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KAMMERN UNO BEWINDHEBBER

Als 1674 auf den Triimmem der alten Westindischen Compagnie mit
Billigung der Generalstaaten eine Nachfolgegesellschaft errichtet wurde, erhielt sie eine ahnliche organisatorische Struktur wie die Vorgangerin. Beibehalten wurde auch das dezentrale Kammersystem, eine von J. G. van
Dillen als "eigenaardig" empfundene und "specifiek Nederlandse" Erscheinung apostrophiert 1). Nur Amsterdam verftigte allein tiber eine der fiinf
Kammem. Die anderen vier wurden von jeweils mehreren Partnem gemeinsam getragen 2):
Zeeland
Maze
N oorderquartier
Stad en Lande

Middelburg, Viissingen, Veere, Tholen
Rotterdam, Delft, Dordrecht
Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Alkmaar, Edam,
Monnikendam
Groningen u. Friesland

Den Kammem sollte die "administratie" der Compagnie - gemeint sind
Verwaltung und Betrieb - in folgendem Verhaltnis zufallen 3):
Amsterdam
Zeeland
Maze
Noorderquartier
Stad en Lande

4/9
2/9
1/9
1/9
1/9

Der Neuntelschliissel, im folgenden auch Neunte!proporz genannt, kommt
1) J. G. van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister, S. 27.
2) Ders., Van rijkdom en regenten, S. 146.
W. R. Menkman, West-Indische Compagnie, S. 44.
3) Oktroi, Art. 11. Der volle Wortlaut des Oktrois findet sich u..a. in Groot
Placaet-Boek III, S. 1334 fT.
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im Oktroi nur noch einmal vor 1). Er spielte aber, wie sich noch zeigen wird,
in der Compagniepraxis eine groBe Rolle, weil unter "administratie" aIle
moglichen Tatbestiinde subsumiert wurden. Diese Beteiligungsidee wurde
ebenfalls aus der alten Gesellschaft tibernommen, der fUr Amsterdam vorgesehene Part von weniger als 50 % war in der neuen Compagnie allerdings
nicht mehr realistisch.
Die Festsetzung des Neuntelproporzes ging auf das Jahr 1621 zuriick und
orientierte sich urspriinglich an den zu erwartenden Kapitaleinlagen der
Kammern und der Bedeutung ihrer Stiidte fUr den Handel im allgemeinen 2).
Hinsichtlich der Kapitalzeichung wurden diese Vorstellungen in etwa erfUllt:
Istbeteiligung
absolut ' )
in

Sollbeteiligung 3)

Amsterdam
Zeeland
Maze
Noorderquartier
Stad en Lande

44,5
22,2
11,1
11,1
11,1

f

100,0

f

2.846.582
" 1.379.775
" 1.039.202
505.627
" 836.975

"

6.608.161

43,1
20,9
15,7
7,6
12,7

Abweichung
Ist-/Sollbeteiligung
- 1,4
- 1,3
+ 4,6
- 3,5
+ 1,6

100,0

±O,O

%

Diese Relationen hatten sich nach dem Kapitalschnitt von 1674 griindlich
verschoben (Zahlenangaben in %) 5):
Sollbeteiligung

Amsterdam
Zeeland
Maze
Noorderquartier
Stad en Lande

44,5
22,2
11,1
11,1
11,1

Grundkapital
67,8
16,9
4,6
6,1
4,6

100,0

100,0

Istbeteiligung
ByArithm.
lage
Mittel
52,0
59,90
28,8
22,85
5,7
5,15
7,9
7,00
5,6
5,10

100,0

100,00

Abweichung
Ist-/Sollbeteiligung
+ 15,40
+ 0,65
5,95
4,10
6,00

± 0,00

Damit war Amsterdam, am Neuntelproporz gemessen, in der neuen Compagnie finanziell tiberrepriisentiert, Zeeland gerade richtig vertreten, und die
drei kleinen Kammern verfUgten allesamt tiber zu wenig Kapital. Anders
ausgedriickt: Waren die Kapitalien entsprechend den Neuntelrelationen eingelegt worden, dann hatten die in Amsterdam investierten Gelder nur urn
ein Drittel hoher sein dUrfen als die der drei kleinen Kammern zusammen.
In der Metropole war aber de facto weit mehr als die dreifache Einlage
dieser Kammern akkumuliert.
1) Vgl. S. 4.
2) S. van Brakel, West-Indische Compagnie, S. 213.
3) Neuntelbeteiligung, in Prozent umgerechnet.
4) J. G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, S. 149.
5) Die Prozentsatze der Istbeteiligung basieren auf dem Zahlenmaterial bei N. H .
Schneeloch, Grund- u. Betriebskapital, S. 327, 329.
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Die finanzieIIe Oberlegenheit war wohl nur einer der Griinde dafUr, daB
Amsterdam in der Compagnie den Ton angab, ja es muB von einem erdrtickenden Obergewicht gesprochen werden. Dies ist freilich schwer in
Neunteln oder Prozent ausdruckbar. Jedenfalls Ii:iBt sich aufgrund der Kammerprotokolle und Zehnerresolutionen 1) global das folgende Bild entwerfen:
So wie Amsterdam im groBen Dreh- und Angelpunkt der Republik war,
spielte die Kammer der Metropole im k1einen diese Rolle innerhalb der
Compagnie. - Diesem Faktum wurde schon lange nicht zuletzt an der
Borse Rechnung getragen 2).
Die Leitung der Kammern und der Gesamtcompagnie lag in Handen der
Bewindhebber. Wie untibersetzbar dieses Wort im Grunde ist und wie sehr
es auch im Ausland zu einem profilierten Begriff geworden war, mag daran
deutIich werden, daB die 1682 gegrtindete Brandenburgisch-Mrikanische
Compagnie fUr ihre Direktoren den - eingedeutschten - Titel Bewindhaber
tibernahm 3).
Unklar ist zum Teil die Anzahl der reguliiren Bewindhebber in den einzelnen Kammern. Doorman gibt ihre Zahl mit insgesamt 50 an 4). Danach
konnten sie sich wie folgt verteilt haben 5):
Amsterdam
Zeeland
Maze
N oorderquartier
Stad en Lande

10
6
7
13
14

Total

50

Auf den ersten Blick mag es verwunderlich erscheinen, daB ausgerechnet
in den kleinsten Kammern die meisten Bewindhebber saBen. Dies scheint
') ARA, W.I.C. 330-355; 831-836.
2) Die Aktien der einzelnen Kammern wurden getrennt gehandelt. Schon zu

Zeiten der alten Compagnie herrschte ein merkliches Kursgefiille zwischen Anteilen
der Amsterdamer Kammer und denen der iibrigen: 1651 wurden Rotterdamer
W.I.C.-Aktien zu 60-70% und Groninger Papiere zu kaum mehr als 50% der
Amsterdamer Kurse gehandelt (S. Hart, The Dutch and North America, S. 12).
In der neuen Compagnie war das nicht anders. 1676 heiBt es: "Groningen is de
sleghtste Carner" und "De Carner van Amsterdam is ongelyck heeter, dan groningen, ia soo verre datf3300 in amst. te hebben, soo goet (is) als f 5700 in groningen."
(KHA, 4/1455, Cohen an Johan Maurits, praes. in Cleve 6. Aug. 1676). - Selbst
ein zeitgenossisches deutsches Lexikon beschiiftigt sich mit dieser Frage und vermerkt, daB W.I.C.-Aktien vor 1703 ,,90 bis 95 Procent auf die Cammer zu Amsterdam gegolten haben, auf die andern Cammern aber ... 55 bis 60 Procent". (Grosses
vollstiindiges Universal-Lexicon LV, Sp. 912).
3) R. Schlick, Brandenburg-PreuBen I, S. 365 f.
4) J. G. Doorman, Compagnie an der Goldkliste, S. 410.
') Das Oktroi sah in Art. 12 fur Amsterdam, Zeeland und Maze die hier genannten Zahlen vor. Das Noorderquartier konnte so viele Bewindhebber anstellen,
"als syluyden onderlingh ... sullen verstaen", Stad & Lande "als van oudts aldaer
zijn geweest". Da dies in der alten Compagnie 14 waren (Groot Placaet-Boek I,
Sp. 570), hatten im Noorderquartier wohl13 Bewindhebber Sitz und Stimme, freilich unter der Voraussetzung, daB die Angabe bei Doorman zutrifft.
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indessen aus dem Partikularismus der verschiedenen Stadte zu resultieren,
die sich in die Verwaltung der einzelnen Kammern teilen muBten. Viele
Bewindhebber brachten allerdings keinerlei Vorteil : Wie sich noch erweisen
wird, waren die Kammern intern finanziell umso schlechter gesteIlt, je mehr
Bewindhebber sie hatten. Nach auBen bin, fUr die Stellung innerhalb der
Gesamtcompagnie, war die GroBe der Kollegien vollig bedeutungslos. Dies
zeigt schon die Tatsache, daB Amsterdam von seinen zehn Bewindhebbern
allein vier Abgeordnete der Zehnerversammlung stellte, Stad en Lande von
seinen - vermutlich - vierzehn aber nur einen.
Die Zehnerversammlung (Vergaderinge der Thienen) war als hochstes
Leitungsgremium der Compagnie dazu bestimmt, die Arbeit der Kammern
zu koordinieren. Getreu dem Neuntelproporz setzte sie sich aus vier Deputierten Amsterdams, zwei SeeHindern und je einem Vertreter der tibrigen
Kammern zusammen. Die Generalstaaten waren berechtigt, das zehnte Mitglied zu stellen 1), verzichteten in der Praxis jedoch darauf.
Die Konferenzen der X sollten im wiederkehrenden Turnus sechs Jahre
hintereinander in Amsterdam stattfinden, wahrend der folgenden zwei Jahre
in Zeeland. Tagungsorte im Bereich der drei k1einen Kammern waren nicht
vorgesehen 2), woW aber kamen die X 1682 ausnahmsweise in Den Haag
zusammen 3). Die Beratungen fanden meist zweimal im Jahr statt und zogen
sich tiber jeweils mehrere Wochen hin. - Wahrend der ihnen zustehenden
Sitzungsjahre fUhrten Amsterdam und Zeeland den Titel "presidiale kamer" 4).

2. DIE

PERSONELLE STRUKTUR DER AMSTERDAMER KAMMER

Das Kollegium der regularen Amsterdamer Bewindhebber konstituierte
sich im Herbst 1674. Seine zehn Mitglieder waren 5):
Nicolaes van Beeck
Jan van Erpecum
Isaac van Heuvel
Paulus Godin
Marcus Broen
Isaac Jan Nijs
Gaspar Pellicorne
Pieter van Wickevoort
Francois de Vicq
Jeremias Noiret
1m Oktroi war bestimmt, wie sich das Grtindungskollegium zusammenzusetzen hatte, narnlich zu 6)
1) Oktroi, Art. 18.
2) Ebenda, Art. 21.
3) ARA, W.I.C. 832, 11. Mai 1682, Fol. 132.

') S. van Brakel, West-Indische Compagnie, S. 214.
6) ARA, W.I.C. 330, 31. Okt. 1674, Fol. 1; 13. Nov. 1674, Fol. 7.
6) Oktroi, Art. 13.
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1/3 aus Bewindhebbern der alten Compagnie
1/3 aus Depositanten (Inbabern von Obligationen)
1/3 aus Hoofdparticipanten
Da die Hoofdparticipanten auBer ihrem Drittelanteil an der Erstbesetzung
noch einen besonderen Bewindhebber stellten 1), entfielen auf jede der drei
Gruppen genau drei Vertreter. Vor deren Wahl muBte jedoch die dreifache
Anzahl von Kandidaten, eine sog. Tripeigetai, benannt werden, aus der von
den Amsterdamer Btirgermeistern endgtiltig die Bewindhebber bestimmt
wurden 2).
Welchen der drei Gruppen die zehn Amsterdamer zuzurechnen sind, war
nicht voIlsHindig zu klaren. Eindeutig nachgewiesen sind Van Beeck, Van
Erpecum und Van Heuve! als Altbewindhebber 3). Godin, Broen und Pellicorne traten 1672 und im Sommer 1674 aktiv als Vertreter der Depositanten
auf 4), Broen und Pellicorne hatten an die Compagnie tiberdies Forderungen
auf unbezahlte Kapitalzinsen 5), was zusatzlich beweist, daB sie dem Kreis
der Kreditgeber angehorten. Damit ist aber nicht sicher, daB Godin, Broen
und Pellicorne die Bewindhebber der Depositanten wurden, denn aIle drei
Genannten sind ebenfalls als Hoofdparticipanten nachgewiesen 6). Auch die
Akten der Amsterdamer Btirgermeister geben in dieser Frage keinen naheren
AufschluB. Uberliefert ist lediglich der Text einer Bekanntmachung, in der
Depositanten und Hoofdparticipanten aufgefordert wurden, am 29. Okt.
1674 "op het West Indisch Huys alhier, in de Groote Sale" ihre 18 Kandidaten fUr die sechs Bewindhebberplatze zu nominieren 7).
Die Hoofdparticipanten wahlten ihren Bewindhebber mit Verspatung,
weil sie sich nicht einigen konnten, wer zur Einberufung der Wahlversammlung berechtigt war und dort den Vorsitz fUhren sollte. Als die Amsterdamer
Btirgermeister eingriffen und dazu kurzerhand die gerade gewahlten Bewindhebber bestellten 8), empfanden die Hoofdparticipanten das offensichtlich
als Eingriff in ihre Rechte und beschwerten sich in der Amsterdamer Kamer wegen dieser "Informaliteit" 9). Ohne daB dann noch weiter von einer
Wahl die Rede gewesen ware, nahm der junge Advokat Jeremias Noiret am
13. Nov. 1674 als zehnter Bewindhebber und Vertreter der Hoofdparticipanten seinen Platz im Kollegium ein 10).
In der sparlichen Literatur tiber die Zweite Westindische Compagnie weist
aIs einziger wohl Le Moine de I'Espine in seinem zeitgenossischen Kauf1) Vg!. dazu u. zum Begriff Hoo/dparticipant S. 9,12.
2) Oktroi, Art. 13; GAA, Arch. Burg. 69,4. Okt. 1674, Fo!. 155.

