villawijk
als het Zuiderpark. Berst na het decenium 1902-1912 bereikte de door het
G.E.B. geleverde lichtstroom op ruime schaal de woonhuizen van sociaal
lager geklasseerde personen.
Electriciteit en verlichting, motieven en tarieven.

Wat deed nu de mensen besluiten om van gasverlichting op electrische
verlichting over te gaan? Om hier achter te komen zou men kunnen overgaan tot het interviewen van de weinige overgebleven electriciteitsgebruikers
van het eerste uur of hun nabestaanden. Vluchtige pogingen in deze richting
gedaan, resulteerden evenwel in waarneming van rationalisatie achteraf,
waarbij het ongetwijfeld reeler beeld van moeizame afwegingen pro en contra
In Groningen waren eind maart 1911 9500 kiesgerechtigden.
Het aantal III is hoger dan de in tabel IX genoemde cijfers omdat sommige
personen tussentijds weer verhuisden en opnieuw aansluiting wensten.
1)
2)
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verdrongen dreigde te worden door dat van de op aIle fronten innoverende
grootvader, die, gehuld in confectiecostuum en met een sigaret in de mond,
zijn auto parkeerde voor het met centrale verwarming en electrische verlichting uitgeruste huis. Vandaar dat hier aileen gelet is op motiveringen
uit de peri ode zelf.
De belangrijkste objectieve voordelen van electrische verlichting worden
genoemd in het advies van 4 mei 1895 van de raadscommissie voor de gasfabriek aan de gemeenteraad. Deze waren:
- Geen zuurstofverbruik: "De verbrandingsproducten van het gewone
gas doen zich op velerlei onaangename wijs gevoelen; het luchtbederf in
grootere en kleinere vertrekken, de aanslag op gepolijste voorwerpen en het
verschieten van teere kleuren zijn de schaduwzijden, welke iederen gasverbruiker bekend zijn". Om deze reden werd het electrisch licht veel toegepast
in kleine ruimten, als gevangeniscellen.
- Geringe warmteontwikkeling "die in geene verhouding staat tot die
van het gaslicht, en welke dit laatste gedurende een groot deel van het jaar
minder aanbevelenswaardig en zelfs hinderlijk maakt". Dit was by. van
belang voor vaklokalen in scholen waar veel licht nodig was en waar bij
gebruik van gaslicht "eene overmatige hitte heerscht, die nadeelig kan werken
op de gezondheid van leeraren en leerlingen" 1).
- Geringe brandgevaarlijkheid. Om deze reden kreeg de U.B. electrische
verlichting, zodat hij daarna 's avonds geopend kon worden. Ook woog dit
voordeel zwaar in opslagplaatsen van brandbare zaken.
- Gemakkelijke bediening.
Daarnaast vallen een aantal meer subjectieve redenen voor de overschakeling van gas op electriciteit te traceren. Door de aanvankelijk relatief
hoge prijs van electrische verlichting werden er begrippen als weelde en
exclusiviteit mee verbonden. Electrische verlichting werd een statussymbool,
een gemeenteraadslid sprak van de weeldestad Den Haag, waar toch maar
een kleine centrale was. We hebben al gezien dat deze exclusiviteit door
winkeliers als reclamemiddel werd aangegrepen. Andere termen die aan
electriciteit werden gekoppeld waren "modern" en vooral "eisch des tijds".
B. en W. van Groningen gingen in 1911 over tot onderhandelingen over de
electrische verlichting van de schouwburg "om te kunnen voldoen aan de
hooge eischen die tegenwoordig voor verlichting, ventilatie enz. gesteld
worden" 2). De term "verlicht volgens eisch des tijds" kwam veelvuldig voor
in advertenties van hotels.
Electriciteit had dan ook voor veel mensen iets magisch, de electricien
kon soms als een tovenaar optreden. Maurits Dekker beschreef heel beeldend hoe hij mensen de stuipen op het lijf joeg, door de electriciteit zichtbaar
te maken als knallende vonken 3). Dat electriciteit een wervend woord was
1) Brief voorzitter raadscie. voor de gasfabriek aan B. en W., d.d. 17-4-1903,
gemeentearchief n, 9.
2) Verslag raadsvergadering 23-12-1911.
3) Maurits Dekker, Amsterdam bij gaslicht, prisma pocket, p. 55 ev.
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blijkt ook uit annonces, waarin reclame gemaakt werd voor "e1ectrisch
vari6te" hoewel er helemaal geen stroom aan te pas kwam 1). Ook een bepaalde genezende werking werd aan de electriciteit toegekend. Er werd druk
geadverteerd met electrische ceintuurs en electrische lichtbaden, in het
Groninger badhuis kon men zo'n lichtbad nemen.
De verhalen van Maurits Dekker spelen tijdens en na de eerste wereldoorlog toen men, mede vanwege de brandstofschaarste, op vele plaatsen
gedwongen werd electriciteit te gaan gebruiken. Toen eerst traden ook
emotionele bezwaren tegen de electriciteit duidelijk aan het licht. Voor de
daaraan voorafgaande peri ode werd als een belangrijk argument contra naar
voren gebracht, dat de electriciteit onhoorbaar en onzichtbaar was, en dat hij
op bepaalde momenten, bijvoorbeeld bij directe aanraking van het metaal
van de leiding, bovendien nog onaangenaam voelbaar kon zijn. Het suizende gaslicht werd verder vaak als gezelliger ervaren. De eerste gebruikers
van electriciteit konden het gas dan ook slechts moeilijk missen. De gasleidingen bleven intact en er zijn aanwijzingen dat ze additioneel gebruikt werden.
De ornamenten uit de beginperiode waren grotendeeIs geelectrificeerde gaskronen, terwijl men zelfs aan de gewoonte wilde vasthouden de lamp lager
te kunnen draaien, zoals men dat met gaslicht gewend was. Dit had tot gevolg dat er schemerlampen met regelweerstanden in de handel kwamen 2).
Het komt vaak voor dat aan een innovatie een schadelijke invloed op de
gezondheid toegekend wordt. Ook de electrische verlichting ontging dit lot
niet. Uitgerekend op een jaarvergadering van de Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland werd een nieuwe oogziekte gemeld, de ophthalmia
electrica, die veroorzaakt zou worden door ultraviolette stralen, die in het
licht voorkwamen 3). Dit leidde tot de ontwikke1ing van het zgn. euphosglas, waarmee inderdaad geadverteerd werd 4).
De advertenties voor gloeilampen uit deze peri ode maakten geen melding
van de voordelen van electrische verlichting.
In de Groninger kranten werd voornamelijk geadverteerd door installateurs, maar in de landelijke dagbladen zoals de N.R.C. verschenen ook
aankondigingen van gloeilampenfabrikanten. Siemens und Halske, die een
bijkantoor in Den Haag had, adverteerde al v66r 1900 in de N.R.C. Omstreeks 1908 verschenen de advertenties van Philips, gevolgd door die van
andere fabrieken als de A.E.G., Luna en Volt in Tilburg en Pope in Venlo.
Het verkoopargument, dat voortdurend naar voren werd gebracht, was
de zuinigheid in het gebruik, die voortdurend vergroot werd. Philips
voerde in 1910 onder de leuze "van vreemde smetten vrij" een agressieve
campagne tegen de Duitse merken en ging in 1911 met Pope in de clinch.
Herhaaldelijk werden nieuwe modellen aangekondigd.
Hoewel Philips in 1909 triomfantelijk aankondigde "de strijd tusschen
1) Bv. N.R.C. 18-2-1899.
2) De ontwikkeling onzer electriciteitsvoorziening 1880-1938, a.w., p. 803.
3) N.R.C.8-7-191O.
4) o.a. N.R.C. 27-12-1910.
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gas- en electrisch licht is nu beslist door de nieuwe Philips' (metaaldraad)
lamp" 1) was dit nog geenszins het geval, zoals de cijfers op tabel X laten zien:
TABELX
Aantal huisaansluitingen voor gas en electriciteit in Groningena)

gas

31-12-1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

8202
8970
9845
10658
11499
12221
12923
13504
14171
14899
15535
15987
16407

electriciteit

251
317

385
448

556
655
805
973
1154
1322

a) Bron : Jaarverslagen van gasfabriek en centrale in Verslag van den toestand
der gemeente Groningen. Zie ook tabel III.

Het zijn aanvankelijk de hoge kosten van de electrische verlichting geweest,
die een ruime verspreiding ervan in de weg stonden. Tot 1909 kostte 1 m 3 gas
6 cent, daarna daalde de prijs zelfs tot 5,5 cent. In 1895 verbruikte een gewone
gaslamp 150 tot 180 liter gas per uur om een lichtsterkte van 16 N .K.,
nOITOaalkaars, de gemiddelde lichtsterkte van gloeilampen, te leveren 2).
Per uur kostte dit dus 1,08 cent. Hiermee zou de gloeilamp nog weI kunnen
concurreren, maar juist omstreeks 1895 begon het gasgloeilicht populair te
worden. Deze VOITO van verlichting door middel van gloeikousjes, in 1885
uitgevonden door Auer von Welsbach, bezat veel minder de nadelen van het
gewone gaslicht en was bovendien veel goedkoper in het gebruik. Bij een
gasprijs van 6 cent per m3 leverde het gasgloeilicht voor 0,3 cent per uur
een lichtsterkte van 16 N.K. Dit gaf de gasverlichting een grote impuls.
Ben Groningse schrijver zei hierover in 1899: "De vlieger (d.i. electrische
blokverlichting) schijnt niet op te gaan. 't Gas-gioeilicht, dat helder is en
aangenaam voor 't ~Og, staat de onderneming in den weg" 3).
Electriciteit was dan ook een stuk duurder. Het tarief, dat in 1903 werd
ingevoerd, ter vervanging van het tarief gebaseerd op de gemiddelde brandduur van lampen, ging uit van het jaarverbruik. Men betaalde respectievelijk
20, 18, 16, 14 en 12 cent per KWU bij een verbruik tot 2000,3000,4000,5000
en meer dan 5000 KWU per jaar. Dit tarief bleef tot na 1911 van kracht.
De kooldraadlamp, met een gloeidraad van verkoold bamboe of papier,
verbruikte omstreeks 1902 ongeveer 3 watt per N .K. Bij een tarief van 20
cent, kostte het per uur 48/1000 x 20 = 0,96 cent om een lichtsterkte van
1)

N.R.C. 18-4-1909.

2) Verslag raadsvergadering 4-5-1895.
8) J. Suringa, Groningen in zijn verleden en zijn heden, Groningen

1899, p. 34.
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16 N.K. te krijgen. Dat betekende dat de kooldraadlamp ten minste drie
maal zo duur in het gebruik was als het gasgloeilicht. De levensduur was
300-800 uur. De kooldraadlamp kostte aanvankelijk /12,- per stuk, maar
de prijs zakte al snel tot 0,35 cent waarmee ze niet veel duurder waren dan
de gloeikousjes, die ook geregeld vervangen moesten worden. In de beginperiode van het G.E.B. werd veel gebruikt gemaakt van Nernstlampen.
Deze waren even duur en gebruikten maar 1,5 tot 2 watt per kaars 1). Deze
lamp had echter als nadeel, dat de metaaloxyden op de gloeidraad pas na
voorverwarming gingen gloeien, zodat hij niet meteen brandde. Bovendien
brandden deze lampen snel door. 1)
Ben belangrijke doorbraak betekenden de lampen met een gloeidraad van
verschillende metalen. De eerste werd in 1898 vervaardigd door Auer von
Welsbach, die dus de aanval op beide fronten leidde. Ze kwamen na 1900
op de markt. De bekendste hiervan waren de osmiumlamp van Auer von
Welsbach, die in 1902 op de markt kwam en de tantaliumiamp van Siemens
und Haiske, die sinds 1905 verkrijgbaar was. Deze iampen hadden beide
een stroomverbruik van 1,5 tot 2 watt per kaars en een levensduur van ongeveer 1000 uren. Ze kostten echter respectievelijk/2,40 en/1,50 per stuk
en hadden bovendien het nadeel, dat ze aIleen lage spanning konden verdragen, zodat ze in serie geschakeld moesten worden.
Omstreeks 1908 waren de gloeilampen, door de komst van de wolframlamp, die maar 1 watt per kaars gebruikte, zo vervolmaakt, dat ze niet meer
in serie geschakeid behoefden te worden. Het eiectrisch licht was toen niet
veel duurder meer in het gebruik dan het, inmiddels weer verbeterde, gasgloeilicht. WeI bleef de hoge prijs van de wolframlampen een bezwaar;
ze kostten ongeveer /1,20 per stuk. Bovendien moest, wanneer men van
gasverlichting overging op electrische verlichting, de electricien betaald
worden, die de huisinstallatie aanlegde en de verlichtingsornamenten leverde.
De kosten van vervanging van gasverlichting door electrische speelden geen
rol wanneer het om verlichting van nieuwe panden ging en wogen klaarblijkelijk minder zwaar bij een verhuizing.
De toeneming van het aantal gasverbruikers in de periode 1902-1914 was
vooral te danken aan de invoering van de zogenoemde muntgasmeters sinds
1897. De afnemers via de muntgasmeter moesten voor het gas 1 cent per m3
meer betalen maar daar stond tegenover, dat de leidingen gratis ge1egd werden en men een of twee lampen en een cornfoor gratis in bruikleen kreeg.
Einde 1902 hadden 6007 gasverbruikers gewone meters en 2201 van hen
muntgasmeters. Yoor 1911 bedroegen deze aantallen respectievelijk 8487
en 6412. De concurrentiepositie van het gas t.o.v. de electriciteit was dus
sterk, ook al door de verlaging van de gasprijs in 1909. De gasverlichting
deed zijn intrede in sociale klassen, waar e1ectrische verlichting vooralsnog
onbetaalbaar was.
Dankzij de ontwikkeiing van de metaaldraadlampen nam het aantal
1)

e.v.

E. J. F. Thierens, Moderne electrische lichtbronnen, De Ingenieur, 1907, p. 24
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verbruikers van lichtstroom, sinds 1908, jaarlijks wei steeds sneller toe. De
strijd tussen het gas en de electriciteit ZOU, wat de verlichting betreft, echter
pas beslist worden met de komst van de gasgevulde lamp. Het argon in deze
Iampen ging de verdamping van de gloeidraad tegen, zodat deze tot een
hogere temperatuur verhit kon worden, wat de lichtopbrengst ten goede
kwam. Hierdoor beliep het stroomverbruik van deze lamp slechts de helft
van dat van de wolframlamp. Philips bracht de gasgevulde lamp in 1914 dan
ook onder de naam halfwattlamp op de markt.
Toen de gloeilampen goedkoper in het gebruik geworden waren dan de
gaslampen vormden de kosten, die een omschakeling van gasveriichting
op electrische veriichting met zich bracht voor veel mensen geen bezwaar
meer. Mede dankzij de gasschaarste tijdens de eerste wereldooriog bedroeg
het aantal electrische lichtinstallaties in Groningen in 1920 al meer dan
5000. Toen begon ook de opmars van de electrische huishoudelijke apparaten, waarvan aileen de electrische kachel, het kookplaatje en het strijkijzer
v66r 1914, op beperkte schaal, gebruikt werden 1).
De hiervoor reeds genoemde staatscommissie, die de electriciteitsvoorziening op landelijk niveau bekeek, constateerde in mei 1914: "De behoefte
aan meer licht neemt voortdurend toe en daarnaast heeft er eene verschuiving
plaats van het gasverbruik naar de lagere rangen der maatschappij. De meer
bemiddelden vervangen allengs het gas als veriichtingsbron door electriciteit; de minder gegoeden vervangen, sedert de invoering der muntgasmeters,
de petroleum door gas ... Intusschen worden in den laatsten tijd door enkele
groote centrales (Amsterdam en Nijmegen) ook munt-electriciteitsmeters
verstrekt, ten einde de electrische energie meer ingang te doen vinden bij die
lagen der maatschappij, voor wie tot dusverre dit verbruik tamelijk weI uitgesloten was" 2).
De staatscommissie zag het electriciteitsgebruik dus als zinkend cultuurgoed, dat is in het onderhavige geval een materiele verworvenheid, die zijn
intrede doet aan de top van de sociale hierarchie en geleidelijk door sociaal
lager geklasseerde groepen wordt geaccepteerd. Het "Groningse" onderzoek
laat even wei een ander beeld zien. De verbreiding van het electriciteitsgebruik
yond hier veeleer plaats door middel van diffusie vanuit drie deelmarkten,
te weten welgestelde particulieren, grote winkels en kleine bedrijven. Bij
de laatste twee groepen waren bedrijfsbehoeften duidelijk doorslaggevend.
In de categorie winkels yond de diffusie vooral naar beneden plaats. De
snelheid waarmee deze veriiep, hing nauw samen met de prijsverhouding
tussen electrische- en gasverlichting. Ditzelfde geldt ook weI voor de electriciteitsvoorziening in woonhuizen, al kwam de diffusie in deze categorie eerst
later op gang. Hier speelden dan ook geheel andere behoeften en motieven
een rol. Wat het krachtverbruik betreft, hierbij yond de diffusie vooral in
opwaartse richting plaats.
1) De ontwikkeling onzer electriciteitsvoorziening 1880-1938, a.w., p. 888.
2) Verslag der staatscommissie, a.w., p. 80.
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Het bleek, dat prijsfactoren een strategische rol vervulden. Toen het
prijsverschil tussen gas en electriciteit in betekenis afnam, won het electriciteitsgebruik snel terrein. Bij gunstige comparatieve kosten bleek de gehechtheid aan de gastraditie niet bestand tegen de innovatie electriciteit. Ben landelijk onderzoek zal wellicht dit voor Groningen geconstateerde verschijnsel
kunnen bevestigen. Het feit, dat de verhouding tussen de tarieven van plaats
tot plaats verschilde, verschaft goed vergelijkingsmateriaal. Zo is in Amsterdam, waar het gas veel duurder was, de electrificatie aanzienlijk sneller verlopen dan in Groningen. Tevens toont ons onderzoek, hoe moeilijk het begrip "acceptatie van innovaties" is te omschrijven. Neemt men daarvoor als
norm het aantal gebruikers, dan kan, gezien het geringe getal electriciteitsgebruikers op de totale bevolking, mede in aanmerking genomen het grote
aantal gasgebruikers, worden vastgesteld, dat het gebruik van electriciteit,
dus ook van de gloeilamp e.d., in 1914 te Groningen DOg weinig was geaccepteerd.
Neemt men daarentegen de bereidheid tot het gebruik van electriciteit
daarvoor als norm, dan staat het vast, dat deze innovatie was geaccepteerd.
Veel verbruikers stonden positief tegenover het gebruik van electriciteit.
De relatief hoge prijs weerhield hen echter ervan, daartoe over te gaan.
Gezien de hoge prijselasticiteit van de vraag naar electriciteit kon worden
verwacht, dat deze zich zeer snel zou uitbreiden bij een verandering in de
prijsverhouding tussen gas en electriciteit ten gunste van de electriciteit.
Ben verdere concIusie is, dat de infrastructurele innovatie die de electriciteitsvoorziening was door het Groningse gemeentebestuur in de eerste plaats
werd beschouwd als een onderneming, die bij een bestaande behoefte,
welke overigens gedeeItelijk verkeerd getaxeerd werd, winstgevend geexploiteerd kon worden. Het profijtbeginsel werd ruim gehanteerd, het batig saldo
nam jaarlijks toe, over 1914 bedroeg dit ongeveer /50.000. In hoeverre de
economische infrastructuur op deze wijze de sociale financierde, zal in een
volgend onderzoek worden nagegaan.

XI

ORGANISATIE EN CONFLICT VAN EEN VERGETEN GROEP
door
J. M. W. BINNEVELD en F. S. GAASTRA
I.

INLEIDING

De strijd om de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de zeelieden,
waaronder hier aIleen worden begrepen het lagere dek- en machinepersoneel,
dus de matrozen en stokers, in de eerste elf jaren van deze eeuw, met als
hoogtepunt de stakingen van 1911, vormt het onderwerp van dit artikel.
Het jaar 1900 is als beginpunt gekozen, omdat toen de vakbond van zeelieden werd opgericht, waardoor het mogelijk is om vanaf die tijd de pogingen tot lotsverbetering goed na te gaan. Met de grote stakingen in 1911
in Amsterdam en Rotterdam wordt deze studie afgerond. De bestudeerde
periode wordt gekenmerkt door het voorkomen van talloze conflicten. We
hebben geprobeerd de oorzaken van deze conflicten aan te geven. Bij deze
poging hebben we aansluiting gezocht bij een sociologische theorie over
industrieel conflict.
De opzet van het artikel is als voIgt:
Begonnen wordt met een algemene schets van de situatie van de Nederlandse koopvaardij rond 1900 (II). Daarna wordt het ontstaan en de geschiedenis van de zeeliedenvakbond weergegeven, dit in samenhang met de verschillende conflicten die voor 1910 plaatsvonden (III). Vervolgens komen de
grote stakingen van 1911 aan de orde (IV). In het laatste dee! worden dan de
oorzaken van het conflictgedrag globaal bezien (V).
II.

DE SAMENSTELLING VAN DE VLOOT EN DE REDERIJEN OMSTREEKS

1900

In de periode 1890-1910 yond in de Nederlandse scheepvaart de overgang
van de zeilvaart op de stoomvaart plaats. Deze omschakeling ging aanvankelijk gepaard met een vermindering van het aantal schepen en zelfs met een
teruggang van de totale tonnage van de vloot. Maar na 1900 breidde de
vloot zich echter sterk uit; het aantal stoomschepen Dam toe van 193 in 1900
tot 347 in 1910. Deze sterke uitbreiding geeft weI aan, dat de economische
positie van de scheepvaart gunstig was en inderdaad behaalden rederijen,
vooral na 1895, goede resultaten. Er waren echter ook schaduwzijden.
Allereerst hadden de intemationale economische conjunctuurbewegingen
een duidelijke invloed op de scheepvaart. De crises van 1900 en 1907 veroorzaakten een sterke daling van de winsten in het rederijbedrijf en een vertraging in de vlootuitbreiding. In de tweede plaats beyond de wilde vrachtvaart zich in een vrij slechte situatie. De voomaamste oorzaak lag in de te
snelle aanbouw van nieuwe schepen, waardoor een overcapaciteit aan vrachtruimte ontstond. Rond 1910 yond een kentering ten goede plaats zodat de
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resultaten van de jaren 1911 en 1912 voor de reders zeer gunstig waren 1).
Het overgrote deel van de Nederlandse zeeschepen behoorde thuis te
Amsterdam of Rotterdam. Een indeling naar thuishaven en soort vaart van
de schepen en van de vestigingsplaats der rederijen geeft het volgende beeld:
TABELI
Aantal zeeschepen en rederijen in 1911, ingedeeld naar thuishaven,
vaart en vestigingsplaats 2)
Amsterdam
Rotterdam
Elders
Red. Schepen Red. Schepen Red. Schepen

Vaart in Indie
en Azie
Geregelde grote red.
vaart kleine red.
Algemene vrachtvaart
Tankvaart
Totaal

2
5
2
4

74
93
5
19

13

191

3
5
17
2

46
7
74
22

2

7

27

149

3

14

7

Heel duidelijk komt hierin naar voren, dat er verschil bestond tussen de
vlootsamenstelling van Amsterdam en Rotterdam. In Amsterdam overheersten enkele grote maatschappijen; zij beoefenden de lijnvaart. De belangrijkste rederijen waren de Stoomvaart Maatschappij "Nederland" en de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (K.N.S.M.). Rotterdam kende daarentegen veel meer kleine rederijen; zij legden zich toe op de wilde
vaart. Van de grote hier gevestigde rederijen moeten worden genoemd de
Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Mij. (de H.A.L.) en de Rotterdamsche Lloyd. De schepen, die het werkterrein in Azie hadden, zijn hier
minder relevant, omdat ze slechts voor de officiersposten Nederlanders in
dienst hadden.
De totale bemanning van deze vloot telde ongeveer 10.000 koppen, waaronder 2850 officieren, 2300 man aan civiel personeel en circa 5150 man aan
lager dek- en machinekamerpersoneeI 3 ).
III.