ARA, Oude W.I.C. 16, 10. u. 12. Sept. 1671, Fo!. 1.
Ebenda, 31. Marz 1672, Fo!. 50 vo; ARA, Stat. Gen., Lias W.I.C. 5769, Brief
der Depositanten an H.H.M., lectum 's-Gravenhage 13. Aug. 1674.
6) ARA, W.I.C. 642, Fo!. 20, 75.
6) ARA, Oude W.I.C. 17, 17. Marz 1660, Fol. 60; 19. Okt. 1667, Fol. 79 vo.
') GAA, Arch. Burg. 69,4. Okt. 1674, Fol. 155.
8) Ebenda, 9. Nov. 1674, Fo!. 155 f.
9) ARA, W.I.C. 330,9. Nov. 1674, Fo!. 5.
10) Ebenda, 13. Nov. 1674, Fo!. 7.
3)
4)
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mannshandbuch darauf hin, daB in der Amsterdamer Kammer nicht nur
die zehn Bewindhebber der eigenen Stadt, sondern auch noch einige fremde
Deputierte saBen. Es heiBt dort 1):
"De Hooft Kamer van deze Stad Amsterdam wort bestiert door zestien
Bewindhebbers, te weeten.
Tien van deze Stad
Een uyt Gelderland
Een uyt Uytrecht
Een van Overyssei
Een van Haarlem
Een van Leyden
Een van Gouda" .
Rechtsgrundlage fiir dieses Plus bot Art. 11 des Oktrois:
"Ende sullen de Provincien ende Steden in de welcke geen Kameren en
zijn, met soo veel Bewinthebberen werden geaccommodeert, ende in
sulcke Kameren verdeelt, als syluyden in d'oude Compagnie zijn verdeelt en gheaccommodeert geweest".
Urn dies zu verstehen, muB das Rad der Geschichte bis 1621 zuriickgedreht werden. Damals hatten die Generalstaaten verfiigt, daB auch den
Provinzen ohne eigene Kammern pro 100.000 Gulden eingelegten Kapitals
ein Bewindhebberplatz zusHinde 2). Wei! sich die Kapitalzeichnung dahinschleppte, wurde dies als Anreiz zur Beteiligung an der Compagnie auch den
Stadten eingeraumt und ihnen auBerdem das Wahlrecht zugestanden, ihre
Bewindhebber in diejenigen Kammern zu schicken, "waar sy goedvinden
heure Penningen in te brengen" 3).
Eine Aufstellung, die kurz nach Liquidation der alten Compagnie angefertigt wurde, iiberliefert, welche fremden Stadte und Provinzen in Amsterdam vor dem Kapitalschnitt beteiligt waren 4):
Utrecht
Gelderland
Leiden
Haarlem
Deventer

f

214.775

"
"
"
"

162.912
269.800
134.150
110.000

Tatsachlich verfiigten Leiden und Utrecht - zumindest bis 1636 - tiber
je zwei Bewindhebberplatze 5). In der neuen Compagnie stellten Stadt und
Provinz nur noch jeweils einen Delegierten. Dies bedeutet, daB entweder
gegen Art. 11 des Oktrois von 1674 verstoBen wurde, der ja die Wieder1)
2)
3)
4)
S)

De Koophandel van Amsterdam (1704), S. 67.
Groot Placaet-Boek I, Sp. 569.
Ebenda, Sp. 583.
ARA, W. I.C. 831, 10. Jan. 1675, nach Fol. 58.
J. de Laet, Jaerlyck Verhael I, S. (32).
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herstellung der alten Zustande verlangte, oder daB Leiden und Utrecht
schon zu Zeiten der alten Compagnie je einen Bewindhebberplatz abgegeben
hatten.
Eigenartig ist, daB Gouda in der zitierten Aufstellung nicht genannt wird.
An einer Kapitaleinlage aus dieser Stadt in der alten Compagnie kann indessen nicht gezweifelt werden, denn Goudas Biirgermeister ernannten am
27. April 1671 Jacob van der Dussen zum Bewindhebber in Amsterdam 1),
und dieser nahm am 12. Okt. desselben Jahres erstmals an einer Sitzung des
dortigen Kollegiums teil 2). Als Grund flir Goudas Nichterscheinen in der
Liste ist denkbar, daB die von dort eingelegten Gelder nicht in einem eigenen
"Kohier" verzeichnet wurden, sondern im Amsterdamer Kapital, das in der
besagtenAufstellung mitj9.83 1.470 ausgewiesen wird, mitenthalten waren 3).
Der Ubergang von der alten zur neuen Compagnie verlief in den fremden
Stadten und Provinzen hinsichtlich der Bewindhebberfrage wesentlich unproblematischer und weniger ziisurartig als in Amsterdam. Neben Jacob
van der Dussen waren auch Diderick van Leyden 4), der Utrechter Wynandt
Schuyl van Walborn S) und Andries van der Horn aus Haarlem 6) in Amsterdam bereits Bewindhebber der alten Compagnie gewesen. Nur wenige Tage,
nachdem mit Jeremias Noiret das Grundungskollegium der zehn Amsterdarner komplett geworden war, entsandte Utrecht seinen frtiheren Delegierten in die neue Kammer der Metropole, Gouda und Leiden folgten diesem
Schritt noch vor Ende des Jahres 1674 7). Haarlems Andries van der Horn
scheint es flir uberflussig gehalten zu haben, sich eigens in Amsterdam vorzustellen oder vielleicht war er, der 74 jlihrige, dazu auch schon zu schwach.
Jedenfalls teilte er der Kammer nur schriftlich mit, er habe flir seine alten
Aktien die erforderliche ·Byiage bezahlt 8).
Eine handfeste Kontroverse entstand urn die Besetzung des Deventerer
Bewindhebberplatzes. Sie begann damit, daB Prinz Willem III. von Oranien
1677 den Zwoller Burgermeister Joan Krull zum Bewindhebber fiir Overijssel bestellte. Dagegen flihrte die Stadtregierung Deventers das unbedingt
stichhaltige Argument ins Feld, die aus dem Overijsseler Gebiet stammende
Kapitaleinlage in der Westindischen Compagnie sei 1624 einzig und allein
von Burger Deventers geleistet worden und also stande dieser Stadt "privatieve" der Bewindhebberplatz zu, "gelyk het selve voor deese altoos zonder
contradictie is geschiet". Die Overijsseler Provinzialstande hatten diese fiir
1) ARA, W.I.C. 330, 18. Dez. 1674, Fo!. 24.
2) ARA, Oude W.I.C. 16, 12. Okt. 1671, Fo!. 9 vO.
3) J. Acquoy, Deventer's participatie, S. 11 berichtet von den Schwierigkeiten
Deventers, fUr das in Amsterdam eingebrachte Kapitai ein eigenes Kohier zu erhalten.
4) ARA, Oude W.I.C. 16, 15. Aug. 1672, Fo!. 83 v o.
S) Ebenda, 14. Juni 1674, Fol. 261.
6) Ebenda, 6. Juli 1673, Fo!. 168.
7) Vgl. die entsprechenden Kaienderdaten im foigenden Teil II, Biogr. Anmerkungen.
8) ARA, W.I.C. 330, 20. Dez. 1675, Fol. 243. Zum Begriff der By/age vg!. N. H.
Schneeioch, Grund- u. Betriebskapitai, S. 328.
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Deventer nachteilige und gegen Art. 11 des Oktrois verstoBende Benennung
abwenden konnen, da sie den BeschluB des Prinzen noch ratifizieren muBten.
Als tiber dieses Problem entschieden wurde - die Tagung fand ausgerechnet
in Deventer statt - wurden die Abgeordneten der gastgebenden Stadt jedoch tiberstimmt und die Nominierung Krulls bestatigt. Da dessen Ernennung mit dem StandebeschluB rechtskraftig geworden war, blieben Deventer
nur noch ohnmachtige Proteste und Bemlihungen, wie etwa eine Warnung
an die Adresse des Amsterdamer Kollegiums, daB es "niet raatsaamst waare
met den Heer Burgerm : Crull wierde getreede in conferentie". - Die Notwendigkeit eines solchen Gesprachs entfiel aber auch fUr langer als zwei
Jahre, denn Krull lieB sich Zeit mit seinem Erscheinen in Amsterdam. Erst
1680 sprach er im Westindischen Haus vor, liberreichte die vom Prinzen
und den Standen unterzeichneten Ernennungsurkunden und ersuchte urn
Anerkennung als Bewindhebber. Nach eingehenden Beratungen, an denen
der Compagnieanwalt maBgeblich beteiligt war, entschied das Kollegium
Krulls Wunsch positiv. Dabei gaben die vorgelegten Dokumente gegentiber
den auch in Amsterdam wohlbekannten berechtigten Ansprtichen Deventers
den Ausschlag 1).
Mit Krulls Eintritt blieb die personelle Struktur der Amsterdamer Kammer zwei Jahrzehnte unverandert. Die Mitgliederzahl des Kollegiums wurde
erst wieder erhoht, als 1701 der friesische Bewindhebber Gillis Vermeersch
hinzukam 2). Eine entsprechende Anordnung hatten die Generalstaaten in
die Prolongation des W.I.C.-Oktrois vom 30. Nov. 1700 aufgenommen 3).
Die dort ebenfalls verftigte Erweiterung urn je "een halve Bewinthebber" aus
Overijssel und Gelderland hatte nicht etwa Auswirkungen auf die tatsachHche Anzahl der fremden Deputierten, sondern ausschlieBlich finanzielle
Hintergrlinde 4).

1) ARA, W.I.C. 335,20. Febr. 1680, Fo!. 40 if.
J. Acquoy, Deventer's participatie, S. 25.
2) ARA, W.I.C. 356,7. Juni 1701, Fo!. 131.
Dies hatte eine seltsam anmutende Vorgeschichte. Gillis Vermeersch, "coopman
wonende tot Harlingen", hatte an der Guineakiiste Lorredraaiersgeschilfte (Schwarzhandel) getrieben und damit das W.I.C.-Monopol verletzt. Fiir Vermeersch war dies
zunilchst mit sehr nachteiligen Foigen verbunden, denn die Compagnie brachte zwei
ihm gehOrende Schiffe auf und konfiszierte sie samt Ladung. Als die besagte Oktroiprolongation anstand, machte die Provinz Friesland ihre Zustimmung davon abhilngig, daB Vermeersch Schadenersatz und sie selbst einen Bewindhebberplatz in
Amsterdam erhielte. Der Harlinger sollte daraufhin "tot extinctie van aIle praetensien" f 45.000 bekommen, und Friesland wurde der geforderte Bewindhebberplatz
zugestanden. (ARA, Stat. Gen. 588, 10. u. 30. Nov. 1700). Die Griinde dafiir,
daB dann ausgerechnet der Gesetzesbrecher und Compagniewidersacher Vermeersch Bewindhebber wurde, sind nicht bekannt. (Die Kenntnis dieser Vorgilnge
urn Vermeersch verdanke ich einem freund!. Hinweis von Herro Franz Binder,
Wien, z. Zt. Den Haag).
3) Groot Placaet-Boek IV, S. 1334.
4) Vg!. S. 26 f.
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WAHLVERFAHREN UND AMTSZEIT

Es war ein durch die Auflosung der alten Compagnie bedingter Sonderfall, daB 1674 auch die Depositanten und Altbewindhebber Mitgiieder des
Amsterdamer Kollegiums stellten. In der Foige freiwerdende Piatze sollten
nur noch von den Hoofdparticipanten besetzt werden 1). Davon gab es
allerdings eine Ausnahme, von der noch die Rede sein wird.
Als Hoo/dparticipanten (Hauptteiihaber) gaiten in Amsterdam Aktionare,
die wenigstens zwei Jahre iang tiber eine Mindestkapitaleinlage von nominell
/4.200 verftigt hatten. Dabei handelte es sich urn neues KapitaI 2). Die 1674
eintretenden Bewindhebber muBten, wie die Amsterdamer Btirgermeister in
einer Bekanntmachung vorrechneten, entweder /14.000 in Obligationen
oder /28.000 in alten Aktien einbringen, die dann, auf 30 bzw. 15 % abgewertet, den geforderten Kapitaianteil von /4.200 ergaben 3).
Die Wahibarkeit war noch durch gewisse personiiche Voraussetzungen
eingeschrankt. Nicht "eiigibel" waren bestimmte Verwandte amtierender Bewindhebber, femer nicht Personen, die in Diensten der V.O.C. standen.
AuBerdem sollte beachtet werden, "dat de meerder he1ft der Bewindthebberen ervaren Negotianten en Koopiuyden zijn" 4).
Ausnahmen von den beiden Vorausetzungen, die einen Hoofdparticipant
ausmachten, sind bei den Buytenheeren bekannt, wie die fremden Bewindhebber im Compagniejargon hieBen 5). So hatte der Haarlemer Mattheus
Schatter bei seiner Emennung zum Bewindhebber zwar den erforderlichen
Kapitaianteil, verftigte dartiber aber erst zwei Monate lang 6). Auch Goudas
Arent Vossenburgh erftillte die zweijahrige Wartezeit nicht. In diesen Fallen
muBten beide Stadte erst die "obstacuien" beiseiteraumen und eine Sonder1) Oktroi, Art. 14.
2) Ebenda, Art. 13.