HET ONTSTAAN VAN DE "ALGEMBNB NEDERLANDSE ZEEMANS BOND"
DE CONFLICTBN TOT AAN

1911

Zeeliedenorganisaties voor 1900
Reeds voor 1900 kenden de zeelieden een vereniging, die zich met hun
belangen bezig hield: rond 1870 werd een Zeemansbond op Christelijke
grondslag opgericht door enkele religieuze instellingen. Deze bond hield
1) De Ned. KoopvaardijvIoot in MCMXlII, bIz. 30. (Voor de volledige titels
wordt verwezen naar de Iijst van de geraadpleegde Iiteratuur).
2) De Ned. Koopvaardijvloot in MCMXlII, biz. 103-139.
3) Een schatting, gebaseerd op gegevens van De Ned. Koopvaardijvloot in
MCMXIII, bIz. 15 en 16; Rapport Enquete rechtstoestand; Brautigam, Langs de
havens, bIz. 191.
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zich voornamelijk bezig met het in stand houden van de Zeemanstehuizen,
hoewel zijn doelstellingen veel ruimer waren: belangenbehartiging van de
Nederlandse zeeman door verhoging van de materiele en geestelijke welvaart, het inrichten van tehuizen, het houden van vergaderingen en lezingen,
het inrichten van een bibliotheek en het voeren van onderhandelingen met
de reders 1). Dat deze doelstellingen niet werden verwezenlijkt, lag mede aan
het tweeslachtig karakter van de Zeemansbond. Ook niet-zeevarenden konden lid worden; van de 2250 leden, die de bond in 1900 telde, waren er
ongeveer 1250 niet-zeevarenden. Hieronder bevonden zich vooraanstaande
burgers uit Amsterdam en Rotterdam, maar ook elders in het land, bijv. in
Nijmegen, had de bond grote afdelingen. De bond verzorgde goedkope verzekeringen voor de uitrusting van de zeelieden, terwijl in Amsterdam een
bestuurslid optrad als huurbaas. Monsterde de zeeman aan via deze man,
dan werd hij meteen lid van de bond; hetzelfde gebeurde, indien hij via de
bond een verzekering afsloot. Een "echte" vakorganisatie van zeelieden is de
Christelijke Zeemansbond dan ook niet geweest.
Als voorbeeld voor een vakbond bij zeelieden zou beter kunnen dienen
de "AIgemene Bond van Nederlandse Marine Matrozen", die in 1897 in
Den Helder was opgericht. Deze bond was in 1900 al uitgegroeid tot een
sterke socialistische organisatie met ruim 1100 leden 2).
De zeelieden stelden zich bij de oprichting van hun vakbond in 1900
echter veel meer de organisatie van de aanverwante transportarbeiders in de
haven ten voorbeeld, dan die der marinematrozen, ver weg in Den Helder.
Om de positie van de "Algemene Nederlandse Zeemans Bond" te kennen
is een kort overzicht van de socialistische vakbeweging rond 1900 noodzakelijk.
De socialistische vakbeweging omstreeks 1900

Omstreeks 1900 kan men in de socialistische vakbeweging in Nederland
twee stromingen onderkennen. Enerzijds was daar het "Nationaal ArbeidsSecretariaat", een landelijke organisatie, waar verschillende vakbonden bij
aangesloten waren en waar het syndicalisme - mede onder invloed van de
theorie van Chr. Cornelissen - de overheersende richting was. De syndicalisten zagen de vakactie als enig wapen in de klassestrijd en wezen het verkrijgen van verbeteringen voor de arbeidersklasse via het parlement af.
Niet aileen in dit anti-parlementarisme stond men dicht bij het anarchisme,
maar ook in de opvattingen over de wijze, waarop de vakbeweging deze
vakactie diende te voeren. Centralisatie, grote organisaties met "vrijgestelde"
(d.w.z. betaalde) bestuurders waren uit den boze, weerstandskassen bij stakingen waren niet van belang, het "zelf doen" van de arbeiders stond voorop.
Iedere stakingsactie was een oefening voor de revolutie, iedere staking zou
1) Over deze Christelijke Zeemansbond: De Kort, Arbeidsbemiddeling, biz. 177
en Bakker, Het Leven van een Zeeman, biz. 98 e.v.
2) Gedenkboek tienjarig bestaan A.B.N.M.M., 1907.
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
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die revolutie een beetje dichterbij brengen. Na de revolutie zouden, volgens
de syndicalistische theorie, de vakbonden als produktiegemeenschappen een
grote rol kunnen gaan spelen.
Daartegenover stonden diegenen, die meenden, dat staken geen revolutionaire daad was, maar een strijd met de werkgevers om betere arbeidsvoorwaarden, een louter economische strijd. Verdere verbeteringen kon men
trachten te verkrijgen via de parlementaire weg; deze groep was dan ook
voorstander van sociale wetgeving. Het ligt voor de hand, dat deze richting
zich nauw verwant voelde met de S.D.A.P., die eveneens parlementaire actie
voorstond, en daar in vele gevallen zelf deel van uitmaakte. De belangrijkste
vakbond, die zich op dit standpunt stelde, was de grote, hecht georganiseerde
- en financieel zeer krachtige - Algemene Nederlandse Diamantbewerkers
Bond onder lei ding van Henri Polak. De beide stromingen hadden echter in
1900 nog geen vaste vorm gekregen; terwW het N.A.S. nog zocht naar wegen
om het syndicalisme meer inhoud en vorm te geven, was bij de tegenpartij
de gedachte aan een "moderne" vakcentrale nog ver te zoeken. De spoorwegstakingen van 1903 hebben in dit opzicht tot een duidelijke scheiding der
geesten en tot "sanering" geleid 1).
Tegenover, of misschien beter, naast de invloed van de syndicalistische
theorie van Cornelissen op het N.A.S., stond de invloed, die uitging van de
praktijk van de vakactie, zoals de Amsterdamse bootwerkers die leerden te
volgen 2). De Amsterdamse bootwerkers waren verenigd in de vakbond
"Recht en Plicht" (opgericht in 1893) en in groter verband in de Nederlandse
Scheeps- en Bootwerkers Bond (1899). In 1900 was deze bond zeer actief.
In februari staakten de bootwerkers bij de Ned. Stoomboot Maatschappij
"Oceaan" en de K.N.S.M. met volledig succes. In maart yond eveneens een
staking plaats, die grotendeels succesvol verliep. Bij de Hollandse Stoomboot
Maatschappij (H.S.M.) leden de arbeiders echter een nederlaag, omdat deze
maatschappij werklieden uit Texel had laten komen en in vaste dienst had
aangeste1d. De bootwerkers zagen hun kwetsbaarheid, nu bleek, dat ze zo
gemakkelijk te vervangen waren. Wilde een stakir;g effectief zijn, dan dienden de aanverwante takken in het transportbedrijf eveneens tot staking over
te gaan: door solidariteitsstakingen kon het gehele havenbedrijf stil gelegd
worden, geen arbeider moest de "besmette" goederen nog behandelen. Daarom ijverden juist de bootwerkers voor een federatie van transportarbeiders,
die met behulp van het N.A.S. nog in maart 1900 werd opgericht.
Na twee moeilijke jaren bleek een grotere invloed op de gang van zaken
gewenst en in 1902 werd de Nederlandse Federatie van Transportarbeiders
opgericht. De ambitieuze plannen om in de haven aIleen met georganiseerden
te gaan werken liepen echter spaak door de stakingen van 1903.

1) Ruter, de Spoorwegstaking'!n, bIz. 595.
2) Het volgende is grotendeels ontleend aan Ruter, De Spoorwegstakingen, bIz.
227 e.v.
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De oprichting van de Algemene Nederlandse Z eemans Bond 1)

Ret bovenstaande maakt duidelijk, dat de bootwerkers belang had den
bij een organisatie van zeelieden. Reeds in 1896 werd in Amsterdam door
de bootwerkers een zeeliedenorganisatie opgericht, die echter spoedig weer
verdween 2). In 1900 lukte het beter. Bij de bootwerkersstaking van februari
1900 werden bij de K.N.S.M. de schepelingen ingezet voor het laden en lossen. Dezen besloten daarop hun grieven kenbaar te maken aan de directie
en eventueel daarna in staking te gaan. Eenmaal in vergadering bijeen, werd
besloten de grieven te laten rusten en over te gaan tot het vormen van een
vakvereniging. Op 6 februari vond de oprichtingsvergadering plaats, waar
ook de bestuurders van andere vakbonden aanwezig waren en een bestuurslid van de AN.D.B. over vakorganisatie sprak.
De A.N.Z.B. kwam snel van de grond: binnen een maand waren er al
114 leden en bleek het nodig om twee bestuursleden aan de wal te hebben.
De pogingen om ook een afdeling in Rotterdam op te zetten, hadden nog
weinig resultaat.
In politiek opzicht stond de bond dicht bij het N.A.S., maar, evenals bij
de bootwerkers, meer op praktische dan op theoretische gronden. Pas in de
loop der jaren bij de vele gevoerde acties tekenden de theoretische opvattingen zich duidelijker af. De AN.Z.B. was aangesloten bij de Federatie van
Transportarbeiders, maar sloot zich nog niet direct aan bij het N .AS. Dit
gebeurde eerst in augustus 1903 en toen slechts voor korte tijd, wegens geldgebrek.
De periode 1900-1904

Hoewel de bond in Rotterdam nog niets te betekenen had, kwam van
daaruit weI de eerste stoot tot actie. In juni 1900 kreeg het bestuur een
telegram, dat berichtte, dat in Rotterdam bij de R.A.L. een staking was uitgebroken. Direct werd ook in Amsterdam een staking uitgeroepen en werden er eisen ingediend bij de reders.
Deze eisen hielden o.a. in :
- een verhoging van de maandgage met tien gulden en
- een werkdag in de haven van zes tot zes met twee uur rust.
Op deze eisen werd niet geantwoord en de staking, moreel gesteund door
het N.AS., werd een feit. De eerste toezegging van de maatschappijen, om
de gages met vier gulden te verhogen, werd door de stakers verworpen,
omdat niet aan de tweede eis werd tegemoetgekomen, maar weI werd de
looneis van tien op vier gulden gebracht. Twee dagen later gaven de reders
op het tweede punt toe. De gages werden nu 138,- (matroos) en 146,(stoker); de overige eisen werden vrijwel ingewilligd 3).
1) Gedenkboek tienjarig bestaan A.N.Z.B.
2) De Uitkijk, eerste jaargang, no. 1, 19 juni 1909. Hierin wordt de Nieuwe Ned.

Bootwerkers Bond als oprichter genoemd.
3) Stakingen en Uitsluitingen in 1901.
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Behalve dit succes voor de zeelieden - door toegeven van de "Nederland", omdat bij die maatschappij twee mailboten op vertrek wachtten,
aldus Heldring 1) - had de staking nog een ander belangrijk gevolg: de oprichting van de "Vereniging vf\.n Werkgevers op Scheepvaartgebied" door de
K.N.S.M., de "Nederland", de K.W.I.M. en de H.S.M. Het doel van deze
werkgeversorganisatie was: de voorkoming, oplossing en bestrijding van
moeilijkheden met het werkvolk 2).
In Rotterdam moest de staking door de zeelieden worden opgeheven;
mogelijk werden de gages bij de H.A.L. omstreeks die tijd iets verhoogd 3).
Aan de gunstige "Amsterdamse voorwaarden" waren de schepelingen in
Rotterdam nog niet toe.
De jaren na 1900 waren moeilijke jaren voor de vakbeweging, vooral in
de haven en in de scheepvaart, waar de internationale crisis van 1900 sterk
doorwerkte. Dit gold ook voor de A.N.Z.B., die de in juli 1900 behaalde
voordelen moest verdedigen tegen de nieuwe werkgeversorganisatie. HoeweI het N.A.S. in deze tijd ertegen waarschuwde, een actie te ondernemen,
kwam het al in 1901 opnieuw tot een conflict. Aanleiding was het onbetaalde
zondagswerk, dat de patroons lieten verrichten, hetgeen een inbreuk was op
het contract van 1900 4).
De zeelieden stelden een groot aantal eisen. Aan geen van deze eisen
werd door de maatschappijen voldaan. De staking, die van 8 tot 22 mei
duurde, liep uit op een nederlaag voor de ongeveer 400 stakers. Tegelijkertijd had de bond ook in Rotterdam een staking uitgeroepen. De eisen, die
daar gesteld waren, betroft"en gageverhoging, betere voeding, een werktijdregeling, betaling van overwerk en afschaffing van zondagsarbeid. Hier werd
de staking, die op 12 mei was begonnen, reeds op 17 mei opgeheven wegens
gebrek aan organisatie onder de zeelieden. Ongeveer 80 man hadden aan de
staking deelgenomen.
Het verlies van de stakingen veroorzaakte bij de zeeliedenbond interne
moeilijkheden, die leidden tot een bestuurswisseling. De afdeling Rotterdam ging nagenoeg te gronde. Het was duidelijk, dat voorlopig aan staken
niet meer gedacht kon worden. Hoe zwak de positie van de zeelieden geworden was, bleek weI uit de geregelde waarschuwingen van de bond om niet,
door armoede gedreven, voor de te lage gage van 132,- of minder te gaan
varen. In 1903 gingen de zeelieden dan ook niet in staking, al was er onwil
bij de Amsterdamse zeelieden om aan te monsteren 5). Door de afschaffing
van de los- en laadverplichting behoefden de zeelieden overigens geen onderkruiperswerk te doen.
') Heldring, Herinneringen, bIz. 115.
2) Idem, biz. 117. G. H. Knap, Gekroonde Koopvaart, biz. 85.
8) Vergelijkt men de cijfers van Brusse van 1899 met die van Brautigam voor de
staking van 1906 en 1907, dan zijn in die tussentijd de gages met vier of vijf gulden
per maand verhoogd. Daarmee bleven ze over het algemeen in Rotterdam lager
dan in Amsterdam, behalve bij de H.A.L., waar f 40,- en f 45,- werd betaald.
') Werkstakingen en Uitsluitingen in 1901.
6) B.V. De Nederlandsche Zeeman, eerste jaargang, no. 1, 1 oct. 1902; De
Nederiandsche Zeeman, eerste jaargang, no. 8, 1 mei 1903.
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Pas in 1904 was de AN.Z.B. weer sterk genoeg om opnieuw te trachten,
de Rotterdamse zeelieden te organiseren; daartoe werd een van de actieve
leden, J. Brautigam, naar Rotterdam gestuurd.
De periode 1904-1909

Zou men de eerste periode tot 1904 de "Amsterdamse periode" voor de
zeeliedenorganisatie kunnen noemen, de tweede periode is dan de "Rotterdamse periode". In deze tijd kwam daar de organisatie van de grond en
werd daar de meeste strijd gevoerd voor betere arbeidsvoorwaarden. Aanvankelijk kostte het Brautigam veel moeite om leden te winnen. Het duurde
tot 1906, eer er een afdeling van enige betekenis was ontstaan. In dat jaar
werd de afdeling ook voor het eerst geconfronteerd met een staking. Op 26
april weigerden de stokers van een schip van de H.A.L. aan te monsteren,
indien de gage niet met vijf gulden verhoogd werd. Deze spontane actie van
de ongeorganiseerden kwam niet aIleen voor de directie, maar ook voor de
bond "als donderslag bij heldere hemel" 1). Niettemin nam Brautigam op
verzoek van de 48 stakers de leiding van de actie op zich. De directie liet via
een machinist van het schip weten bereid te zijn, de gages met drie gulden te
verhogen. De bemanning weigerde; voor werkwilligen behoefde men niet
te vrezen, omdat eventuele onderkruipers een week eerder al naar Hamburg
waren vertrokken, waar ook een staking was uitgebroken.
Na vier dagen, op de dag van het vertrek van het schip, bleek, dat de
H.A.L. de eis had ingewilligd en waren de gages verhoogd. Deze bedroegen
nu f 45 voor matrozen en f 50 voor stokers, hetgeen hoger was dan in Amsterdam en weI tien gulden hoger dan de andere Rotterdamse rederijen betaalden.
Kort hierop volgde een actie bij de Rotterdamsche Lloyd, waar de gages
zelfs twaalf gulden lager waren dan bij de H.AL. Bij deze actie was de
A.N.Z.B. van het begin af betrokken, hij had er een geplande actie bij de
wilde vaart voor uitgesteld. De gezellen van de Lloyd eisten gages op het peil
van de H.AL. (het bondsbestuur had liever een verhoging van vijf gulden
geeist) en een arbeidsregeling naar het model van de "Nederland" met een
overwerkgeld van 25 cent per uur. De tegenzet van de Directie was een vervroegde aanmonstering voor het op vertrek wachtende schip "Sindoro". De
schepelingen weigerden evenwel en de staking werd een feit. Met een bemanning van arbeiders van de werf "De Schelde" uit Vlissingen kon de "Sindoro"
toch uitvaren, later voeren twee schepen uit met een in Antwerpen aangeworven bemanning. Dit had tot gevolg, in combinatie met de lange tijden
tussen de afvaarten van de schepen, die de staking zeer langdurig dreigde te
maken, dat de stakers gedwongen werden, hun eisen te herzien. Na overleg
tussen de directie en de stakingsleiding namen de schepelingen genoegen met
een gageverhoging van drie gulden en de toezegging van een werktijdregeling. Dit resultaat bij de Lloyd was zeer mager en het was niet mogelijk om
1)

Idem, eerste jaargang no. 8, 1 mei 1903.
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DOg in de zomer van 1906 actie te voeren voor betere voorwaarden bij de
aIgemene vrachtvaart - waarbij werd gedacht aan de gunstige "Amsterdamse voorwaarden". De winter was voor actie ongeschikt, gezien de lange reizen
die de schepen dan maakten.
In het voorjaar van 1907 schreef de bond alle 23 rederijen aan met het verzoek om over betere arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. Nagenoeg aIle
reders verwezen echter naar de Nederlandse Redersvereniging, een in 1905
opgerichte organisatie, die zich over het aIgemeen Diet bezig hield met het
behandelen van arbeidsvoorwaarden. Op de herhaaIde brieven en een laatste
ultimatum aan deze vereniging ontving men in Rotterdam geen enkel
bericht. Op 31 maart zetten toen de zeelieden de aanmonstering stop bij een
schip van een kleine wilde vaart rederij. De reders waren verrast; spoedig
bleek, dat door de afwezigheid van de secretaris van de Redersvereniging
van die zijde geen antwoord verwacht kon worden. Een eerste onderhoud
tussen een rederscommissie en de vakbondsIeiding Ieverde een gageverhoging
op van twee gulden per maand, een overwerkgeId van 25 cent per UUf en de
toezegging van een werktijdregeling. De zeelieden namen hiermee geen
genoegen en ze volhardden in hun weigering, ook toen een aantal schepen
uitvoer met Amsterdamse en Antwerpse bemanning.
De stakingsleiding kwam nu voor een dilemma: enerzijds wilden de reders
weI onderhandelen, maar dan diende de staking te worden opgeheven,
anderzijds wensten de schepelingen eerst vaststelling van de nieuwe gages en
arbeidsvoorwaarden voor van deze opheffing sprake kon zijn. Brautigams
slimme compromis was een voorstel, om de staking te "schorsen" op 8 juni
en dan voor 10 juni een regeling te treffen, waarbij de gages met meer dan
twee gulden verhoogd zouden worden en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden zou worden voorbereid. De zeelieden en ook de reders aanvaardden dit voorstel. Tenslotte werd overeengekomen, dat de gageverhoging drie gulden zou gaan bedragen en het overwerkgeld 25 cent per UUf.
Voor de arbeidstijdregeling werd een commissie ingesteId.
Deze werktijdregeling viel veel minder gunstig uit, dan de zeelieden en de
bond gewenst hadden, maar de verslechterende conjunctuUf maakte verdere
actie van de zeelieden onmogelijk 1).
In Amsterdam had de bond geen staking kunnen houden, maar weI was
daar geregeld agitatie gevoerd voor betere huisvesting aan boord en voor
betere voeding. Tevens was in incidentele gevallen opgetreden tegen maatschappijen of kapiteins. Voorts waren er afdelingen van de A.N.Z.B. opgericht in Umuiden (vissers) en in Vlissingen (in feite een "personeelsvereniging" van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland (S.M.Z.), die beide
de Amsterdamse afdeling nogal wat geld kostten. De Rotterdamse afdeling
was nu zo sterk geworden, dat ze de financiele steun van Amsterdam kon
missen.
') Idem, vierde jaargang no. 44, 10 mei 1906. De stakingen in Rotterdam in 1906
en 1907 zijn niet opgenomen in de stakingsstatistieken van het C.B.S.
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Geleidelijk kwamen er steeds meer tegenstellingen over het te voeren
beleid aan het licht, die zich toespitsten tot een strijd tussen het Amsterdamse
bestuur met voorzitter Ronner als belangrijkste figuur en het Rotterdamse,
waar Brautigam het meest op de voorgrond trad. Ben twistpunt werd de
vraag, of men nu wei of niet agitatie kon gaan voeren voor het opnemen van
de zeelieden in de Ongevallenwet. Brautigam, die, mogelijk onder invloed
van de Rotterdamse bestuurdersbond, waar veel belangrijke N .V.V.bestuurders deel van uitmaakten, voortdurend verder van het syndicalisme
af kwam te staan, was voor deze actie, Ronner was er tegen. Men kwam tot
een compromis; er werd een pamfiet over deze Ongevallenwet geschreven
met de uitdrukkelijke toevoeging, dat de zeelieden niet om deze wet hadden
gevraagd.
De A.N.Z.B. was niet aangesloten bij het N .A.S. maar bij de oprichting
van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen in 1906 zond ze weI een
aanhankelijkheidsbetuiging naar het N.A.S. Gedurende enige tijd konden
de organisatorische problemen op landelijk niveau omzeild worden door
aansluiting bij de (in 1906 heropgerichte) Nederlandse Federatie van Transportarbeiders.
Toen door de slechtere gang van zaken in het scheepvaartbedrijf in 1908
en 1909 de bond leden verloor, werd een conflict onvermijdelijk. De afdeling
Rotterdam kon de twee bezoldigde bestuurders niet meer betalen, zodat gereorganiseerd moest worden, waarbij Brautigam naar Amsterdam ging, om vandaaruit zowel I1muiden als Rotterdam te steunen. De voorzitter Rotel werd
ontslagen, maar korte tijd later vervangen door een nieuwe bestuurder. Verschil van inzicht en persoonlijke kwesties leidden tenslotte tot een definitieve
breuk en na een poging van Brautigam en Rotel om de afdeling Rotterdam
af te scheiden van de A.N.Z.B. werden beide bestuurders gedwongen hun
lidmaatschap van deze bond op te zeggen.
Daarop besloten de Rotterdammers een eigen, voorlopig - om de
A.N.Z.B. geen concurrentie aan te doen - plaatselijke bond op te richten:
de Rotterdamse Zeelieden Vereniging "Volharding". Met het herstel van de
economische situatie in 1910 groeide ook de "Volharding". In de zomer
van dat jaar telde ze bijna 400 leden ; de Amsterdamse bond telde op dat
moment meer dan 1000 leden.
Conclusies