Die bei Van der Meulen, Studies, S. 448 u. Colenbrander, Kol. geschiedenis n,
S. 25 genannte Mindesteinlage von/ 4.500 ist einmal undifferenziert, da in den vier
anderen Kammem /2.800 ausreichten (Oktroi, Art. 13). Zum anderen ist sie der
absoluten Hohe nach unrichtig. Es existierte auch nicht etwa eine eigenmiichtige
Regelung der Amsterdamer Kammer. DaB sie sich vielmehr exakt an die Oktroibestimmung hielt, erweist u.a. die Anfrage des Nicolaes Berckelius, der "coopman
tot Amsterdam" war (ARA, Stat. Gen. 1751,5. Miirz 1675) und sich offensichtlich
fiir einen Bewindhebberplatz interessierte. Als er von der Kammer Auskunft dartiber verlangte, "hoe veel een Bewinthebber . .. gehouden is, te participeren",
wurde ihm geantwortet, "dat ... niemant tot Bewindhebber in dese presidiale
carner aengenomen mach werden dan die geene die ... voor syn eygen sal part iciperen ter somme van/42oo: - nieuwe capitale actien". (ARA, W.I.C. 333,18.
Jan. 1678, Fol. 7).
3) GAA, Arch. Burg. 69, 4. Okt. 1674, Fol. 155.
Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht entschieden, daB bestimmte alte Guthaben
auch zu 100% umgewandelt werden konnten. (Vgl. N. H. Schneeloch, Grund- u.
Betriebskapital, S. 325).
4) Oktroi, Art. 14.
5) Genauer: buyten Heeren, so genannt u.a. in ARA, W.I.C. 330, 1 Jan. 1675,
Fol. 34; W.I.C. 337, 27. Okt. 1682, Fol. 430; W.I.C. 342,25. Miirz 1687, Fol. 71,
6) ARA, W.I.C. 337, 18. Aug. 1682, Fol. 327; W.I.C. 344,22. Miirz 1689, Fol.
102 vo.
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genehmigung der GeneraIstaaten einholen, bevor ihre Bewindhebber vom
Amsterdarner KoIIegium anerkannt wurden 1). Spater scheint die Oktroivorschrift lassiger gehandhabt worden zu sein, denn Frans Cuper van Holthuisen, Bewindhebber fUr Overijssel, hielt arn Tage seiner Wahl anscheinend
nicht einen Stuiver in Westindischen Aktien. Einige Wochen spater wurde
er ohne viel Aufhebens in die Amsterdamer Kammer aufgenommen, nachdem er den fehlenden Kapitalanteil erworben hatte 2).
Auch der eigentliche Wahlvorgang zur Ermittlung der regularen Amsterdarner Bewindhebber hatte spater, wiederum mit einer Ausnahme, einen
anderen Ablauf als 1674. 1m ersten Abschnitt des Wahlgangs hielten Bewindhebber und Hoofdparticipanten eine gemeinsarne Konferenz ab und bestimmten aus dern Kreis der Hauptteilhaber drei Kandidaten 3), die schon
erwahnte Tripelgetal. Der BeschluB wurde in einem Wahldokument niedergelegt, das der Prasident zusammen mit dem Vizeprasidenten oder dem
Preses der Hoofdparticipanten den Amsterdamer Btirgermeistern tiberbrachte 4). Die vier Stadtregenten bestimmten dann in einer Stichwahl endgilltig den neuen Bewindhebber. Dieser fand sich nach meist einigen Tagen
wieder im Westindischen Haus ein und legte seine "acte van aanstellinge",
die Ernennungsurkunde, vor 5). In der Zwischenzeit hatte der Gewahlte bei
den Btirgermeistern auch den Amtseid abgelegt, mit dem er u.a. zu beschw6ren hatte, daB er nur zum Nutzen der Compagnie handeln und auf
Dauer der Bewindhebberschaft sich nicht von seiner Mindestkapitaleinlage
trennen wtirde 6). In der Regel scheint es gentigt zu haben, wenn der Neuling
dem KoIIegium mtindlich versicherte, den Eid geleistet zu haben. Bei den
Bewindhebbern Munter und De Famars ist noch von einem entsprechenden
Beglaubigungsschreiben der Btirgermeister die Rede 7).
In immer wiederkehrenden Phrasen berichten die Notulen der Amsterdarner Kammer von dem sich anschlieBenden Zeremoniell: Das neue Mitglied des KoIIegiums wurde von den tibrigen "aangenaam verklaart", "verwellekomt," ihm "gecongratuleert", "gefeliciteert ende geluck gewenscht".
AIsdann nahm der Neugewahlte "sessie", d.h. er nahm den ihm zugewiesenen Platz am Konferenztisch ein und beteiIigte sich mit sofortiger Wirkung
als Stimmberechtigter an den Beratungen der Kammer.
Wie bereits angedeutet, kannte das Oktroi vom normalen Wahlverfahren
zwei Ausnahmen. Der ersten kam nur eine zeitlich befristete Bedeutung zu:
Anstelle der 1674 gewahlten drei AItbewindhebber sollten die aus der alten
Compagnie nicht mittibernommenen Bewindhebber bevorzugt nachrticken
1)
2)
3)
4)

Fol.
5)

Fol.
6)
1)

ARA, W.I.C. 337, 10. Juli 1682, Fol. 253; 4. Sept. 1682, Fol. 356 f.
ARA, W.I.C. 354,27. Miirz 1699, Fol. 46; 14. Juli 1699, Fol. 108 f.
Oktroi, Art. 14.
ARA, W.I.C. 343, 14. Juli 1688, Fol. 193 vo; W.I.C. 355, 25. Jan. 1700,
16.
ARA, W.I.C. 348, 20. Nov. 1693, Fol. 196; W.I.C. 351, 23. Miirz 1696,
36.
Oktroi, Art. 44.
ARA, W.I.C. 353,2 Mai 1698, Fol. 74; 9. Mai 1698, Fol. 78.
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konnen, "soo lange yemandt der se1ver in 't leven sal overigh zijn" 1). Es
konnte also erst nach dem Tod des letzten Altbewindhebbers tiber aile drei
Stellen frei verfligt werden.
Der Fall, daB die Ausnahmevorschrift hatte angewendet werden konnen,
trat in der Compagniegeschichte nur einmal ein und lieferte schier endlose
Schwierigkeiten. Als namlich der Platz des Jan van Erpecum freiwurde 2),
meldete Hans Bontemantel, letzter tiberlebender Altbewindhebber, der nicht
in die neue Compagnie mittibernommen worden war, seine Ansprtiche auf
die vakante Stelle an 3). Nach monatelangen Verzogerungsmanovern erklarten sich die in dieser Angelegenheit mitspracheberechtigten Hoofdparticipanten schlieBlich einstimmig gegen Bontemantels Anstellung, angeblich
wei! er "ingevolge van den Octroye niet en was gequalificeert" 4). Als einziger
Grund flir die Ablehnung ware denkbar, daB Bontemantel nicht tiber das
erforderliche neue Aktienkapital verftigte, was allerdings aufgrund der Que1lenlage zu tiberprtifen nicht moglich war 3). GewiB aber scheint, daB die
Hoofdparticipanten mit ihrer ablehnenden Haltung nicht primar die Belange
der Compagnie wahrnahmen, sondern handfeste egoistische Interessen verfolgten, denn Bontemantel machte Anstalten, einen Platz zu blockieren, der
sonst aus den eigenen Reihen besetzt worden ware. Auch als sich die Amsterdarner Btirgermeister einschalteten und wiederholt verargert anfragten, warurn der vakante Platz noch immer nicht besetzt sei 6), lehnten die Hoofdparticipanten Bontemantel weiter hartnackig als nicht "admissibel" ab 7).
Weil der Altbewindhebber aber auf seinem Recht insistierte, wurden selbst
die Generalstaaten urn Vermittlung angerufen 8). Die Ange1egenheit kam in
') Oktroi, Art. 13.
2) Eigenartig genug ist, daB Van Erpecum bis zu seinem Tod (14. Nov. 1685)

Bewindhebber blieb, denn er wurde 1682 zum Gouverneur von Cura<;ao ernannt
und trat sein Amt auf der Insel am 20. Jan. 1683 an. (1. Hartog, Nederl. Antillen
III, 2, S. 1137). Eine Erkliirung bietet seine Bitte an die Amsterdamer Biirgermeister, "ten tijde zyn af weesens . .. (te) mogen behouden zyn plaats als bewinthebber ende de zelve open gelaten werden". (ARA, W.I.C. 337, 13. Nov. 1682,
Fol. 451). Seltsamerweise wurde diesem Gesuch entsprochen, was u.a. der folgende
Vorfall erweist : Zu Beginn des Jahres 1685 verJangte Willem van Erpecum im
Auftrage seines Bruders dessen Bewindhebberprovision. Diesen Anspruch begriindete er damit, daB Jan van Erpecum von den Amsterdamer Biirgermeistern
"voor desselfs vertreck na Curacao in qualite als Bewinthebber in dese Carner is
gecontinueert". (ARA, W.I.C. 340, 2. Jan. 1685, Fol. 1). Die Zahlung wurde von
der Kammer jedoch unter Berufung auf einen friiheren BeschiuB verweigert, in dem
Van Erpecum fUr die Zeit seiner "uytlandigheyt" keine Provision bewilligt worden
war. (ARA, W.I.C. 340, 13. Miirz 1685, Fol. 74 vo; W.I.C. 337, 1. Dez. 1682,
Fol. 466 f).
3) ARA, W.I.C. 341,22. Febr. 1686, Fol. 67. Bontemantel ist identisch mit dem
Autor des von G. W. Kernkamp 1897 hrsg. Werkes De regeeringe van Amsterdam
1653-1672.
4) ARA, W.I.C. 341, 5. Nov. 1686, Fo!. 426 f.

5) Siimtliche Amsterdamer Kapitalbiicher der neuen Compagnie sind verJoren-

gegangen.
6) ARA, W.I.c. 341, 15. Okt. 1686, Fol. 405; 12. Nov. 1686, Fol. 435 f.
7) Ebenda, 22. Nov. 1686, Fol. 443 yo.
8) Ebenda, 24. Dez. 1686, Fol. 497 f.
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der Kammer dann nicbt mebr zur Spracbe. Definitiv abgescblossen wurde
sie jedocb erst 1688, als Albertus Geelvinck im Kollegium den Platz des
Jan van Erpecum einnabm 1). Hans Bontemantel war inzwischen verstorben 2). Die praktizierte Verzogerungstaktik vor seinem Tod und die bernacb
schnell stattfindende Neuwahl lassen den Verdacbt aufkommen, daB sicb
Generalstaaten, Biirgermeister, Bewindhebber und Hoofdparticipanten insgebeim geeinigt batten, Bontemantels Tod abzuwarten und damit das Problem zu IOsen.
Die zweite Ausnabme vom normalen Wablverfabren betraf den Hooftparticipants Bewindthebber. Der Unterscbied lag darin, daB dieser schon mit
Stimmenmebrbeit der Hauptteilbaber gewahlt war, amtierende Bewindbebber und Stadtregenten also kein Mitspracberecht hatten. Er sollte in der
Kammer vor aHem die Interessen der Hoofdparticipanten wabmebmen, war
aber den anderen neun Mitgliedem des KoHegiums nicbt nur gleicbgesteHt,
sondem genoB dartiberbinaus nocb ein Sonderrecbt: 1m Gegensatz zu den
drei anderen Amsterdamer Delegierten in der Zehnerversammlung, die jedesmal neu gewablt wurden, nahm er automatiscb an den Beratungen der X
teil 3).
Auf die Wabl der in Amsterdam bospitierenden fremden Bewindbebber
batten weder Kammer nocb Stadtregenten der Metropole EinfiuB. Die Buytenbeeren wurden in Gouda, Haarlem und Leiden von den lokalen Btirgermeistem emannt, in Utrecbt von den Provinzialstanden.
In Ge1derland und Overijssel war 1675 Willem III. von Oranien, dem
Erbstatthalter, die Vergabe einer Vie1zabl von Amtern eingeraumt worden,
so auch die Nominierung der Bewindhebber aus diesen Provinzen 4). Dabei
batten die Stande aber nocb ein Mitspracberecbt 5). Die Tatsache, daB spater
die Gelderlander Van der Capellen und Van Ripperda ibre Ernennungsurkunden von der "Conincklycke Majesteit van Groot Brittanjen" erhielten,
fUr Van der CapeHen selbst in "Witebal" ausgestellt 6), erklart sicb mit Willems Kronung zum engliscben Konig im Jabre 1689 7).
Bevor die Buytenheeren jedoch in Amsterdam als Bewindhebber anerkannt wurden, muBten sie sich vor dem Kollegium erst nocb "qualificeren",
d.h. drei Voraussetzungen erfiillen: Einmal muBten sie ordnungsgemaBe
Wablurkunden aus ibren Heimatstadten und -provinzen beibringen, zum
anderen tiber mindestens f 4.200 nominelles Westindiscbes Aktienkapital
verftigen, wobei die erwahnten Ausnabmen von der zweijabrigen Wartezeit
vorkamen. AuBerdem hatten sie nachzuweisen, daB der Amtseid abgelegt
1) ARA, W.I.c. 343, 16. Juli 1688, Fol. 195.
2) Er starb im Alter von 75 Jahren und wurde am 8. Juni 1688 in Amsterdam