Het blijkt, dat de zeelieden in Rotterdam moeilijker te organiseren waren
dan in Amsterdam ; niet aIleen kwam de organisatie daar veel later van de
grond, ze bleef er ook veel kleiner. Het verschil in vlootsamenstelling was
hier ongetwijfeld van belang. De zeelieden in Rotterdam waren bij hun acties
niet gezamenlijk opgetreden, maar verdeeld: eerst bij de H.A.L. en de
Lloyd en daarna bij de algemene vrachtvaart. Een algemeen optreden in 1901
liep op niets uit. In politiek opzicht was de A.N.Z.B. geen eenheid geweest;
pas na de ontwikkeling in 1909 sloegen de beide nieuwe bonden een duidelijke
richting in, mede onder druk van de dreigende acties.
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IV.

DE ZEELIEDENSTAKING VAN

1911

De conflicten, die tot nu toe plaatsvonden, droegen allemaal een beperkt
karakter: ze waren van korte duur en ze beperkten zich tot een of enkele
rederijen. Bovendien was er slechts een gering aantal zeelieden bij betrokken.
Bij de staking van 1911 was dit geheel anders, deze betrof een groot en veelomvattend conflict in beide steden tegelijk en met een internationale achtergrond.
Reeds in 1910 wenste de leider van de Engelse Zeemansbond, Havelock
Wilson, een internationale actie om tot betere levensomstandigheden voor
de zeelieden te komen. Bij een eventuele actie zouden vooral de houding van
Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam voor de Engelse zeelieden van belang
zijn. Daarom ging Wilson in juni 1910 naar Rotterdam, om de daar aanwezige Engelse zeelieden tot organisatie te bewegen en op de actie voor te
bereiden. De Duitse zeeliedenorganisatie, onder leiding van Paul Miiller,
stond echter afwijzend tegenover een dergelijke internationale stakingsactie.
Op de vergadering van de Internationale Transportarbeiders Federatie
(I.T.F.), op 23, 24 en 25 augustus te Kopenhagen, kwamen de zee1iedenbonden dan ook niet tot overeenstemming en werd de stakingsactie uitgesteld. In de hierop volgende internationale bijeenkomsten met het bestuur
van het I.T.F. en de zeeliedenbonden, bleek dat van internationale actie
geen sprake kon zijn : slechts Engeland, Belgie en Nederland waren tot
staking bereid. Niettemin zette Wilson zijn plannen door en werd er besloten
tot staking over te gaan op 14 juni 1911. Van de twee Nederlandse zeeliedenorganisaties was de nieuwe "Volharding" geen lid van het I.T.F., en
daarom was ze niet volledig op de hoogte van de voorbereiding voor de
staking. Zo kende ze de begindatum niet. De verhouding tot de A.N.Z.B.
was zo slecht, dat de Amsterdamse bond de Rotterdammers niet van de
desbetreffende afspraken op de hoogte bracht.
Reeds in juli 1910 had de A.N.Z.B. een brochure naar de Amsterdamse
reders doen uitgaan met een groot aantal eisen 1). De belangrijkste eisen
waren een gageverhoging van zes gulden per maand, meer overwerkgeld, een
betere werktijdenregeling en een verbetering van de rechtspositie (o.a. de
mogelijkheid tot tussentijds afmonsteren). De tegemoetkoming van de
reders aan deze eisen, die neerkwam op een gageverhoging van 2 gulden en
enkele andere verbeteringen, werd door de bond als volstrekt onvoldoende
beschouwd en verdere agitatie werd nodig geacht.
Maar eerst op 12 mei 1911 werden de reders weer aangeschreven, met het
verzoek, de onderhandelingen over de voorstellen vanjuli 1910 te heropenen.
Enkele rederijen verhoogden nu opnieuw de gage met 2 gulden per maand.
De zee1ieden namen hiermee echter geen genoegen en gaven het bestuur van
de A.N.Z.B. de nodige volmachten om een stakingsactie voor te bereiden,
een stakingsactie die, zoals was gepland in internationaal overleg, op 14 juni
1) Deze activiteit staat waarschijnlijk in verband met het bezoek van Havelock
Wilson.
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zou beginnen. In Rotterdam was de "Volharding" pas met activiteiten
begonnen na de vergadering van het I.T.F. te Kopenhagen en dan nog aIleen
door het formuleren van eisen in het eigen maandblad. Deze verlangens,
die pas in het voorjaar van 1911 aan de rederijen werden toegezonden,
behelsden een gageverhoging van 5 gulden per maand (bij de Rotterdamse
Lloyd 10 gulden) en een betere werktijdenregeling. De reders weigerden
hierop in te gaan en de "Volharding" bereidde zich nu voor op de staking,
maar wanneer deze zou uitbreken was haar niet bekend.
De beide bonden hadden zich voor de staking van steun verzekerd. Op 10
october 1910 sloten de Amsterdamse en Umuidense afdelingen van de
AN.Z.B. zich aan bij het N .AS. In het voorjaar was al aan de zeelieden
gevraagd geld te storten, vijf gulden, voor het vormen van een stakingskas;
dit bracht ongeveer 3000 gulden op 1). De "Volharding" vormde zich om tot
een IandeIijke bond en trad op 1 mei met 500 Ieden tot het N.V.V. toe 2).
De staking te Rotterdam

Op 14 juni bereikte de "Volharding" uit Amsterdam en EngeIand het
bericht van het uitbreken van de staking. De voIgende dag stopten ook in
Rotterdam de zeeIieden de aanmonstering; aan de reders werd meegedeeId,
dat de bond bereid was tot onderhandeIing. Er bleven veeI schepen uitvaren: de reeds aangemonsterde zeeIieden konden natuurIijk niet staken en
spoedig kwamen er vee! onderkruipers. De Rotterdamsche Lloyd voer met
Chinezen, die al in mei in Rotterdam waren aangekomen - men wist, wat
er dreigde - en de H.A.L. had veeI Zeeuwen en Brabanders in dienst genomen.
Ondanks deze voor de zeeIieden ongunstige ontwikkeling werd de staking
vrij aIgemeen in acht genomen, ook door de ongeorganiseerden. Dezen hadden toegang tot de vergaderingen en kregen spreek- en stemrecht en naderhand zelfs een voorlopig lidmaatschap, zodat de vergaderingen een besloten
karakter konden dragen, waardoor de politie buiten de deur kon worden
gehouden. De ongeorganiseerden kregen ook een stakingsuitkering, 70 %
van de uitkering die de Ieden ontvingen.
Ergernis werd opgewekt door het optreden van de waterschout in Rotterdam, tevens bestuursIid van de ChristeIijke Zeemansbond. Op een schip,
de Potsdam van de H.AL., werd direct na afmonstering de bemanning
weer opgeroepen voor de aanmonstering. Ben deeI van de bemanning monsterde aan, maar kreeg spijt en wist met behuIp van de stakingsIeiding enkele
dagen onder te duiken. Bij een volgend schip ging de waterschout al aan
boord in Maassluis om op de Nieuwe Waterweg te monsteren. Toen ook
een deel van de zich daarop bevindende opvarenden wenste te staken,
werden ze in Dordrecht ondergebracht. Tenslotte had de waterschout jongens
aangemonsterd zonder medeweten van hun ouders. Ben en ander leidde tot
1)
2)

De Uitkijk, Brautigam, Langs de havens, biz. 154.
Idem, tweede jaargang, no. 22, 1 april 1911.
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een interpellatie in de Tweede Kamer van het S.D.A.P. kamerlid Schaper.
De minister van waterstaat zag in het optreden van de waterschout echter
geen partijdigheid of onrechtmatigheid 1). De "Volharding" wenste de
staking zo beperkt mogelijk te houden en ze ging daarom niet in op het
voorstel van de plaatselijke Federatie van Transportarbeiders om ook de
overige arbeiders in het havenbedrijf in staking te laten gaan. De meeste
andere bonden in de haven voelden er trouwens niets voor. De langdurige
stakingen in 1907 hadden de kracht van de bootwerkers aanmerkelijk verminderd. De staking werd zo beperkt gehouden, dat ook de oude of invalide
zeelieden, die in de haven in de "slijmploegen" werkten, door bleven werken
en hun bestaan niet in gevaar brachtten.
Na enkele dagen, op 19 juni ontving Brautigam een briefje van een
"bekend Nederlander" uit Den Haag, met de raad zich te wenden tot Engelbrecht, voorzitter van de Scheepvaart Vereniging Zuid, zelf geen reder, maar
directeur van een grote cargadoorsfirma. Informeel kwamen Brautigam en
Engelbrecht tot een soort programma: afioop sans rancune, ongeveer 70 %
van de geeiste gageverhoging, herziening van de dienstreglementen en het
overwerk, contract voor drie jaar met een waarborgsom van 5000 gUlden.
Begin juli werd er op dezelfde wijze contact gelegd thans niet aIleen met
Engelbrecht maar ook met Paul Nijgh, de voorzitter van de pas opgerichte
vakgroep reders van de Scheepvaart Vereniging. De reders stelden de volgende voorwaarden:
Vanaf 1 januari zou er een collectief arbeidscontract gelden met de duur
van vijf jaar.
De gages zouden verhoogd worden met drie gulden per maand.
Over de werktijdregeling en de inhoud van het contract zou overlegd worden met de "Volharding" en er zou een waarborgsom van 5000 gulden gestort moeten worden door beide partijen op de naleving van het contract.
Brautigam trachtte nog betere voorwaarden te bedingen; het succes van
zijn poging was echter zeer mager: aileen de duur van het contract zou tot
drie jaar worden verkort. In de beraadslagingen met het stakingscommitee,
bestaande uit betrouwbare leden vande"Volharding", waarbij ookHeykoop
en Oudegeest aanwezig waren, besloot men deze voorstellen aan de zeelieden
voor te leggen met het advies ze aan te nemen en de staking op te heffen.
Op de tiende juli werd 's avonds de vergadering van de zeelieden gehouden.
De teleurstelling bij vele stakers was groot over dit matige resultaat: de
gageverhoging zou pas in januari ingaan en slechts drie gulden bedragen;
bij de H.A.L. was niets bereikt. Niettemin werd het voorstel van het bestuur
aangenomen met 334 stemmen voor, 170 tegen en 40 blanco. De opwinding
na deze vergadering was zo groot, dat Brautigam en Rotel onder politiegeleide naar huis moesten worden gebracht.

') Idem, no. 25, 24 juli 1911. De minister in kwestie was minister Regout.
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In de morgen van de elfde juli verspreidde het N.A.S. een bulletin met de
mededeling: "De staking in Rotterdam is niet opgeheven. Ret grootste
gedeelte van de stakers heeft geen genoegen genomen met de voorwaarden
der werkgevers. Zij hebben zich aan de leiding van het N .V. V. en de Zeelieden
Vereniging "Volharding" onttrokken." Een vergadering van de syndicalisten
in de middag van de elfde liep echter op niets uit. 's Avonds keurde de ledenvergadering van de "Volharding" het bestuursbeleid met algemene stemmen
goed.
Na de staking nam het ledenaantal van de bond toe tot ongeveer 600. Er
waren totaal 68 schepen bij de staking betrokken geweest; 54 schepen hadden tijdens het conflict de Rotterdamse haven gemeden. Aan de staking
hadden 1004 zeelieden deelgenomen, daarvan waren er 215 lid van de
"Volharding" en uit eigen gelederen waren er 97 onderkruipers, van wie de
namen in het maandblad, "de Uitkijk" werden gepubliceerd. Als gevolg van
deze staking waren ongeveer 20.000 arbeidsdagen verloren gegaan 1).

De staking te Amsterdam

De zeelieden te Amsterdam besloten op de vergadering van 13 juni met
nagenoeg algemene stemmen (een stem tegen) tot staking over te gaan. Ook
hier werd onmiddellijk aan de reders te kennen gegeven dat men tot onderhandeling bereid was.
Het stakingsparool werd algemeen door de binnenkomende schepelingen
opgevolgd. De schepen bleven uitvaren, maar met grote vertraging en in vele
gevallen onderbemand; de officieren moesten matrozen- en stokersarbeid
verrichten. Naderhand werden er Nieuwediepers en Groningers aangeworyen en tenslotte ontstond er een grote aanvoer van Duitse zeelieden.
Al vrij spoedig, de 21e juni, kwam er een voorzichtige toenadering van de
kant van de rederijen. Om de reactie van de zeelieden hierop te begrijpen, is
het noodzakelijk, de situatie van de overige arbeiders in de haven en vooral
die van de bootwerkers, in beschouwing te nemen.
Reeds voor de zeeliedenstaking bestond er onrust onder de bootwerkers
en waren er looneisen gesteld, waarop van de werkgevers geen antwoord
was ontvangen. Terwijl de spanning in de haven door de zeeliedenstaking
zeer sterk toenam, organiseerde de bootwerkersbond "Recht en Plicht" op
18 en 19 juni grote protestvergaderingen. Op de twintigste juni werd nog net
een conflict bezworen: bootwerkers weigerden te werken op een schip, waar
een werkwillige zeeman in de machinekamer stoom leverde voor de lieren.
Door optreden van de bond werd het conflict nog op het laatste ogenblik
bezworen, maar op 22 juni kreeg het bestuur van "Recht en Plicht" volmacht
om tot staking over te gaan. Dat het op dat moment nog niet zover kwam,
yond zijn oorzaak in een toenaderingspoging van de reders. Een van de
directeuren van de "Nederland", Op ten Noort, had op 21 juni laten weten,
dat de reders aan de looneisen wilden voldoen, indien de andere eisen zouden
1) Werkstakingen en Uitsluitingen in Nederland in 1911.
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komen te vervallen. De stakingsleiding gaf daarop te kennen, dat de overige
eisen zo belangrijk waren, dat men ze niet kon laten vallen zonder dat het
loon meer dan was geeist, verhoogd zou worden. "Dit meerdere zou ook
erkend worden in een verhoging van de lonen van de bootwerkers, met wie
men thans een gezarnenlijke actie had." Deze bootwerkers waren nog bezig
met de voorbereiding van hun stakingsactie. Het antwoord van rederszijde
was kort en scherp en gaf het conflict een nieuwe demensie, doordat het niet
aileen aan de stakingsleiding werd meegedeeld maar ook in de dagbladen
verscheen:
"De Stoomvaart Maatschappij "Nederland", de Kon. Ned. Stoomboot
Mij., de Kon. Hollandse Lloyd, de Kon. West-IndischeMail Dienst.de
Holl. Stoomboot Mij., maken hierdoor bekend, dat haar overtuigend is
gebleken, dat de tegenwoordige moeilijkheden met de zeelieden te Amsterdam haar oorzaak vinden, niet hoofdzakelijk in een eis van loon, maar in
eisen, die niet voor inwilliging vatbaar zijn en daarom niet door haar zullen
worden toegegeven."
Na deze pertinente weigering van de scheepvaartmaatschappijen gingen
de bootwerkers twee dagen later, op 26 juni in staking. Geeist werd een verhoging van het uurloon van vijf cent tot dertig cent per uur, een verhoging
van het overwerkgeld en een minimurnloon voor de vaste bootwerkers van
[16,50 per week.
Nog eenmaal kwam er van de zijde van de werkgevers een toenadering:
op 27 juni deed de maatschappij "Oceaan" een aanbod om de looneis in te
willigen en over de andere eisen overleg te plegen. Opnieuw toonden de
stakers zich bereid, het voorstel aan te nemen, indien ook aan de eisen van
de bootwerkers werd tegemoetgekomen. De "Oceaan" liet weten hierop niet
te kunnen ingaan, omdat ze geen bootwerkers in dienst had.
Ondertussen kreeg de staking een steeds grimmiger karakter, de zomer
van 1911 kan voor Amsterdam met recht een lange, hete zomer genoemd
worden. In de nacht van 5 op 6 juli kwam het tot een uitbarsting. Toen de
politie een werkwillige door het hart van de stakingsbuurt naar het werk
voerde, trachtte een aantal stakers de man tegen te houden. Met het optreden van een aantal infanteristen, als voorzorgsmaatregel in de buurt
gestationneerd, groeide de rel uit tot een hevige vechtpartij, die een aantal
uren duurde. Deze "Bloednacht van Kattenburg" waarbij een aantal slachtoffers vielen, een dode en dertien gewonden, maakte een verdere toenadering
tussen de partijen vrijwel onmogelijk. Ben bemiddelingsvoorstel van Minister Talma werd afgewezen. De bonden waren intussen niet meer in staat
werkwilligen tegen te houden, die nu onder militaire bescherming het werk
hervatten. Toch kreeg de staking een uitbreiding toen op 11 en 13 juli de
schuitenvoerders en de voerlieden en op 19 juli de houtwerkers het werk
neerlegden. Deze uitbreiding versterkte de positie van de stakers echter niet.
De schuitenvoerders en de voerlieden waren niet uit solidariteit in staking
gegaan, maar, zoals ze hun patroons lieten weten, omdat ze het te onveilig
vonden om door te werken. Op een dergelijke basis konden de stakingen niet
lang duren en reeds op 21 juli gingen de voerlieden weer aan het werk, op 24
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juli gevolgd door de schuitenvoerders. De dag daarop, 25 juli, besloten de
bootwerkers hun steeds verder afbrokkelende staking op te heffen. Maar de
zeelieden, die vanaf dat moment weer aIleen stonden, volhardden in hun
strijd: met overgrote meerderheid van stemmen, 604 voor en 16 tegen,
besloten zij op een vergadering op 26 juli door te staken.
Direct daarna werd hun positie echter onhoudbaar. De vissersvloot in
Volendam had wegens het aanhoudende droge en stille weer (1911 had een
hete zomer) lange tijd niet uit kunnen varen zodat de vissers in behoeftige
omstandigheden waren geraakt. De Amsterdamse reders gingen nu met veel
succes in Volendam huis aan huis om bemanningsleden te werven. Een laatste poging van de A.N.Z.B. om via een commissie notabelen uit de burgerij
tot een vergelijk met de werkgevers te komen, faalde. Nog voordat deze
commissie goed en weI bijeen kon komen, werd de staking op 9 augustus
beeindigd. Voor de opheffing van de staking had den 409 zeelieden gestemd,
245 tegen, er waren 39 blanco stemmen.
In Amsterdam waren 83 schepen bij de staking betrokken geweest, waarvan 35 van de K.N.S.M. en 15 van de "Nederland" 1). In totaal hadden 2150
zeelieden het werk neergelegd; daarvan waren er 1050 lid van de A.N.Z.B.
Tenslotte gingen door de actie ongeveer 100.000 arbeidsdagen verloren 2).
Na de stakingen verhoogden enkele rederijen de gages met twee gulden,
waardoor sinds 1910 de gages in Amsterdam bij aile maatschappijen met
vier gulden verhoogd waren. De Amsterdamse gages waren nu gelijk aan
de Rotterdamse, zoals die per 1 januari zouden worden, namelijk f 42,voor matrozen en f 46,- voor stokers.
V.

DE ACHTERGRONDEN VAN DE CONFLICTEN

De door ons beschreven peri ode wordt gekenmerkt door het veelvuldlg
voorkomen van arbeidsconflicten, die vaak de vorm van stakingen aannamen.
Ter verklaring van deze conflicten zullen wij aansluiting zoeken bij een
der sociologisch georienteerde theorieen over industriele conflicten en met
name bij het onderzoek en de redeneringen van Kerr en Siegel 3). In hun
onderzoekingen betrokken deze auteurs stakingsgegevens van elf landen w.o. Nederland - per bedrijfstak gerangschikt en vervolgens onderling
vergeleken. Vit hun vergelijkingen bleek, dat in de stakingsactiviteit slechts
per bedrijfstak bezien grote verschillen optraden. Bepaalde bedrijfstakken,
b.v. de mijnbouw, hadden steevast hoge stakingscijfers, terwijl andere
bedrijfstakken zoals de kledingindustrie steeds lage stakingscijfers opleverden.
Ter verklaring van deze verschillen in de stakingsactiviteit vestigden de
1) De Nederlandsche Zeeman, negende jaargang, no. 108, sept. 1911. Van de
overige schepen waren 5 van de K.W.I.M., 7 van de K.H.L., 7 van de H.S.M., 2
van de "Oceaan" en de rest van kleinere rederijen.
2) Werkstakingen en Uitsluitingen in Nederland in 1911.
3) C. Kerr en A. Siegel, Interindustry propensity to strike.

318

ORGANISATIE EN CONFLICT VAN EEN VERGETEN GROEP

schrijvers in het bijzonder de aandacht op een tweetal factoren, welke naar
hun mening in onderiing verband grote invloed uitoefenden op het uitbreken
van industriele conflicten.
In de eerste plaats namen zij aan, dat de aard van het werk in dit verband
beschouwd diende te worden als een belangrijke bepalende factor. Hebben
we te maken met fysiek zwaar, onplezierig, gevaarlijk werk, dat bovendien
weinig scholing vereist, dan zal hierdoor een bepaald type arbeider worden
aangetrokken en worden geconditioneerd. Dit soort werkzaarnheden trekt
vooral aggressieve strijdbare arbeiders aan, die tot staking geneigd zijn; de
onaangenaarnheid van het werk vormt speciaal een bron van irritatie en
ontevredenheid.
In de tweede plaats veronderstelden Kerr en Siegel, dat ook de sociale
betrekkingen tussen enerzijds de groep arbeiders, werkzaam in een bepaalde
bedrijfstak, en anderzijds hun omgeving, ter verkiaring van de gesignaleerde
verschillen een relevante betekenis bezaten. Deze veronderstelling trachtten
zij aannemelijk te maken door het begrip "isolated mass" in te voeren. Hieronder verstaan zij een categorie, welke is samengesteld uit sociaal geIsoleerde,
onderiing weer gedifferentieerde groepen arbeiders. Juist bij deze groepen
achtten zij de stakingsbereidheid het grootst en zij kennen aan deze tweede
veronderstelling dan ook nog meer gewicht toe dan aan de eerste. Voor deze
"isolated mass", die in vele gevallen bestaat uit de "homeless, voteless,
womanless worker" is de staking immers een uitlaat voor opgekropte spanningen, die ontstaan uit het ontbreken van sociale stijgingsmogelijkheden.
Het staken is in dit kader naar hun mening te beschouwen als een soort
"colonial revolt", een substituut voor sociale mobiliteit. Kort samengevat
is volgens Kerr en Siegel de stakingsactiviteit de resultante van een drietal
faktoren.
1. de aanwezigheid van een homogene groep arbeiders,
2. die sterk is gelsoleerd van de rest van de samenleving en
3. die onderiinge samenhang vertoont.
Met name deze tweede hypothese geeft aangrijpingspunten voor onze
analyse van de achtergronden van het stakingsgedrag van zeelieden. We
zullen nu een aantal factoren bezien, die de zeelieden in de desbetreffende
periode in een situatie brachten, die tot op grote hoogte die van de "isolated
mass" benaderde.
a) De aard en organisatie van het werk, de omstandigheden aan boord