beigesetzt. (J. E. Elias, Vroedschap I, S. 486).
3) Oktroi, Art. 14.
4) J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie XIV, S. 359 f; J. Acquoy, Deventer's
participatie, S. 25.
5) Vgl. S. 7f.
6) ARA, W.I.C. 348,23. Juni 1693, Fol. 87 yO; W.I.C. 354,4. Sept. 1699, Fol.
154.
7) P. J. Blok, Geschiedenis van het Nederl. yolk III, S. 265.
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war. Wenn der Schwur noch nicht geleistet war, brauchten sie deswegen
nicht eigens in ihre Heimatorte zurtickzureisen, sondern konnten das Versaumte bei den Amsterdamer Btirgermeistern nachholen. Der Compagnieadvokat pflegte die Fremden dann ins Stadthaus zu begleiten, wohnte dem
Zeremoniell als Zeuge bei und erstattete hernach der Kammer davon Bericht 1).
Hier kann nur an Rande darauf eingegangen werden, daB vor aHem die
Bewindhebberwahlen in den Stadten den Stempel der damaligen oligarch ischen Machtverhaltnisse trugen.
Amsterdam, Gouda, Haarlem und Leiden standen unter der unumschrankten Herrschaft jeweils eines Blirgermeister-Quartetts. Die Btirgermeisterposten wiederum befanden sich als zentrale Schaltstellen der Macht
im Besitz weniger reicher Familien, die sich durch EheschlieBungen untereinander eng verbanden. Ihren Fiihrungsanspruch verteidigten sie durch
skrupellose Intrigen und beispiellosen Nepotismus oft jahrzehntelang.
Auch das Bewindhebberamt wurde, wie samtliche anderen offentlichen
Positionen, sofern sie nur irgendeinen Profit versprachen, innerhalb der
Regentenclique sowie deren Verwandschafts- und Freundeskreis verschoben.
Es ist an dieser Stelle nicht moglich und auch nicht notwendig, verwandschaftliche und andere Beziehungen der Bewindhebber zu denjenigen Biirgermeistern zu untersuchen, die in den jeweiligen Jahren der Bewindhebberwahl an der Macht waren. Ais Beispiel mag geniigen, daB Jacob Jacobsz.
Hinlopen in dem Jahr gewahlt und jiingster Amsterdamer Bewindhebber in
der hier behandelten Periode wurde, als sein Vater einer der vier omnipotenten Biirgermeister in der Metropole war.
Die Regenten bedachten aber auch sich selbst. Zahlreiche Gewahlte, wie
in Amsterdam Jeronimus de Haze, Gouda Jacob van der Dussen, Haarlem
Andries van der Hoorn, Leiden Diderick van Leyden, waren bei ihrer Ernennung zu Bewindhebbern Aitbiirgermeister, in spateren Jahren zum Teil
auch wieder amtierende Stadtregenten.
Aber sogar die regierenden Biirgermeister verschmahten das Bewindhebberamt nicht und nahmen auf die eigene Wahl ungeniert direkten EinfluB.
Zu diesem Kreis gehorten der Amsterdamer Nicolaes Opmeer, in Gouda
Arent Vossenburgh, die Leidener Johan van den Bergh und Jacob van der
Maas, ferner die Haarlemer Mattheus Steyn und Mattheus Schatter.
Sicherlich auch kein Zufall ist, daB die meisten Amsterdamer Bewindhebber miteinander blutsverwandt, verschwagert oder wenigstens weitillufig
verwandt waren. Zwar verbot das Oktroi gewisse verwandschaftliche Beziehungen unter den Bewindhebbern 2). Dies wurde aber dadurch umgangen,
daB die Wahlen sukzessive erfolgten.
Hier nur einige Beispiele ftir die familiaren Beziehungen der Bewindhebber in Amsterdam: Isaac Jan Nijs heiratete eine Schwester des Ferdinand
van Collen, Cornelis Bors van Waveren eine Tochter von Paulus Godin.
1) ARA, W.I.C. 337, 18. Dez. 1682, Fal. 481; W.I.C. 339, 9. Juni 1684, Fal.
128 vo; W.I.C. 354,4. Sept. 1699, Fa!. 154 f; 8. Sept. 1699, Fa!. 164.
2) Oktrai, Art. 14.
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Cornelis Munter und Albertus Geelvinck, Joan Jacob de Famars und Joan
van den Bempden waren Vettern, Adriaen Temminck und Philippe d'Orville
Stiefbrtider, Everard und Jacob Scott Bruder 1).
Die zehn Amsterdamer Bewindhebber wurden grundsatzlich auf Lebenszeit angestellt. Dabei handeIte es sich jedoch nur urn eine einseitige Verpflichtung der Kammer, denn den Mitgliedern des Kollegiums stand es jederzeit frei, ihren Dienst zu quittieren. Sie muftten ihren Platz allerdings raumen,
wenn sie als Bewindhebber in die V.O.c. eintraten 2).
Der Amsterdamer Regelung hatten sich Gouda, Haarlem, Leiden und
anscheinend auch Overijssel angeschlossen. Bei Diderick van Leyden, dem
ersten Leidener Bewindhebber, war zwar zunachst von einer Befristung der
Amtszeit bis Jahresmitte 1677 die Rede, er blieb dann aber doch bis zum
Tod Vertreter seiner Stadt im Kollegium der Metropole 3), ebenso seine
Nachfolger. - Gelderland dagegen benannte die Deputierten anfangs fUr
sechs Jahre, ging aber spater zu einer nur dreijahrigen Anstellung tiber 4).
Auch Utrecht sah fUr seine Bewindhebber eine turnusgemaBe Abltisung nach
sechs Jahren vor 5), doppelt so lange im Amt blieb allerdings Nicolas de
By 6).
Die im Ietzten Viertel des 17. Jh. gewiihIten Amsterdamer Bewindhebber,
insgesamt 28, behieIten ihre Position durchschnittlich 13-14 Jahre. Am langsten blieb Pieter van Wickevoort mit fast 47 Jahren im Amt. Die ktirzeste
Zeit im Westindischen Haus verbrachte Everard Scott, der nach kaum mehr
als einem Jahr Kammerzugehorigkeit verstarb. Bei ihrer Ernennung waren
die Bewindhebber der Metropole durchschnittlich zwischen 41 und 42 Jahren
alt. JUngstes Mitglied des Kollegiums wurde mit 25 Lenzen Jacob Jacobsz.
1) Zur oligarehisehen Stadtherrschaft in Amsterdam s. J. E. Elias, Regentenpatriciaat und Th. Bussemaker, Lijst van ambten. Jahrgangsweise Aufstellungen
der Amsterdamer Biirgermeister finden sieh u.a. in den Handvesten olte Privilegien ... der Stad Amstelredam I. Die Goudaer Biirgermeister sind bei J. Walvis,
Besehryving der Stad Gouda I, verzeiehnet, die Haarlemer im Naam-Register ...
der stad Haarlem, un ddie Namen der Leidener Stadtregenten sind im Naamwyser
... der Satd Leyden enthalten. Die Kalenderdaten der Bewindhebberwahlen werden
unten, S. 32 fT, genannt, und die erwllhnten Verwandschaftsbeziehungen ergeben
sieh aus J. E. Elias' Vroedsehap I u. II.
Z) ARA, W.I.C. 331, 1. Sept. 1676, Fol. 238 f; W.I.c. 337, 27. Jan. 1682, Fol. 30.
Die Reehtsgrundlage dafur ist nieht ganz klar. Zwar existierte im W.I.C.-Oktroi
die folgende Vorschrift: "Ende sal niemandt tot Bewindthebber mogen werden geeligeert, die in dienst van de Compagnie van Oost-Indien is" (Art. 14). Dies bezieht
sich eindeutig nur auf noch zu wiihlende Bewindhebber. 1m V.O.C.-Statut gab es
dagegen keine entsprechende, prohibitive Bestimmung, wie eine Durchsicht sllmtlicher Ostindischer Oktroiprolongationen, die nach Grundung der W.I.C. (1621)
erlassen wurden, ergab. So bleibt die Vermutung, daB Art. 14 des W.I.C.-Oktrois
analog auf ihre bereits gewahlten Bewindhebber angewendet wurde.
3) ARA, W.I.C. 330, 28. Dez. 1674, Fol. 31; W.I.C. 338,27. Jan. 1683, Fol. 26.
4) ARA, W.I.C. 342, 15. Nov. 1687, Fol. 307; W.I.c. 351,24. Juni 1696, Fol.
70 vo; W.I.C. 354,4. Sept. 1699, Fol. 153 f.
5) ARA, W.I.C. 335,9. Juli 1680, Fol. 152.
6) ARA, W.I.C. 341, 10. Mai 1686, Fol. 176 vo; W.I.C. 353, 29. April 1698,
Fol. 72 vo.
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Hinlopen, altestes der 59 jamige Paulus Godin 1). Von den 28 Bewindhebbern befanden sich zu Ausgang des James 1700 10 im Amt, 13 waren durch
Tod, 4 vorzeitig und freiwillig ausgeschieden.
In dieser Rechnung fehlt Marcus Broen. Er lieferte den wohl einmaligen
Fall in der Compagniegeschichte, daB ein Bewindhebber durch KammerbeschluB aus seinem Amt entfernt wurde. Broen hatte Briefe von der Goldkiiste und Cura~ao , die an die Amsterdamer Kammer gerichtet waren, unbefugt geotfnet und eine Zeitlang zurtickgehalten, "sonder eenige de minste
communicatie daarvan aan jemant . . . te hebben gedaan". Die in den
Scmeiben enthaltenen Nachrichten machte er sich mr private Borsenspekulationen zunutze. Aufgrund seiner exklusiven Informationen tiber schlechte
Compagniegeschafte auf Cura~ao stieB er rasch einen betrachtlichen Posten
Westindischer Aktien ab, bevor der Kurs urn 2-3 % fiel. Infolge gtinstigerer
Berichte aus Westafrika kaufte er ein noch groBeres Paket wieder auf und
konnte einen Kursgewinn von 3-4 % kassieren. Als in der Stadt und an der
Borse Gertichte tiber Broens Praktiken zu kursieren begannen, leitete die
Kammer eine Untersuchung gegen ihn ein 2). Sie faBte jedoch erst Ende
Dezember 1681, beinahe ein Jam nach Bekanntwerden der Verfehlungen,
den BeschluB, daB wegen der "ongelegentheyt in de bedieninge van het Bewinthebberschap .. . den voorn. heere Broen geen Bewinthebb kan blijven" 3). Eine Rolle bei seiner Demissionierung konnte aber auch die Tatsache gespielt haben, daB er im Laufe des James 1681 fallit gegangen war 4).
Der drohende Konkurs wiederum mag Broen zu seinen Manipulationen veranlaBt haben, womit sich dann ein Teufelskreis urn ihn geschlossen hiitte.
4.

DIENSTVERRICHTUNG UNO AUFGABENKREIS

Die Bewindhebber der Metropole waren gehalten, "tweemael ter weke
. .. namentlyk des Dinsdaghs, en vrydaghs naden middagh van vyven tot
agt uuren" zusammenzukommen 5). Versammlungsort war das Haus Voetboogdoelen "tusschen den Heiligen Weg, en het Spui" 6). Es war Eigentum
der Stadt Amsterdam, und die Compagnie zahlte zunachst jahrlich f 1.600
Miete, spater f 1.800 7). Zahlreiche Beispiele in den Amsterdamer Compagnieprotokollen zeugen davon, daB neben den normalen haufig auBerordentliche Sitzungen stattfanden. - Wer zu spat kam oder die Beratung vor
SchluB verlieB, hatte 12 Stuiver Strafe zu zahlen 8). Damit nahm es das
1) Letztere Angabe vorbehaltlich des Umstandes, daB sich das genaue Geburtsdatum von Philippe d'Orville, der bei Eintritt in die Compagnie etwa gleich alt war,
nieht ermitteln liell.
2) ARA, W.I.C. 336, 16. Jan. 1681, Fo!. 14; 21. Jan. 1681, Fo!. 17 ff.
3) Ebenda, 31. Dez. 1681, Fo!. 397 y o.
4) J. E. Elias, Vroedschap I, S. 465.
5) ARA, W.I.C. 331, 3. Jan. 1676, Fo!. 4.
6) De Koophandel van Amsterdam (1780), II, S. 105. An der Stelle des ehemaligen Westindischen Hauses befindet sich die heutige Amsterdamer Universitatsbibliothek. (Freund. Hinweis von Herm S. A. C. Dudok van Heel, Amsterdam).
7) J. C. Overvoorde, De gebouwen van de West-Indische Compagnie, S. 141.
8) ARA, W.I.C. 331, 3. Jan. 1676, Fo!. 6 f .
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Kollegium aber wahl nicht sonderlich genau, denn in den Protokollen findet
sich nur einmal der Vermerk: "Pellicorne te laat" und "de Vicq vroeger
afgegaen" 1).
Fur jeweils 14 Tage fiihrte ein Bewindhebber als President den Vorsitz im
Kollegiurn. Damit das Sitzungsprogramm zugig abgewickelt werden konnte,
muBte er eine halbe Stunde vor Versammlungsbeginn mit dem Compagnieanwalt zusammenkommen, "omme de besoignes ende affaires ... te prepareren" 2). Vicepresident war der Prasident der voraufgegangenen Sitzungsperiode. Wegen des stlindigen Prasidiumswechsels ist Elias' gelegentliche Bemerkung zu manchen Regenten, sie seien"Presideerend" oder "Vice Presideerend" Bewindhebber gewesen 3), uberflussig und etwas irreftihrend, dennjeder
im Amsterdamer Kollegium wurde mindestens zweimal jahrlich Prasident.
1m groBen und ganzen kann festgestellt werden, daB die Amsterdamer
ihre Kammersitzungen einigermaBen regelmaBig besuchten, wenn auch selten aIle zehn zugleich anwesend waren. Die Buytenheeren erschienen dagegen hOchst sporadisch. Dieses Geflille hatte sein Ursache freilich in der
unterschiedlichen Provisionsregelung, die den Amsterdamern einen Stimulans zur moglichst haufigen Teilnahme an den Beratungen bot 4). Von den
fremden Bewindhebbern erschienen manche etwa aIle Vierteljahre einige
Sitzungen hintereinander in der Kammer und verbanden diese Besuche
offensichtlich mit anderen Geschaften in der Stadt 5). Andere, wie Joan
Krull, kamen einmal pro Jahr, und der Goudaer Delegierte Cornelis de
Lange beehrte das Kollegium in seiner sechsjahrigen Amtszeit mit insgesamt vier Besuchen. Den Vogel schoB Leidens Diderick van Leyden van
Leeuwen ab, indem er sich wahrend seiner fast achtjahrigen Bewindhebberschaft nur einmal im Westindischen Haus sehen lieB, und dies, urn sich nach
seiner Wahl dort vorzustellen 6). Aber selbst die Ernennung zum Bewindhebber vermochte manchen nicht zu bewegen, sich nach Amsterdam aufzumachen: So schickte der 1694 nominierte Wilhem van Doetinchem drei
Jahre spater einen Sohn in die Metropole, der dem Kollegiurn von der Wahl
des Vaters erzahlte und mit dessen Vollmacht die Provision kassieren wollte '). Auch Dirck Wolter van Lynden und Mattheus Schatter hatten mangels
Besuchen in der Kammer keine Gelegenheit, ihr Geld in Empfang zu nehmen
und gaben schriftliche Anweisung, ihre Beziige an die Amsterdamer Kaufleute Jonas de Voogt und Abraham van Someren auszuzahlen 8). Da hat
natiirlich van Brakel Recht mit seiner Feststellung, daB solche Bewindhebberplatze "aIleen inkornsten, doch geen arbeid medebrachten" 9).
ARA, W.I.C. 330,27. Nov. 1674, Fol. 12.
ARA, W.I.C. 331, 3. Jan. 1676, Fol. 5 va.
J. E. Elias, Vroedschap II, S. 661, 710.
Vgl. S. 23, 27 f.
S) SO Jacob van der Dussen, der fiir Gouda auch noch in der Amsterdamer
Admiralitiit saB.
6) ARA, W.I.C. 330,28. Dez. 1674, Fol. 30 va.
7) ARA, W.I.C. 352,4. Jan. 1697, Fol. 3 va.
8) ARA, W.I.C. 347, 15. Jan. 1692, Fol. 14 va; 14. Okt. 1692, Fol. 257.
9) S. van Brakel, West-Indische Compagnie, S. 214.
1)
2)
3)
4)
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Die Amsterdamer indessen hatten eine Hille von Aufgaben zu bewaltigen,
die im einzelnen darzustellen nicht moglich ware. Angedeutet seien deshalb
nur einige Obliegenheiten. BeispieIsweise tatigten die Bewindhebber in der
Metropole alle wichtigen Gescbafte der Kammer: Sie erwarben oder mieteten Schiffe, kauften ganze Frachten billigen Tands, gegen den in Vbersee
auf dem Tauschweg Kolonialprodukte und Sklaven eingehandelt wurden,
und leiteten die Auktionen, auf denen die Retourwaren zum Verkauf kamen.
Ein groBer Teil des gesamten festen Compagniepersonals, sei es der Amsterdarner Oberbuchhalter oder der Pradikant auf St. Eustatius, wurde von den
Bewindhebbern in der Amstelstadt angestellt. Fiir ihre Afrika- und Westindienfahrer heuerten sie die Besatzungen an, komplett vom Chirurgen bis hinauf zum Kapitan. - Das Oktroi machte sie fiir Buchhalter und Buchftihrung
verantwortlich; insbesondere hatten sie dafiir Sorge zu tragen, daB die Bilanz
ptinktlich alle drei Jahre erstellt wurde. Dafiir hafteten sie mit ihren Provisionen 1).
Urn des breiten Aufgabenspektrums Herr zu werden, hatte das Kollegium
eine Art Arbeitsteilung vorgenommen und das TatigkeitsfeId in "Commissionen" aufgespalten. Eine dieser Aufteilungen gewahrt Einblick in die vielfaItigen Pflichten der Bewindhebber. 1m Jahre 1682 waren 2)
Reken meesteren tot de saken
van de Kerck en Processen