Het lagere personeel aan boord van de schepen kon men verdelen in dekpersoneel en machinekamerpersoneel.
Het dekpersoneel werd gevormd door een bootsman, kwartiermeesters,
matrozen en lichtmatrozen. Op sommige grote schepen waren veelal nog
enkele ambachtslieden aan boord, b.v. een timmerman of een smid. De
bootsman gaf leiding aan het dekpersoneel, hij was in feite de "werkbaas".
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De kwartiermeesters waren matrozen, die speciaal als roergangers dienst
deden. De matrozen zorgden voor het onderhoud en het schoonmaakwerk
en stonden de officier van de wacht bij. Voor de opleiding van koopvaardijmatroos was er zowel te Rotterdam als Amsterdam een opleidingsschip,
dat echter niet meer dan 50 matrozen per jaar afleverde. Deze aldus opgeleide matrozen werden bijna allemaal geplaatst op de grote lijnen en in vele
gevallen wisten ze verder te komen dan het voikslogies. Het overgrote deel
van de matrozen, zeker op de vrachtvaart, had geen opleiding genoten en
en deed de noodzakelijke zeemanschap op door ervaring.
Tot het "mindere" machinekamerpersoneel behoorden de donkeyman,
de olielieden, stokers en tremmers. De donkeyman en de olielieden verzorgden de smering van de machines, terwijl de donkeyman in de haven de
hulpketel bediende. De stokers bedienden de vuren onder de ketels en de
tremmers voerden de kolen aan naar de stookplaatsen. Voor hen bestond
geen opleiding, deze personen begonnen hun loopbaan als kolenwerker en
werden later stoker en olieman 1). Dat het buitengewoon zwaar en bijna onmenselijk werk was, werd ook door reders erkend 2).
Het dekpersoneel was ingedeeld in wachten. De wachttijden waren zo verdee1d, dat er vijf wachten in een etmaal gingen. Vitgaande van het stelsel
"wacht om wacht te kooi" maakte de schepelingen het ene etmaal 10, het
andere 14 uur. Op de werkdagen werden de matrozen DOg 2 uur aan dek
geroepen, zodat de gemiddelde werktijd 14 uur per etmaal bedroeg.
De stokers hadden wachtdiensten van ongeveer 4 uur, waarna 8 uur rust.
Op de terugreis werden ze 2 uur extra per dag opgeroepen voor onderhoud
en schoonmaken van de machines. De olie1ieden en tremmers deden 6 uur
dienst, gevolgd door 6 uur rust.
Ten aanzien van overwerktijden bestond geen regeling en op overwerkgeld
bestond geen recht.
De vrije tijd werd doorgebracht in het zgn. voikslogies. In dit zich onder
het voordek bevindende gedeelte van het schip hadden de stokers en matrozen hun kooien.
De woonsituatie hier liet veel te wensen over: licht, luchtverversing,
isolatie, sanitair en inrichting waren primitief.
Vit een oogpunt van arbeidsomstandigheden namen de zeelieden, aan
boord uitsluitend op eikander aangewezen en ver van huis en huisgezin, dus
een uitzonderlijke positie in. Zij waren "homeless".
b) De beloning

De gages van de matrozen en stokers varieerden rond 1900 van 124 tot
140 per maand. Op stoomschepen bedroeg de minimumgage 130, meestal
werd 134 (matrozen) en 140 (stokers) verdiend 3). Dit was, vergeleken met
1) De Ned. Koopvaardijv)oot in MCMXIII, biz. 70.
2) Brautigam, Langs de havens, bIz. 160.
3) Gedenkboekje tien jarig bestaan A.N.Z.B. De Nederlandse Zeeman, eerste

jaargang no. 1. 1 oct. 1902.
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andere categorieen arbeiders, niet veel: omstreeks 1900 verdienden arbeiders
in de grote steden al!12 of/13 per week. In 1903 gold als minimum verdienste om nog enigszins rond te kunnen komen een bedrag van! 12 per week 1).
Weliswaar kregen de zeelieden aan boord voeding en huisvesting, maar het
onderhouden van een gezin aan de wal was voor hen toch nauwelijks mogelijk.
De voeding aan boord van de schepen vormde eveneens vaak een bron van
klachten. Dit lag in hoofdzaak aan de wijze, waarop de voedselverschaffing
geregeld was. De kapitein kreeg nl. van de rederij een vast bedrag (circa
75 cent per dag per man) voor de proviandering. Door zo weinig mogelijk
aan proviand uit te geven, liep deze regeling in vele gevallen uit op een soort
bijverdienste van de kapitein. Ook kwam het voor dat kapiteins totaal niet
in staat waren de proviandering naar behoren te verzorgen, zodat de reis met
een onvoldoende hoeveelheid proviand werd begonnen.
De relatief geringe hoogte van het geldloon, via de - dikwijls gebrekkige
- voedselvoorziening aangevuld met een loon in natura, plaatste de bemanningen eveneens in een isolement.
c) De gezagsverhoudingen

Aan boord was sprake van een uitgesproken hierarchie. De kapitein bezat
ten opzichte van de schepe1ingen een groot aantal bevoegdheden. Zo konden
schepelingen, die hadden aangemonsterd, maar niet op tijd aan boord waren,
op verzoek van de kapitein door de politie naar boord worden gebracht; op
desertie, muiterij en insubordinatie stonden gevangenisstraffen. De kapitein
was de enige persoon in dienst van de rederij, de overige bemanningsleden
stonden in zijn dienst.
De gezagvoerder maakte omtrent de schepelingen ook beoordelingen op,
die werden aangetekend op de zgn. conduitestaten. Deze beoordelingen
noch de kriteria, die daarbij werden toegepast, waren echter aan de schepelingen bekend. Het aantal klachten over willekeurige en onjuiste beoordelingen was dan ook legio.
Ook de juridische posit ie, waarin de schepelingen zich bevonden, droeg
tot hun isolement bij. Zij waren "voteless".
d) De aanmonstering

Aparte aandacht verdient de aanmonsteringsprocedure van zeelieden.
Nam de zeeman dienst op een schip, dan ging hij, zoals gezegd, een arbeidscontract aan met de schipper. Dit contract werd schriftelijk aangegaan het geschrift heette de monsterrol - ten overstaan van de waterschout. De
wijze, waarop de bemanning voor de aanmonstering bijeen werd gezocht,
was aan veel klachten en grieven onderhevig. De huurbaas bemiddelde
1) Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam, biz. 563; Ruter, De Spoorwegstakingen, bIz. 197.
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tussen de zeeman en de kapitein; voor deze bemiddeling ontving hij niet
alleen geld van de schipper, maar ook van de zeeman (/2,50). A1s huurbaas
traden bijna altijd kroeghouders op. De zeelieden gingen om aan te monsteren bij deze kroegbazen langs. Ret zal duidelijk zijn, dat de beste klanten,
de "grootste zuipers", het eerst voor aanmonstering aan de beurt kwamen.
Tenslotte beheerde in een aantal gevallen de huurbaas een logement of
werkte hij samen met een logementshouder. Ook in deze gevallen kregen de
beste klan ten het snelste werk ').
Wanneer een matroos bij een huurbaas een schip had geaccepteerd, dan
kreeg hij een zgn. "advance noot", waarop stond, dat hij zijn eerste maandgage zou ontvangen bij aanmonstering op het schip. Wilde hij direct over
geld beschikken, dan leverde hij zijn "noot" in bij de huurbaas, die er geld
op voorschoot, met aftrek van rente en een risicopremie, voor het geval de
zeeman bij de aanmonstering niet zou komen opdagen. Zo was de zeeman
voor aanmonstering al /7,50 kwijt. Vooral de combinatie huur-, kroeg- en
slaapbaas maakte de schepelingen afhankelijk; uitbuiting, willekeur, prostitutie en drankmisbruik waren de gevolgen. Van dit gezichtspunt uit bevonden de zeelieden, vergeleken met andere categorieen arbeiders, zich eveneens
in een uitzonderingspositie. Ret was vooral om deze toestanden aan de
kaak te stellen, dat de Rotterdamse journalist Brusse zijn boekje "Aan- en
Afmonsteren" schreef. De zeemanstehuizen, die in beide grote havensteden
bestonden, bleken geen voldoende alternatiefte bieden voor de kroegbazen;
het in Rotterdam in 1900 - tengevolge van Brusse's artikelen - opgerichte
"Aanwervingsbureau voor Rotterdamsche reders" had wei succes bij het
bestrijden van de misstanden. Ook in Amsterdam was er verandering. Daar
werd de beheerder van het zeemanstehuis tevens huurbaas, maar niettemin
bleven hier vele particuliere huurbazen optreden.
Met deze vier punten is de sociale positie der zeelieden in het eerste decennium van deze eeuw niet uitputtend geanalyseerd. Dit is hier ook niet de
bedoeling. Ret gaat hier slechts om het geven van een aantal indicaties op
grond waarvan tot een sociaal isolement van deze arbeidersgroep besloten
kan worden. Ret is deze situatie, die vo!gens onze hypothese tot een grote
stakingsgeneigdheid aanleiding za! geven.
Natuurlijk zijn met het aangeven van de oorzaken van de grote stakingsgeneigdheid de optredende stakingen niet tenvolle verklaard. Aanvullende
gegevens zijn nodig om het tijdstip waarop een staking uitbreekt, de duur,
die deze staking heeft en de intensiteit van het conflict, te kunnen verklaren.
In de loop van deze bijdrage hebben we mede een aantal van deze aanvUllende factoren bezien. Van een systematische analyse van deze, het stakingsverloop bemvloedende factoren, hebben we afgezien.