Tot de saken van de Koopmanschappen en Apotheek

Tot de saaken van de Equipagie
vivres & Ammonitie

ontfangers

Tot het aen neme van t Volk

Tot de Custen van Africa

De Heeren
van Beeck
van Heuvel
d'Orville
Kerckrinck
van Erpecum
van Heuvel
Godin
De Vicq
op Meer
Nys
van Wickevoort
d'Orville
van Wickevoort
d'Orville
Kerckrinck
Godin
van Wickevoort
de Vicq
Opmeer
Godin
van Wickevoort
Kerckrinck

1) Oktroi, Art. 16.
2) ARA, W.I.C. 337,4. Aug. 1682, Fo!. 286 f.
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Tot de Custen van America

Tot de saaken van de oude Comp·.
tot de saaken van de Slave handel

van Beeck
van Heuvel
Nys
de Vicq
d'Orville
van Erpecum
van Heuvel
van Heuvel
Godin
Nys
de Vicq
d'Orville

Besonders aufwendige und mit langeren Fahrten verbundene Aufgaben
waren aber nicht nur einigen wenigen Bewindhebbem zugeteilt, sondem
fielen in bestimmter Folge abwechselnd allen Mitgliedem des Kollegiums
zu. Diese Reisen dauerten oft einige Tage und hatten meist Den Helder oder
Texel zum Ziel, wo zahlreiche Schiffe der Amsterdamer in See stachen und
auch wieder einfielen. Dort muBten die Bewindhebber das Schiffsvolk anhand der Heuerlisten auf Vollziihligkeit hin tiberprtifen und vor allem die
Fahrzeuge "tot weringe van aIle Lorredrayeryen" kontrollieren 1), denn es
kam immer wieder vor, daB das Oktroi auch vom eigenen Personal unterlaufen und auf Compagnieschiffen illegale Waren auBer Landes gebracht
bzw. eingeschmugge1t wurden. 1690 wurden die "Tourbeurten" von der
Kammer neu ausgelost und wie folgt verteilt 2):
op de inkomende Schepen
de eerste Tourbeurte door de Heer Scott
de tweede Tourbeurte door de Heer de Vicq
de derde Tourbeurte door de Heer van Collen
de vierde Tourbeurte door de Heer Coymans
de vyffde Tourbeurte door de Heer Godin
de sesde
Tourbeurte door de Heer Geelvinck
de sevende Tourbeurte door de Heer Opmeer
de aghtste Tourbeurte door de Heer Nys
de negende Tourbeurte door de Heer van Wickevoort
de Thiende Tourbeurte door de Heer van Beeck

Eine ahnliche Regelung traf die Kammer bei derselben Gelegenheit auch
fUr die auslaufenden Schiffe.
Zur bequemeren Durchftihrung dieser Aufgaben hatte die Compagnie
1689 eine Jacht angeschafft, die in Delft zu [1.125 gekauft wurde. AuBer
dem Kapitan sollte sie 4-5 Matrosen als Besatzung erhalten. Das Schiff war
auch dazu bestimmt, die Abgeordneten der Zehnerversammlung nach den
1) ARA, W.I.C. 345, 6. Jan. 1690, Fol. 11 vO.
2) Ebenda, Fol. 11 f.
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Konferenzorten Amsterdam und Middelburg zu befOrdem und ihnen dort
wahrend der Sessionen als Logis zu dienen. Weil diese Art der Beherbergung
als genugend "becquame gelegentheyt" betrachtet wurde, war es den Deputierten untersagt, "huysen of kamers ten laste van de Compagnie in te
huren" 1). Die Jacht wurde 1697 fUr 1850 verkauft 2) und gegen eine neue
ersetzt, deren Wert im selben Jahr auf 15.000 geschatzt wurde 3).
Ein eigenes "Logement" unterhielt die Compagnie in Den Haag, weil
dort ihre Bewindhebber haufig mit Deputierten der Generalstaaten Verhandlungen in Compagnieangelegenheiten zu fUhren hatten. Als Vermieterin ist
1676 eine Juffr. Hulsius nachgewiesen 4), 1681 wird eine Witwe Hessing genannt, die als Halbjahresmiete 1300 erhielt 5). Spater unterhielt die Compagnie eine Wohnung im Hause von Jan de Raat, "meester kleermaker in
de Poten by 't pleyn" 6), und 1697 bei Juffr. Bastingius, der halbjahrlich
1250 Mietentgelt gezahlt wurden 7).
5.

PROVISIONSPROBLEME

Fur ihre Tatigkeit erhielten die Bewindhebber eine Vergtitung, die im
Oktroi "Tractement" oder "Provisie" genannt wird. Sie sollte fUr aIle Kammem zusammen 10% der Aktionarsdividende ausmachen, durfte jedoch
jahrlich/60.000 nicht uberschreiten 8). Die Provision wurde aber nicht etwa
den Aktionaren abgezogen, sondem stellte Betriebsausgaben bei der Compagnie dar 9). Die Vergtitungssumme wurde den Bewindhebbem nicht zu
gleichen Teilen ausgezahlt; vielmehr erhielten die Kammem zunachst Quoten, die dem Neuntelproporz entsprachen und dann intern pro Kopf verteilt
wurden. Von diesem Verfahren ist irn Oktroi zwar nicht die Rede, es ergibt
sichjedoch aus den wenigen Provisionsberechnungen, die erhalten geblieben
und irn Haager Rijksarchief hinterlegt sind.
1m Jahre 1682 z.B. bekamen 10):
Amsterdam
Zeeland
Maze
Noorderquartier
Stad en Lande

119.825: 6:9.912:14:" 4.956: 7:4.956: 7:4.956: 7:-

Total

f 44.607: 1:-

1) ARA, W.I.C. 835, 17. Juni 1689, Fo!. 59 tI.
2) ARA, W.I.C. 352, 31. Mai 1697, Fo!. 100.

(4/9)
(2/9)
(1/9)
(1/9)
(1/9)
-(9/9)

Ebenda, 13. Aug. 1697, Fol. 137 yO.
ARA, W.I.c. 331,21. Febr. 1676, Fol. 55.
ARA, W.I.C. 336, 12. Dez. 1681, Fol. 384 yO.
6) ARA, W.I.C. 343, 20. Jan. 1688, Fol. 21 yO.
1) ARA, W.I.C. 352, 1. Jan. 1697, Fo!. 1 vO; 7. Mai 1697, Fo!. 89.
8) Oktroi, Art. 28.
9) Die Bewindhebberprovision erscheint neben der Aktioniirsdividende als Ausgabeposten in den "Driejarige rekeningen" der Compagnie (ARA, W.I.C. 268).
10) ARA, W.I.C. 337,27. Okt. 1682, Fo!. 424 vO.
3)
4)
5)
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Damit entfielen auf jeden der regularen
10 Bewindhebber in
6 Bewindhebber in
7 Bewindhebber im
13 Bewindhebber im
14 Bewindhebber in

Amsterdam
Zeeland
Maasquartier
Noorderquartier
Stad en Lande

/ 1.982: 10: 9
,,1.652: 2: 5
708: 1:381: 5: 2
354:-: 8

Dies macht deutlich, daB die Vertreter der beiden groBen Kammern gegenliber den "Medebroederen" in den kleinen monetiir bedeutend besser gestellt waren. Trotzdem ist das praktizierte Verteilungssystem als gerecht zu
beurteilen, da die Hauptlast der Arbeit und Verantwortung in Middelburg
und vor allem in Amsterdam lag.
In der Literatur wird verschiedentlich die Auffassung vertreten, die Bewindhebberprovisionen seien unangemessen hoch gewesen. So schreibt
Fruin 1): " ... Diets was voordeeliger dan een bewindhebberschap der Oostof en West-Indische Compagnie". Dazu zitiert er einen Reim, den sich wohl
der Volksmund auf die Bewindhebberbeztige gemacht hatte:
"Tweemaal vijf is tien
Ik set nul en houd ien:
1 voor de Quanten
En 0 voor de Participanten".
Dies darf jedoch nicht verallgemeinert werden, denn der Spruch hatte
allenfalls in einer Peri ode der alten Compagnie Gtiltigkeit, als sich die Bewindhebberbeztige noch prozentual nach den Ausgaben fUr Schiffsausrtistungen und den Einnahmen aus Retouren richteten 2), ein System, das freilich zu Manipulationen geradezu aufforderte.
Flir den hier behandelten Zeitabschnitt ist indessen festzustellen, daB die
Bewindhebber in dividendenlosen Jahren liberhaupt keine Zuwendungen
erhielten. Dies impliziert Art. 28 des Oktrois, und jene Bestimmung wurde
auch strikt eingehaiten, was u.a. die Provisionsberechnung von 1682 erweist. Die damals beschlossene Bewindhebbervergtitung wurde rtickwirkend
auf den Zeitraum nach der letzten Zahlung - die am 31. Dez. 1679 stattgefunden hatte - verteilt, so daB die Bewindhebber ihr Traktament "voor
1003 dagen" erhielten. Es betrug hOchstens /2.201 : 10: 8 3) und machte sich
mit /780 p.a. eher diirftig aus.
Dabei darf nicht tibersehen werden, daB die Dividende von 1682 mit 8 %
als zweithochste in der Compagniegeschichte rangiert4 ). So hatten sich die
Amsterdamer denn auch bedeutend schlechter bei der 167ger Provision ge1) R. Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen, S. 208.
2) Groot Placaet-Boek I, Sp. 573.
3) ARA, W.I.C. 337, 27. Okt. 1682, Fol. 425 yo. Der Unterschied zu den oben

genannten f 1.982: 10:9 resultiert aus einem internen Ausgleichsverfahren, nach
dem tiber die Provision der "vacante Tyt" verfiigt wurde (Vgl. S. 27 f).
') Diese Hohe wurde nur 1687 mit 10% tibertroffen und erst 1778 noch einmal
erreicht. (E. Luzac, Hollands Rijkdom IT, S. 135).
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standen, die sich aus einer nur 2 %igen Dividende ableitete. Zudem war sie
die erste Gewinnausschtittung nach Grtindung der Compagnie, stellte also
die Bezahlung flir mehr als filnf Amtsjahre dar. Den hochsten Betrag erhielt
Paulus Godin mit/863 und 9 st., demnach kaum mehr als/170 per Jahr.
Aber selbst er schnitt der absoluten Hohe nach schlecht ab gegen andere
Compagniebedienstete: Beispielsweise war der Amsterdamer Oberbuchhalter Pieter de Langhe 1674 mit einem Jahresgehalt von /1.000 zusatzlich
gewisser "Emolumente" eingestellt worden 1), und Stephanus Pelgrom,
rechte Hand des Compagnieanwalts, bezog ab 1677 ein jahrliches Salar von
/750 2). Sicherlich mtissen diese Aussagen relativiert werden, da die Bewindhebber weniger Arbeitszeit flir die Compagnie aufwendeten als das subalterne Personal. Ein exakter Vergleich der Bezahlung ist aber schon deswegen nicht moglich, weil Angaben tiber die zeitlichen Aufwendungen beider
Teile fehlen. Die hier genannten absoluten Betrage lassen jedoch erkennen,
daB sich mit der Bewindhebberprovision keine Reichttimer anhaufen lieBen.
Zudem kehrte die finanzschwache Compagnie ihre Dividenden einige
Male nicht in barem Geld, sondern in Form von Obligationen aus 3), und
auch die Bewindhebber muBten jene Schuldverschreibungen als "Bezahlung"
entgegennehmen 4). Welche Bonitat diese Papiere hatten, mag daran ermessen werden, daB sich Obligationen aus der Dividende des Jahres 1700 noch
1725 im NacWaB des Jeronimus de Haze und 1727 in der Erbmasse Johan
Jacob de Famars' befanden 5). Beide waren 1700 Bewindhebber.
Aus diesen Grtinden scheint es nicht verwunderlich, daB die Amsterdarner, meist auBerordentlich versierte Kaufieute, kein Mittel auslieBen, ihre
Beztige zu erhohen.
Erste Handhabe dazu bot ihnen eine Lticke in der Oktroivorschrift tiber
die Bemessungsgrundlage der Provision. Die betretfende Passage lautet 6):
"De Bewindthebbers sullen voor hare Provisie of Tractement gesamentlijck, ende in het gemeen genieten thien per cento, van het gene Jaerlijcks ... aen de Participanten etfectivelijck sal uytghedeelt worden".
Ftinf Jahre nach Entstehen dieser Bestimmung und kurz vor der ersten
Dividendenzahlung war den Amsterdamern woW aufgefallen, daB jene Vor1) ARA, W.I.C. 330,28. Dez. 1674, Fol. 31 y o.
2) ARA, W.I.c. 331, 27. Nov. 1676, Fol. 278.
3) Ph. L. Savary, Dictioonaire universel II, Sp. 502, unterscheidet die W.I.C.-

Dividendenzahlungen nach "argent" und "obligations". Ais Obligationsjahre neont
er 1684, 87, 91, 93. Diese Angabe ist unvollstandig, da auch 1697 und 1700 anstelle
von Bargeld Obligationen gegeben wurden. (ARA, W.I.c. 352, 15. Okt. 1697, Fol.
184; W.I.C. 355, 17. Dez. 1700, Fol. 248).
4) 1m Zeitraum 1690-92 beispielsweise kehrte die Compagnie insgesamt 13 %
Dividende aus. (E. Luzac, Hollands> Rijkdom II, S. 135). Nach dem von den Bewindhebbem praktizierten Berechnungsverfahren (vgl. S. 22 f) hiitte sich die Provision auf mindestens /80.000 belaufen miissen. Die Compagniebilanz beweist jedoch, daB nur/59.808 bar bezahlt wurden. (ARA, W.I.c. 268, Driej. rek. 1690-92).
Der Unterschiedsbetrag wurde (1691) durch Obligationen abgedeckt.
5) GAA, Arch. Burg., Coil. Succ. 19, Fol. 1019; Coil. Succ. 21, Fol. 194 f.
6) Oktroi, Art. 28.
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schrift sich mit etwas Sophismus zum eigenen Vorteil auslegen lieB, denn
im Herbst 1679 kamen Zweifel auf, "hoe ende in welcker voegen de Tractamenten off provisie der Heeren Bewinthebberen . . . sullen dienen te werden
gereguleert" 1). Bine Anfrage bei den X ergab als Antwort, die Provision
"soude dienen te werden gereeckent, als namentlyck van ieder hondert
duysent Guldens, die de Compe. sal komen uyt te deelen thien duysent guldens en soo na proportie" 2).
Obwohl damit der Berechnungsmodus eindeutig festge1egt war, hielt sich
das Amsterdamer Kollegium nicht daran. Wie raffiniert die Oktroivorschrift
Ietzten Bndes interpretiert wurde, erweist die Provisionsberechnung aus dem
Jahre 1679 3 ):
De Repartitie aen de participanten gedaan over 63
Tonne gouds a 2 pO· bedraaght
hier by gereekent de agio van /84.000 : - soo ter
Carner Amsterdam staat uyt gedeelt te werden a
4 pC'·
Item over obligatien afgelost
sulks dat de provisie van de Bd : Heeren Bewinthebberen int geheel in Casgelt compt te monteeren

/126.000:-:3.360 :- : 72.000:-:/201.360:- :" 22.373: 6:/223.733 : 6:-

Alles, was den eigentlichen Provisionsbetrag von /12.600 (10 % aus
/126.000) iiberstieg, hatten die Bewindhebber ihren merkwiirdigen Auslegungs- und Rechenkiinsten zu verdanken.
Die Addition der /3.360 resultierte anscheinend daraus, daB den Amsterdarner Aktionaren die Gewinnanteile per Wisselbank iiberwiesen wurden
und ihnen gegeniiber der Courantwahrung durch das Bankgeld ein Agio in
der bezeichneten Hohe zugutekam. Der Zuschlag von /72.000 war durch
abgelOste Zinsobligationen entstanden und sollte urspriinglich /75.000 betragen. Die bei der Provisionsberechnung mitspracheberechtigten Hoofdparticipanten 4) waren keineswegs einverstanden, daB sich die Bewindhebber
auch von diesem Betrag 10 % bewilligen wollten, konnten aber wohl nur die
Minderung um/3.ooo erreichen 5).
War die Bemessungsgrundlage von /201.360 schon urn mehr als 50%
iiberhoht, so gelang den Bewindhebbem mit Unterbringung der weiteren
/22.373: 6 ein kaufmannischer Schildbiirgerstreich, denn sie schlugen der
vorlaufigen Bemessungsgrundlage aus Dividende, Agio und Obligationen
noch die eigene Provision hinzu. Dieser Trick bedeutete nichts anderes, als
daB sie von der eigenen Provision nocbmals Provision bezogen. Dazu bedurfte es des folgenden Rechenkunststiicks:
1) ARA, W.I.c. 334,20. Okt. 1679, Fo!. 212 vO.
2) Ebenda, 27. Okt. 1679, Fo!. 218 vO.
3) ARA, W.I.C . 337, 27. Okt. 1682, Fo!. 429.
4) Oktroi, Art. 28.
') ARA, W.I.C. 335, 20. Miirz 1680, Fo!. 71 f .
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Die vorHiufige Bemessungsgrundlage betrug . . .
und wurde = 90 % der endgiiltigen, aber noch unbekannten Bemessungsgrundlage gesetzt. Durch
Multiplikation dieser GroJ3e mit dem Faktor 11,1
ergaben sich die fehlenden 10 %, namlich die gesuchte Bewindhebberprovision in Hohe von . . .
so daB sich die endgiiltige Bemessungsgrundlage
aus der Dividende mitsamt den genannten Zuschlagen und der Provision zusammensetzte und
sich dann auf. . . . . . . . . . . . . . . .
stellte; 10 % davon ergeben wieder die Provision.
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/201.360 :-

/

22.373: 6

/223.733: 6

Diesem Verfahren lag anscheinend die folgende sophistische Dberlegung
zugrunde: Durch ihre obligatorische Kapitaleinlage waren die Bewindhebber automatisch Aktionare (Participanten) der Compagnie. Da sie im Zeitpunkt, zu dem die Provision festgesetzt wurde, auJ3er Bewindhebbern auch
Participanten waren, konnten sie die eigenen Beziige als Teil dessen betrachten, was von der Compagnie "aen de Participanten . .. sal uytghedeelt
worden".
Obwohl sie mit der seltsamen Berechnungspraxis ibren Antell von 10 %
auf kaum mehr als 11 v.H. steigerten, wurde die Compagniekasse bei jeder
Provisionszahlung unnotig urn Tausende von Gulden erleichtert. Trotzdem
sind die Hoofdparticipanten dagegen wohl nie ernstlich vorgegangen, denn
die eigenartige Methode war noch 1731 iiblich 1).
Symptomatisch flir die meist wenig wirkungsvolle Kontrolle der Hauptteilhaber ist, daJ3 die Bewindhebber von ihnen aber wegen eines internen
Verteilungsverfahrens, das auf Compagniegewinn oder -verlust nicht den
geringsten EinfiuJ3 hatte, in einen mehr als zwei Jahre dauernden Streit verwickelt wurden.
Dabei stand einmal mehr eine Oktroibestimmung im Vordergrund. Sie
schrieb vor, daB eine Halfte der Bewindhebberprovision zu gleichen Teilen
an jedes Mitglied der Kammer gehen solle. Die andere Halfte muJ3te, "om
de vigilantie . . . te meerder te exciteren" proportionsgemaJ3 so verteilt
werden, wie die Bewindhebber den Sitzungen des Kollegiums beigewohnt
hatten und sie ihren iibrigen Verpflichtungen nachgekommen waren 2).
1679 war diese Vorschrift von den Amsterdamern noch befolgt worden:
AlIe Bewindhebber, die von der Compagniegriindung an bis zur ersten
Dividendenzahlung im Amt waren, erhielten unterschiedliche Betrage, die
von 610 bis 863 Gulden schwankten 3). 1682 lagen die entsprechenden
Kontingente jedoch bei einheitlichen /2.001 4).
Erst nach der Dividenausschiittung des Jahres 1684 monierten die Hoofd1) ARA, W.I.c. 272, Copie van de uyt Rekeninge van de Provisie . .. , Amsterdam d.d. 2. Juli 1731.
2) Oktroi, Art. 29.
3) ARA, W.I.C. 337, 27. Okt. 1682, Fol. 430 vo.
4) Ebenda, Fol. 425 vo.
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participanten liber ihren Bewindhebber D'Orville, mit der gleichmaBigen
Verteilung auch der zweiten Halfte sei das Oktroi verletzt worden. Die Getadelten lehnten jedoch das Ansinnen der Hauptteilhaber ab, sich an die
Buchstaben des Oktrois zu halten, weil dann komplizierte Aufzeichnungen
gefiihrt werden mliBten, was vollkommen "impractibe1" sei 1). Nach fast
zweijahrigem, ergebnislosen Palaver brachten die Bewindhebber schlieBlich
den Vorschlag aufs Tapet, aus Compagniemitteln einen Fonds zu bilden.
Daraus soli ten die Teilnehmer der Kammersitzungen ein Tagungsgeld von
sechs Gulden erhalten, und das Gezahlte sollte spater auf die variable Halfte
der nachsten Provision angerechnet werden 2). Die Hauptteilhaber waren
jedoch gegen soIche "presentie gelden" und wollten keinen Vorgriff auf die
Provision zulassen 3). Damit scheint die lacherliche Angelegenheit im Sande
verlaufen zu sein, denn die Akten ergeben nichts Weiteres. Verstandlich
wird im Lichte dieses Vorfalls aber van Brakels Kritik an den Hoofdparticipanten, die er als "nutteloos raad" im "raderwerk" der Compagnie abqualifiziert 4).
Als Zankapfel erwies sich ebenfalls die Provision der Buytenheeren. Sie
geriet zum standigen Streitobjekt zwischen Amsterdamer und fremden Bewindhebbern, Hoofdparticipanten, Stadtregenten, Provinzialstanden und
Generalstaaten.
Die Auseinandersetzungen begannen nach der Gewinnausschlittung von
1679. Den Stein dazu brachte der Gelderlander Adriaan van Heerdt ins
Rollen, als er sich bei den Generalstaaten beschwerte, die verschiedenen
W.I.C.-Kammern hatten sich nicht einigen konnen, wer fiir die Provision
der Amsterdamer Buytenheeren aufzukommen habe. Dies habe dazu gefiihrt, daB fiir die fremden Deputierten nichts libriggeblieben und diese "gefrusteert" seien. - Die Existenz der Buytenheeren betrachtete Amsterdam
namlich als ein Problem der "Generalen Compagnie" und wollte ihre Entlohnung dernnach aus der Gesamtprovision bestreiten. Nach Auffassung der
vier anderen Kammern gehorten die Fremden jedoch zum Amsterdamer
Kollegium und mufiten folglich ganz aus dem Provisionskontingent der
Metropole bezahlt werden 5). Als im Haag eine ahnliche Klage des Overijsselers Joan Krull einging, verlangten die Generalstaaten von der Compagnie, daB nicht nur Van Heerdt und Krull, sondern auch die librigen
fremden Deputierten "mogen werden buy ten Klaghten gesteld" 6).
1m anschlieBenden Tauziehen darum, zu wessen Lasten die umstrittene
Bezahlung gehen solIe, verfielen die Amsterdamer zunachst auf eine einfache
und fiir sie vorteilhafte Idee: Sie wollten die Buytenheeren nicht aus den
Geldern der Bewindhebberprovision bezahlen, sondern dafiir zusatzlich die
liquiden Mittel der Compagnie angreifen, "soo dat de heeren Bewinthebberen
1) ARA, W.I.C. 340, 5. Jan. 1685, Fol. 9.
2) ARA, W.I.C. 342, 18. April 1687, Fol. 102.
3) Ebenda, 10. Juni 1687, Fol. 156 vO.
4) S. van Brakel, West-Indische Compagnie, S.
') ARA, W.I.C. 336, 3. Jan. 1681, Fol. 1.
6) Ebenda, 25. Febr. 1681, Fol. 50 f.
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in dese Carner aan hare portien niets behoefden te laten korten". Dieser
Vorsehlag stieB jedoeh auf den energisehen Protest der Hoofdparticipanten,
die damit ihre eigenen Interessen bertihrt sehen muBten 1). Aueh auf den
KompromiBvorsehlag, das Traktarnent der Fremden zu 4/9 dem Amsterdarner Provisionsanteil - der ja wiederum 4/9 der Gesamtprovision ausmaehte - und die restliehen 5/9 der Compagniekasse zu entnehmen, gingen
sie nieht ein. Sie wollten im Gegenteil bei den Amsterdamer Btirgermeistern
daftir pUidieren, "dat de provisie ... gevonden wierde uit de gener. Massa
van ... aile de Respve. Cameren 2). Tatsaehlieh endete der Disput damit,
daB den Vorstellungen der Hoofdparticipanten entsproehen und nieht ein
Stuiver zusatzlieh aus der Compagniekasse genommen wurde. Endgtiltig
wurde die Provision von 1679 erst im Herbst 1682 berechnet und nach dem
folgenden Verfahren verteilt 3):
Soo wert gereeckent
Amsterdam
Zeelant
Maaze
t Noorderq'.
Stadt en Landen
gelderlandt
uytreght
overyssel
Haarlem
Leyden
gouda
vyff bewinthebbn • van de
oude Comp
over sulks

10 Bewinthebberen
5
21
21
21

1
1

1
1
1
1

21
30 parten

gereekent nun 30 parten geve . . . . .
hoe veel een part komt. . . . . . . .
zynde voor de Heeren Bewinthebbn • van de
Oude Compagnie
21
f 1864 : 7: 8
1 " 372: 17: 8
Gelderlant
Uytregt
1 " 745:15:Overyssei
1 " 372: 17: 8
Haarlem
1 " 745:15 :745:15:Lyden
1
Gouda
1 " 745 : 15:parten

f 22.373: 6:f
745:15:-

f 5593: 2: 8

1) Die Inanspruchnahme zusiitzlicher Barmittel beeinfluBte den Ertrag und damit die Dividenden negativ.
2) ARA, W.I.C. 336, 5. Dez. 1681, Fol. 374 f.
3) ARA, W.I.C. 337, 27. Okt. 1682, Fol. 429 f. Die im foIgenden aufgefiihrten
Bewindhebberzahlen haben nichts mit deren tatsachlicher Anzahl in den Kammem
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In welke f 5593: 2: 8 moeten dragen de Carner

Amsterdam
Zeelant
Maaze
Stad en Lande
Noorderqr.