') Zie de beschrijvingen hiervan bij Brusse en Bakker.
Economisch- en sociaal-historisch iaarboek
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IR. WILLEM HENRI KRUYFF
Breskens 2 October 1899 - 's Graveland 6 Mei 1971
Willem H. Kruyff, zoals later zijn goed lees bare handtekening luidde,
werd geboren in Breskens als zoon van een Inspecteur van Belastingen en
groeide als jongen wat later op in Sliedrecht. Hij bezocht de H.B.S. in
Dordrecht en studeerde af in Delft in juli 1923 als werktuigkundig ingenieur.
Na een periode van practisch werken in de Verenigde Staten, trad hij op
17 october 1927 in dienst bij de K.N.S.M. als bedrijfsingenieur bij de afdeling Nieuwbouw. Op 1 januari 1929 werd Kruyff tot chef van deze afdeling benoemd en zijn succesvolle loopbaan bij de K.N.S.M. werd achtereenvolgens
geaccentueerd door zijn benoeming op 1 juli 1939 tot adjunct-directeur en op
1 september 1945 tot directeur.
Door zijn gave menselijke eigenschappen, zijn vast karakter, zijn bijzondere vakkennis en uitzonderiijke werkkracht werd Kruyff in het gehele
bedrijf en als chef, en als collega hogelijk gerespecteerd en gewaardeerd. De
belangen van de K.N.S.M. en haar werkers stonden bij hem nummer een
en hij heeft veel gedaan en bereikt op het gebied van de modemisering van
bet bedrijf, zowel op het techniscbe als sociale vlak.
Na de ooriog, waaruit de K.N.S.M. met een zwaar gehavende vloot te
voorschijn kwam, beeft hij zich als directeur met grote kracht en doorzettingsvermogen geworpen op de wederopbouw van de vloot en onder moeiIijke omstandigheden slaagde hij er in deze in betrekkelijk korte tijd weer op
een werkbaar peil te brengen. Ook in latere jaren had de nieuwbouw steeds
zijn bijzondere beiangstelling; hij volgde de evoluties in de scheepsbouw op
de voet en deinsde er niet voor terug alles wat bern practiscb en bruikbaar
leek ook bij de K.N.S.M. in te voeren.
Met grote energie zette hij zich ook aan het herstel van de zwaar geteisterde
etablissementen van de maatscbappij in Amsterdam en Rotterdam en bij het
einde van zijn carriere smaakte hij de voldoening, dat de K.N.S.M. in
laatstgenoemde haven een uitgebreid en geheel modem complex van kaden
en loodsen de voltooiing zag naderen.
Daamaast heeft Kruyff steeds een warm hart getoond voor de sociale zijde
van het bedrijf. Al in een vroeg stadium bracht hij een Ondememingsraad tot
stand, waarvan hij, dank zij ook de medewerking van de werknemers, een
levend en waardevol element in het bedrijf wist te maken. Onder Kruyff's
leiding deed voorts de eerste sociale werkster bij de K.N.S.M. haar intrede.
Kruyff was streng maar goud eerlijk en bij zijn afscbeid op 1 januari 1965
door bet bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bleek overduidelijk,
dat zijn vertrek in aIle lagen van de maatschappij aan de wal en op zee
betreurd werd en dat hij ook daar vele echte vrienden had verworven.
Toen Kruyff na de ooriog directeur werd, moest hij zich ook in het kader
van de directiebesprekingen gaan inwerken in het commerciele gedeelte van
het bedrijf, o.a. wat betreft het gecompliceerde en uitgebreide conference-
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wezen, waarmee de K.N.S.M. te maken had. Hij deed dit met veel elan en
verwierf zich al spoedig een helder inzicht in deze materie, zodat zijn collega's bij voortduring konden profiteren van zijn juiste opmerkingen.
Telkenmale wanneer er op Kruyff een beroep werd gedaan om zich beschikbaar te stellen voor functies van algemeen belang, gaf hij daaraan
bereidwillig gehoor en hij schrok niet terug voor tijdrovende en inspanning
vereisende posten. Zo was hij van september 1946 tot mei 1960 voorzitter
van de Scheepvaart Vereniging Noord, hetgeen o.a. met zich meebracht,
dat hij steeds weer de dikwijls moeilijke onderhandelingen met de vakbonden
moest leiden.
Dit laatste gold ook in een breder vlak toen hij in mei 1960 tot voorzitter
van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond geroepen werd, alsmede van
de Stichting van de Arbeid, welke functies hij tot mei 1963 met grote toewijding uitoefende. Daamaast had hij nog zitting in de Sociaal-Economische
Raad. Bij genoemde onderhandelingen liet hij niet over zich heenlopen
en kon hij zeer vasthoudend zijn, maar bij de tegenpartijlwerdlhij niettemin
zeer gewaardeerd en gerespecteerd, al weer door zijn grote eerlijkheid en
begrip voor redelijke verlangens.
Van zijn vele andere bestuursfuncties mag vooral het lidmaat- en voorzitterschap van het bestuur van de Koninkiijke Noord-Zuid-Hollandse
Redding Maatschappij worden genoemd. Hij voelde zich zeer verknocht aan
dit menslievende werk en heeft ook daar uitnemend en inspirerend werk verricht. Bestuursleden, direct ie, werkers en redders van deze prachtige instelling voelden zich nauw met hem verbonden. Zijn kennis van schepen en
liefde voor de watersport kwamen hem hier goed te stade.
Zijn vele verdiensten op economisch en sociaal gebied vonden in de loop
der jaren achtereenvolgens erkenning door zijn benoeming tot Officier in de
Orde van Oranje Nassau (1957) en Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw (1963).
Het ligt voor de hand, dat vele belangrijke zakelijke instellingen Kruyif
uitnodigden in hun Raad van Commissarissen zitting te nemen. Als voorbeelden daarvan komen vooral in aanmerking: Hoogovens (voorzitter),
N.D.S.M. (voorzitter), Cura~osche Handel-Maatschappij (voorzitter),
Algemene Bank Nederland, Stoomvaart Maatschappij "Nederland",
Cindu-Key & Kramer (voorzitter), Holec en Amstleven.
Zijn plotseling en naar menselijke opvatting ontijdig overlijden was inderdaad in de eerste plaats een smartelijke slag voor zijn echtgenote, kinderen en kieinkinderen, maar daarbuiten werd zijn heengaan door tallozen
als een gevoelige leegte ervaren. Want Kruyff bezat een grote mate van hartelijkheid en was daamaast in de eerste plaats een wijs mens, bij wie men
altijd zeker was van goede raad en glashelder oordeel. Door zijn meeslepend
gevoel voor humor was hij overal zijn gezelschap waard, vooral ook als
verteller van interessante en geestige verhalen, waarbij hij zichzelf graag op
de haknam.
Merkwaardig was, dat hij ondanks zijn technische opleiding er niets voor
voelde om zelf auto te rijden, maar toen hij na zijn aftreden bij de K.N.S.M.
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afstand moest doen van zijn trouwe chauffeur, zag hij er niet tegenop zich
per fiets of brommer te verplaatsen. Destemeer voelde hij zich thuis op de
rug van zijn paard en paardrijden bleef tot vlak voor zijn dood zijn zeer
geliefde ontspanning.
Thuis las hij veel en vooral goede poezie had zijn liefde. Zelf was hij een
verdienstelijk dichter.
Wij moeten ons troosten met het idee, dat Willem Kruyff een mooi en rijk
leven heeft gehad en wij blijven dankbaar voor het veie, dat hij ons en zoveei
anderen heeft geschonken. Wij hebben een echte vriend verioren, maar de
herinnering aan hem zal ons nooit worden ontnomen.

H.

VAN LENNEP

DE SCHRINERS
Th. P. M. de Jong, geb. 1938, studeerde sociale wetenschappen te Groningen
(1955-1960). Na een kort studieverblijf te Gottingen was hij gedurende een jaar
werkzaam als organisatie-deskundige in het welzijnswerk. Van 1961-1969 staflid
Instituut voor Economisch Onderzoek R.U. Groningen. Sindsdien bezig met een
historische studie over de Algemene Bank Nederland. Promoveerde in 1966 en
studeerde in datzelfde jaar te Munchen aan het Ost-Europa instituut. Thans woonachtig in Hilversum.
H. F. J. M. van den Eerenbeemt werd in 1930 geboren. Hij studeerde geschiedenis
te Nijmegen, Leuven, Munchen en Parijs. Promoveerde in 1955 aan de universiteit
te Nijmegen. In 1956 lektor en sedert 1961 gewoon hoogleraar in de sociale,
ekonomische en politieke geschiedenis aan de Hogeschool te Tilburg. Publiceerde
een veertigtal studies met name op het terrein van de ontwikkeling van sociale
ideeen in vroeger tijd, over pauperisme als maatschappelijk fenomeen, over aspekten
uit de bedrijfsgeschiedenis en uit de regionale historie.
J. M. G. van der Poel (geb. 1920). Studeerde rechten te Utrecht, promoveerde te
Groningen (1949). Adj.-secretaris College van Rijksbemiddelaars te 's-Gravenhage
(1947-1950). Directeur Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen
(1950-1956). Wetenschappelijk hoofdmedewerker Afd. Agrarische Geschiedenis,
Landbouwhogeschool te Wageningen (1956-1971). Sindsdien (persoonlijk) lector.
Publiceerde bibliografieen, bronnenpublikaties en monografieen over de prehistorische en 1ge eeuwse landbouw en over oude landbouwwerktuigen.
H. de Lange, historicus, werkzaam aan het Polemologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Schreef enkele korte opstellen over de Bataafse tijd. Werkt
aan een analyse van de wapenwedloop op basis van historische case-studies en is
theoretisch voora! geinteresseerd in het snijvlak tussen de geschiedwetenschap en de
gedragswetenschappen.
P. C. Emmer, geboren 17 oktober 1944 te Haarlem, studeerde sociaal-economische
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij in 1968 slaagde voor het
doctoraal examen. Hij is thans werkzaam als conservator bij het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage.
David H. Kennett, trained as an archaeologist at University College, Cardiff,
where he subsequently did research into the Anglo-Saxon cemeteries of eastern
and midland England. His published papers cover the archaeology of the AngloSaxons, Roman bronze vessels in western Europe and the archaeology of Bedfordshire, in addition to work on agricultural and maritime topics of the eighteenth
century. He is the editor of the Bedfordshire Archaeological Journal and is currently engaged on a book on ships and shipping in the East Indian trade in the eighteenth
century and a biography of Sir Herbert Janes.
G. A. van den Bergh, geboren in 1944 te Wadenoyen (Gld), studeerde af in de
economische wetenschappen aan de Katholieke Hogeschool te Til burg. Is thans
werkzaam bij het raadgevend ingenieursbureau Sea Transport Engineering te
Amsterdam. Orienteert zich op de geschiedenis van scheepsbouw en scheepvaart.
G. C. P. Linssen werd in 1929 geboren te Roermond; studeerde af aan de KathoIieke Hogeschool te Tilburg, richting Bedrijfseconomie, in 1954; promoveerde in
1969 aan dezelfde Hogeschool op het proefschrift: Verandering en verschuiving;
industriele ontwikkeling naar bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg, 18391914, met als promotor prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt; is momenteel
secretaris van de Limburgse Werkgeversvereniging.
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Mr. D. A. Delprat, geboren 10 januari 1890 te Amsterdam, studeerde aan de
Gemeente Universiteit en promoveerde in 1915 in de rechten op proefschrift:
"Bijdrage tot de Studie van het Doorcognossement". Trad in 1915 in dienst bij
Stoomvaart Maatschappij "Nederland", 1920 vertegenwoordiger Batavia, later
directeur Amsterdam, corrunissaris en president-commissaris. 1921-1927 lid Volksraad Nederlandsch-Indie. 1929 lid, later voorzitter Kamer van Koophandel
Amsterdam. 1958-1969 lid, later onder-voorzitter Eerste Kamer Staten-Generaal.
1947-1957 "administrateur" Suezkanaal Maatschappij.
P. Kooij, die in 1945 werd geboren, studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
te Groningen. Sinds 1970 is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de
afdeling sociale- en economische geschiedenis van de Groninger universiteit. Hij
bereidt een dissertatie voor over infrastructurele consumptie in relatie tot de
expansie van steden, in de periode 1870-1914.
J. W. M. Binneveld werd in 1943 geboren. Hij studeerde sociologie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, afstudeerrichting bedrijfskunde. Is
sedert 1969 wetenschappelijk medewerker voor de economische en sociale geschiedenis aan bovengenoemde Hogeschool.
F. S. Gaastra werd in 1945 te Leeuwarden geboren; studeerde geschiedenis te
Leiden, met sociale en economische geschiedenis als hoofdvak. Is thans belast met
een onderzoek naar de scheepsverplaatsingen van de V.O.I.e. tussen de Republiek
en Z.O. Azie. Het hier gepubliceerde artikel is oorspronkelijk als een scriptie voor
Prof. dr. D. van Arkel geschreven.
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