4/9
2/9
1/9
1/9
1/9

f 2485 :17:,,1242:18: 8
" 621: 9:" 621: 9:" 621: 9:-

f 5593: 2: 8
Wie hieraus erhellt, wurde die Provision der Buytenheeren von den Kammern entsprechend dem Neuntelproporz getragen. Das gleiche galt flir die
nachste - 1682 stattfindende - Dividendenausschiittung 1). 1684 wurde
per ZehnerbescWuB eine neue Regelung vorgesehen: Die Bewindhebber aus
Ge1derland, Overijssel, Utrecht, Leiden sollten ganz und der Haarlemer
Deputierte zur Halfte aus den Amsterdamer 4/9 bezahlt werden. Flir die
andere Halfte Haarlems und die vollen Bezlige des Goudaer Vertreters sollte
die Compagniekasse herhalten 2). Dieses Vorhaben ist tatsachlich ausgefiihrt
worden, denn spater nahmen Generalstaaten und Hoofdparticipanten massiven AnstoB daran, daB die Bewindhebberprovision 1684 haher als 10% der
Dividende gewesen sei 3). Unter diesem Druck entscWossen sich die Amsterdarner vor Festsetzung des nachsten Traktaments widerwillig, auch noch
die andere Haarlemer Halfte und die Provision fUr Gouda zu libernehmen 4).
Damit war es den anderen Kammern gelungen, vorlaufig die gesamte ZahIlast auf Amsterdam abzuwalzen. Es ist allerdings unwahrscheinlich, daB es
bei dieser Rege1ung blieb.
Wie aus der Berechnung von 1679 ersichtlich ist, erhielten Overijssel und
Gelderland lediglich Provision flir je einen halben Bewindhebberplatz, und
allem Anschein nach war dies schon in der alten Compagnie so gehandhabt
worden 5). Ein Grund fiir die Schlechterstellung der beiden Provinzen ist
nicht bekannt und ware auch nieht triftig erklarbar: Zwar entsprach ein
halber Platz in etwa der Kapitairelation Overijssels zur Gesamteinlage der
fremden Stadte und Provinzen sowie den darauf entfallenden flinf ganzen
Bewindhebberplatzen, aber aus demselben Grund hatte Gelderland ein vollbezaWter Bewindhebber eher zugestanden als Haarlem 6). Deshalb nimmt
es nicht wunder, daB dieser Bezahlungsmodus in Gelderland als ungerecht
empfunden wurde.
gemein, sondem reprasentieren lediglich wieder den Neuntelproporz (10 : 5 : 2,5 :
2,5 : 2,5 ~ 4/9 : 2/9 : 1/9 : 1/9 : 1/9). Die alten Bewindhebber gingen in diese Berechnung mit ein weil ihr Traktament zur Halfte aus der Provision bestritten werden muBte (Oktroi Art. 13).
1) ARA, W.I.C. 337, 27. Okt. 1682, Fol. 426 f.
2) ARA, W.I.C. 339, 25. April 1684, Fol. 82; W.I.C. 833, 26. April 1684, Fol.
198.

ARA, W.I.C. 834, 19. Sept. 1687, Fol. 246 f.
ARA, W.I.C. 343, 2. Jan. 1688, Fol. 2 f.
Vgl. ARA, W.I.C. 337, 17. Juli 1682, Fol. 263; W.I.C. 338, 1. Jan. 1683,
Fol. 4 yO; W.I.C. 342, 6. Juni 1687, Fol. 153 f.
3)
4)
5)

6) Vgl. S. 6.
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Das Problem griff der bereits genannte Adriaan van Heerdt auf, und nach
seinem tumusgemaBen Ausscheiden aus dem Bewindhebberamt inszenierte
er deswegen einen regelrechten Feldzug gegen die Compagnie. In einem
Bombardement von Briefen und Eingaben an die Generalstaaten, den Compagnieadvokaten und die Amsterdamer Kammer verlangte er die fehlende
Halfte seiner Provision 1), wobei es urn den relativ bescheidenen Betrag von
/456: 14: 8 ging 2). Obwohl die Generalstaaten bereits 1682 verfligten, daB
Van Heerdt und alle anderen fremden Bewindhebber finanziell wie die Amsterdamer zu stellen seien 3), zog sich die Angelegenheit noch jahrelang ergebnislos hin. SchlieBlich schaltete Van Heerdt die Gelderlander Stande ein,
die sich prompt mit der hal ben Provision gegenliber den anderen Provinzen
und Stadten, eigenartigerweise besonders gegen Leiden, zurlickgesetzt glaubten und fast leidenschaftlich auf ihrem "regt van een geheele Bewinthebbers
plaetse" insistierten. Der Streit erlebte seinen Hohepunkt, als sie drohten,
bestimmte Subsidien Gelderlands flir Suriname zu klirzen und Van Heerdt
aus den einbehaltenen Mitteln zu bezahlen 4). Zurlickgehalten wurden diese
Gelder dann zweifelsohne, denn 1697 schuldete Gelderland zusammen mit
anderen Provinzen /242.030 an Subsidien flir Suriname. Weil sich diese
Schuld aber auf den Zeitraum 1683-95 bezog 5), ihren Ursprung also schon
vor dem Streit hatte, wurde die Affare von den Standen moglicherweise nur
als Vorwand benutzt, urn von den eingegangenen Verpfiichtungen loszukommen.
Erflillt wurden die gelderschen Ansprliche erst 1700 bei Gelegenheit der
Oktroiprolongation. Darin wurde der Compagnie zur Aufiage gemacht, daB
die Kammer Amsterdam mit je einem halben Bewindhebberplatz fliT Gelderland und Overijssel "geaugmenteert" wtirde. Die Provisionen sollten von der
Compagnie libemommen werden, und zwar ausdrlicklich, "sonder dat daer
door de uytgiften van verdere, of de oude Bewindthebberen sullen werden
gechargeert of vermindert" 6). Mit dieser Losung konnten sowohl die ordentlichen Bewindhebber als auch die Buytenheeren zufrieden sein, denn bezahlt
wurde die Zeche ja von den Participanten.
Den Auseinandersetzungen mit Gelderland folgte eine Kontroverse mit
dem Haarlemer Magistrat urn die Bezahlung von Mattheus Schatter, des
amtierenden Bewindhebbers dieser Stadt. AnlaB des Streites war die Provision flir die "vacante Tyt", den Zeitraum "tusschen het afgaen off afsterven"
eines Bewindhebbers und dem Amtsantritt des Nachfolgers. Auf diese Zeitabschnitte entfallende Provisionsbetrage verteilte die Amsterdamer Kammer
gemaB einem BeschluB, der auf das Jahr 1627 zurlickging, unter die eigenen
zehn Bewindhebber. In dieser Regelung sah das KolIegium einen Ausgleich
1) ARA, W.I.C. 338, passim; W.I.C. 340, 15. Mai 1685, Fo!. 145 f; 18. Dez.
1685, Fol. 397 f .
2) ARA, W.I.C. 338, 15. Juni 1683, Fo!. 162.
3) Ebenda, 1. Jan. 1683, Fo!. 4.
4) ARA, W.I.C. 341, 17. Mai 1686, Fo!. 185 f.
') ARA, W.I.C. 352, 15. Febr. 1697, Fo!. 23 y O.
6) Groot Placaet-Boek IV, S. 1334.
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fUr die Sondervergiinstigung der Buytenheeren, die "niet hebben te lyden
eene verdelinge vande provisie, ten opsigte van haer vaceren off niet vaceren
ten dienste vande Comp." 1). Das bereits erwahnte Problem der variablen
Provisionshiilfte existierte also fUr die fremden Bewindhebber nicht.
1m FaIle Schatters und seines Vorgangers Mattheus Steyn war folgende
Berechnung vorgenommen worden 2):
de Heer Styn tot haarlem moet hebben van pmo.
jan. 1680 tot pmo. maart 1680 synde 59 (dagen)
de bewinthebberen van pmo. maart 1680 tot 18 aug.
1682, synde 901 dag(en)
d Hr. Schatter van 18 aug. tot pmo. Octob r 1682
43 dag(en)
1003 (dagen)

1

1

116:12:1780: 18 : -

1

85:-:-

1

1982:10:-

Die Haarlemer Biirgermeister betrachteten indessen alle auf ihren Bewindhebberplatz entfallenden Einnahmen, ob besetzt oder verwaist, als ihr "voorreght" und einzig zu ihrer Disposition stehend. Sie hatten Schatter sogar ermuntert und "geobligeert ... desselfs contingent ... niet te ontfangen als
ter voller somme, sonder eenige afkortinge van dagen" 3), und also forderte
Schatter exakt die auf die Zeit nach Steyns Tod entfallenden 1.865 Gulden
und 18 Stuiver, obwohl er erst 20 Monate nach Steyns Ableben sein Amt
angetreten hatte. Im Laufe des langjahrigen Streites behauptete er jedoch,
er sei schon kurz nach dem Tod des Vorgangers zum Bewindhebber ernannt 4), aber durch "eene sware en langduyrige kranckhyt" an der Nachfolge gehindert worden. Immerhin reduzierte er seine F orderung auf1 1.500,
wahrend die Compagnie nicht mehr als die Halfte des urspriinglichen Anspruchs anerkennen wollte. SchlieBlich einigten sich beide Parteien auf
11.000 5), eine stattliche Summe gemessen daran, daB Schatter dafiir der
Compagnie nicht die geringste Gegenleistung erbracht hatte. Das Geld fiel
ihm aber nicht aufgrund seiner teils recht dubiosen Behauptungen in den
SchoB, vielmehr war den Amsterdamem daran gelegen, Differenzen mit der
Stadtregierung Haarlems zu vermeiden 6). Dagegen sperrten sich auch die
Hoofdparticipanten nicht, obwohl sie zu Recht etwas fassungslos registrieren
muJ3ten, daB Schatter "duysent guldens ... in plaetse van vyff en taghtigh"
erhielt ').
Gemeinsame Front gegen die Kammer in der Metropole bezogen alIe
Buytenheeren in der Affare urn eine besondere Zuwendung. - Bevor Tho1) ARA, W.I.C. 342, 18. Juli 1687, Fol. 194 ff.
ARA, W.I.C. 337, 27. Okt. 1682, Fol. 428.
3) ARA, W.I.c. 342, 14. Jan. 1687, Fol. 14; 18. Juli 1687, Fol. 195.
4) Der Frage, wann Schatter wirklich gewiihlt worden ist, konnte nicht weiter
1)

nachgegangen werden. 1m offizi6sen Naam-Register . .. der Stad Haar/em wird
er jedenfalls von 1680 an als W.I.C.-Bewindhebber gefiihrt.
5) ARA, W.I.C. 344, 22. Miirz 1689, Fol. 101 ff; 1. April 1689, Fol. 110 f.
6) ARA, W.I.C. 343, 16. Miirz 1688, Fol. 72 y O.
') ARA, W.I.C. 344, 8. April 1689, Fol. 116 y o.
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mas Ernsthuys, Generaldirecteur an der Goldkiiste, am 27. Juni 1684 im
Fort von Elmina starb, vermachte er per Kodizill "aende resp. Bewinthebberen . . . composerende de vergaderinge der thienen" 30 mark Feingold 1).
Amsterdam bekam 4/9 der Goldmenge und verteilte sie an die zehn regularen Bewindhebber. Die Buytenheeren gingen leer aus 2).
Als erste fremde Bewindhebber hatten Joan Krull und Alexander van
Dedem von dem Legat Wind bekommen und sich mit ihren Anspriichen auf
den Amsterdamer Part an den Compagnieadvokaten adressiert 3). Die Pratentionen auf seinen Anteil wehrte das Kollegium in der Amstelstadt jedoch
mit der Begriindung ab, daB aus Amsterdamja nur die ordentlichen Bewindhebber der ZehnerversammIung beigewohnt hatten, wenn auch nicht aIle
zugIeich, so doch "successivelyck" 4). Daraufhin wand ten sich samtliche
Buytenheeren an die Generalstaaten, die in Amsterdam jedoch auf taube
Ohren stieBen, weiI das Kollegium auf dem Wortlaut des Kodizills insistierte 5). Spater hieB es, H .H.M. hatten die Angelegenheit ,,'s Landts advokaten" iibergeben. Ob dieser Schritt aber die zehn Amsterdamer Bewindhebber veranlaBte, das Gold mit den Fremden zu teilen, erscheint zweifelhaft 6).
Der standige Zank urn die Bezahlung der Buytenheeren trug sicherlich
nicht nur Ziige menschlicher Habgier, und der Streit urn das Gold wirft ein
besonderes Schlaglicht auf diese Situation. Vielmehr scheint im Hintergrund
eine Art Gerechtigkeitssinn gestanden zu haben, denn die Amsterdamer
konnten zu Recht der Meinung sein, die gesamte Arbeitslast tragen zu
miissen, wahrend die Fremden eine Farce vorgaukeIten und als parasitare
"Bewindhebber" die gleichen Nutzungen aus der Compagnie zogen.

II. 1.

UBERSICIITSTAFELN

1m nachstehenden Teil erscheint eine liickenlose Ubersicht der Buy tenheeren und der eigentlichen Amsterdamer Bewindhebber. Zum Stand der
Vorarbeiten hinsichtlich des hier interessierenden Zeitraumes 1674-1700 sei
fo!gendes angemerkt :
Namen und Adressen der zehn Amsterdamer Kammermitglieder wurden
jahrlich im offiziosen Naem- Wyser ... der Stad Amsterdam mitgeteilt. Das
friiheste mir zugangliche dieser Verzeichnisse datierte aus dem Jahr 1675.
1) 1 mark = 0,24608 Kg (W. C. H. Staring, Maten, gewiehten en munten, S. 92).
1677 kostete 1 mark Gold, "fyn gereeckent", 71 Dukaten. (ARA, W.I.c. 332,
9. Nov. 1677, Fol. 205 yO).
2) ARA, W.I.C. 341, 1. Nov. 1686, Fol. 421.
3) Ebenda, 28. Juni 1686, Fol. 235.
4) Diese Behauptung entspraeh nieht ganz der Wahrheit, denn eine Durehsieht
der Zehnerprotokolle erwies, daB einer der zehn Amsterdamer "Erben", Nieolaes
Opmeer, bis zum Tode Ernsthuys' und aueh im folgenden Jahr niemals auf den
Versammlungen der Compagniespitze vertreten war.
S) ARA, W.I.C. 341, 13. Aug. 1686, Fol. 321 If; 1. Nov. 1686, Fol. 421.
6) ARA, W.I.C. 342, 21. Jan. 1687, Fol. 17 yO; vgl. ebenda, 4. Febr. 1687, Fol.
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Diese sog. Heerenboekjes scheinen indessen seIten und nirgends komplett
zu sein, und mit ihrer Hilfe eine vollsHindige Ubersicht zusammenzustellen
ist wohl nur eine theoretische M6glichkeit. - Der Deputierte Leidens wird
von 1688 an ebenfalls jiihrlich im Naamwyser ... der Stad Leyden genannt.
Das Naam-Register ... der Stad Haarlem - wobei es sich nicht urn ein
Periodikum handelt - enthiiIt eine komplette Zusammenstellung der Bewindhebber aus dieser Stadt. - Bisher offensichtIich nicht publiziert sind
die Namen der Buytenheeren aus Gouda, GelderJand, Overijssel und
Utrecht.
Die Namen in den folgenden Listen und den "Biographischen Anmerkungen" wurden ausnahmslos nach den im Algemeen Rijksarchief hinterlegten Notulen van de Kamer Amsterdam 1674-1700 ermittelt. Die hier verwendete Schreibweise entspricht der in den Protokollen iiblichen.

Die in Amsterdam hospitierenden fremden Bewindhebber
(Buytenheeren) 1674-1700
Stadt/Provinz

Jahr der

Namen

Wahl

Gouda

1674
1676
1682
1694

Jacob van der Dussen
Comelis de Lange
Arent Vossenburgh
Boudewijn Jongkint

Haarlem

1674
1677
1680
1695

Andries van der Hom
Mattheus Steyn
Mattheus Schatter
Diderick Dickx

Leiden

1674
1683
1693
1696

Diderick van Leyden van Leeuwen
Johan van den Bergh
Jacob van der Maas
Justus Hogenhouck

Gelderland

1675
1681
1682
1684
1687
1693
1696
1699

Adriaan van Heerdt
Albert van Delen
Gerard Johan van Galen
Alexander van Dedem
Dirck Wolter van Lynden
Alexander van der Capellen
Christiaan Carel van Lintelo
Pieter Hieronimus van Ripperda

Overijssel

1677
1694
1699

Joan Krull
Wilhem van Doetinchem
Frans Cuper van Holthuisen

Utrecht

1674
1679
1680
1684
1686
1698

Wynandt Schuyl van Walhom
Comelis van Velthuysen
Gerard de Leeuw
Jacob van Wyck
Nicolas de By
Comelis Aarssen van Juchem

1674
75
76
77
78

v. Beeck
v. Beeck
v. Beeck
v. Beeck
v. Beeck

v. Erpecum
v. Erpecum
v. Erpecum
v. Erpecum
v. Erpecum

v. Heuvel
v. Heuvel
v. Heuvel
v. Heuvel
v. Heuvel

Die Amsterdamer Bewindhebber 1674-1700
Godin
Broen Nijs
Pellicome
Godin
Broen Nijs
Pellicome
Godin
Broen Nijs
Pellicome
Godin
Broen Nijs
Pellicome
Godin
Broen Nijs
Pellicome

79 v. Beeck v. Erpecum
80 v. Beeck v. Erpecum

v. Heuvel Godin
v. Heuvel Godin

Broen
Broen

81 v. Beeck v. Erpecum
82 v. Beeck v. Erpecum

v. Heuvel Godin
v. Heuvel Godin

Broen Nijs
Opmeer Nijs

v. Beeck v. Erpecum
v. Beeck v. Erpecum
v. Beeck v. Erpecum
v.Beeck

v. Heuvel Godin
v. Heuvel Godin
v. Heuvel Godin
v. Heuvel Godin
Coymans
Coymans Godin
Coymans Godin

Opmeer
Opmeer
Opmeer
Opmeer

Coymans
Coymans
Coymans
Coymans
Coymans

Opmeer
Opmeer
Opmeer
Opmeer
Opmeer

83
84
85
86

87 v.Beeck
88 v. Beeck Geelvinck

Geelvinck
Geelvinck
Geelvinck
Geelvinck
Geelvinck
Bors v. Waveren
94 v. Beeck Bors v. Waveren

89
90
91
92
93

v. Beeck
v. Beeck
v. Beeck
v. Beeck
v. Beeck

Noiret
Noiret
Noiret
Noiret
Noiret
Temminck
Temminck
Temminck

v. Wickevoort de Vicq
v. Wickevoort de Vicq

v.d. Bempden
v.d. Bempden
J. Scott
J. Scott
J. Scott
J. Scott
J. Scott
J. Scott

v. Wickevoort de Vicq
v. Wickevoort de Vicq

D'Orville
v. Collen

v. Wickevoort
v. Wickevoort
v. Wickevoort
v. Wickevoort
v. Wickevoort

v. Collen
v. Collen
v. Collen
v. Collen
v. Collen

Opmeer v. Oosterwijck

J. Scott

Opmeer
Opmeer
de Haze
de Haze
de Haze

v. Oosterwijck
v.Oosterwijck

J. Scott
J. Scott

v. Wickevoort de Vicq v. Collen
Hinlopen
v. Wickevoort Hinlopen v. Collen
v. Wickevoort Hinlopen v. Collen

v. Oosterwijck
v.Oosterwijck

J. Scott
J. Scott

Coymans v. Baerle de Haze v.Oosterwijck
Coymans v. Baerle de Haze Hochepied

J. Scott
J. Scott

Coymans v. Baerle

95 v. Beeck Bors v. Waveren Coymans v. Baerle
96 v. Beeck Bors v. Waveren Coymans v. Baerle
97 v. Beeck Bors v. Waveren
98 v. Beeck Bors v. Waveren
de Famars
99 de Famars Bors v. Waveren
1700 de Famars Bors v. Waveren

de Vicq
de Vicq
de Vicq
de Vicq
de Vicq

Pellicome
Pellicome
E. Scott
E.Scott
E.Scott
Kerckrinck
Kerckrinck
Kerckrinck
Kerckrinck
v.d. Bempden

Godin
Godin
v. Baerle
v. Baerle
v. Baerle

Coymans v. Baerle
Coymans v. Baerle

Nijs
Nijs

v. Wickevoort
v. Wickevoort
v. Wickevoort
v. Wickevoort
v. Wickevoort

Nijs
Nijs
Nijs
Nijs

Opmeer Nijs
Opmeer Nijs
Nijs
Nijs
v. Oosterwijck
v. Oosterwijck
v.Oosterwijck

v. Wickevoort de Vicq
v. Wickevoort de Vicq
v. Wickevoort
v. Wickevoort
v. Wickevoort
v. Wickevoort

de Vicq
de Vicq
de Vicq
de Vicq

de Vicq
de Vicq
de Vicq
de Vicq
de Vicq

Temminck
Temminck
D'Orville
D'Orville
D'Orville
D 'Orville
D'Orville

v. Wickevoort Hinlopen v. Collen
v. Wickevoort Hinlopen v. Collen
Munter
v. Wickevoort Munter v. Collen
v. Wickevoort Munter v. Collen

w

32
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2. BIOGRAPIDSCHE ANMERKUNGEN

Die im folgenden neben den Namen erscheinenden Kalenderdaten beziehen sich, falls nicht anders angegeben, auf den Zeitpunkt der erstmaligen
Erwahnung als Bewindhebber in den Akten der Amsterdamer Kammer und
sind zugleich Quellenangabe. Dahinter stehende Orts- und Gebietsbezeichnungen geben an, welche Stadte und Provinzen in der Kammer reprasentiert
wurden. Aus Platzgriinden sah der Verfasser davon ab, aIle ihm vorliegenden
biographischen Daten mitzuteilen. Besonders hinsichtlich der eigentlichen
Amsterdamer Bewindhebber sind zusatzliche Fakten in Elias' fast unerschopflicher Vroedschap aufzufinden.
NICOLAES VAN BEECK
31. Okt. 1674 (Amsterdam)
Sohn von Isaack und Catryna Bannes, wurde am 3. Mai 1616 in Amsterdam
getauft 1). Er war Kaufmann, wohnte 1658 "by de Doelestraet", spater auf der
Reguliersgracht. Am 15. Marz 1658 bestellte er das Aufgebot, und am 2. April
heiratete er Margareta Bessels (1624-85). Aus dieser Ehe stammten funf Kinder.
Van Beeck wurde am 3. Marz 1693 in Amsterdam beigesetzt 2). 1m Jahre der Wahl
zum Bewindhebber verrechnete er ca. /57.000 uber sein Konto bei der Amsterdarner Wisselbank 3) und versteuerte ein Vermogen im Werte von/14.000 4).
JAN VAN ERPECUM
31. Okt. 1674 (Amsterdam)
Kind von GuilIiam und Clara Pancras, wurde am 17. Marz 1641 getauft. Er war
Kaufmann am Amsterdamer Bloemmarkt und heiratete am 22. Sept. 1676 Fran90ise ten Hove (1646-1725) '). Sein Vermogen wurde 1674 fUr fiskalische Zwecke
auf /44.330 geschatzt 6), und irn selben Jahr setzte er bei der Wisselbank mehr als
/448.000 urn "). 1682 wurde Van Erpecum Gouverneur von Cura9ao. Zwar
hatte er den Auftrag, gewisse Manipulationen seines Amtsvorgangers zu untersuchen, aber deswegen fuhrte er die Geschafte kaum besser. Zu seinen Praktiken
ziihlte u.a., die W.I.C. uber die Hohe ihrer Munitionsvorrate im unklaren zu lassen,
darnit er selbst in Zeiten der Knappheit zu uberhohten Preisen aus eigenen Bestanden liefern konnte. Er starb am 14. Nov. 1685 auf Cura9ao 8).
ISAAC VAN HEUVEL
31. Okt. 1674 (Amsterdam)
wurde am 4. Sept. 1640 als Kind von Nicolaes und Eva Roch geboren und starb
am 19. Sept. 1686. Am 21. Aug. 1663 heiratete er Maria van de Poll (1642-1706).
Von Beruf war Van Heuvel Jurist. Er gehorte von 1679 bis zu seinem Tod der
Amsterdamer Vroedschap an. 1685 und 1686 nahm er in England an Verhandlungen tei!, welche bestimmte Schadenersatzanspruche der Englisch-Ostindischen
Compagnie an die Generalstaaten zum Gegenstand hatten 9). Sein Vermogen wurde
1674 mit /60.000 veranschlagt 10).
1) GAA, D.T.B. 39, S. 421.
2) GAA, D.T.B. 478, S. 243; 1056, S. 291; 1057, Fo!. 68; J. D. Uhlenbeck, Het

Amsterdamsche geslacht Bessels, Sp. 138.
3) GAA, Arch. WB, Grootb. 109, S. 344; 112, S. 344.
4) GAA, Quohier 1674, Fo!. 538 vo.
') J. E. Elias, Vroedschap I, S. 403.
6) GAA, Quohier 1674, Fol. 236.
7) GAA, Arch. WB, Grootb. 109, S. 500; 112, S. 500, 1237, 1241.
8) J. Hartog, Geschiedenis Nederl. Antillen III, 1, S. 228.
9) J. E. Elias, Vroedschap II, S. 586 f.
10) GAA, Quohier 1674, Fo!. 566. vo.
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PAULUS GODIN
31. Okt. 1674 (Amsterdam)
wurde am 21. Okt. 1615 als Sobn von Daniel und Sara Dragon in Amsterdam
getauft 1) und dort am 2. Okt. 1690 beerdigt 2). Am 14. Mai 1648 bestellte er das
Aufgebot mit der aus Koln stammenden 17 jahrigen Catharina van Hatting 3). Er
war Teilhaber der Firma Paulus & Pieter Godin, die sich auf den Frankreich-,
Spanien- und Levantehandel spezialisiert hatte 4) und 1674 mehr alsl712.ooo liber
die Wisselbank verrecbnete 5). In den Jahren 1671/73 lieB sich Godin ein repriisentatives Haus auf der Herengracht bauen 6), und 1674 versteuerte er ein auf 1135.000
geschiitztes Vermogen 7).
MARCUS BROEN

31. Okt. 1674 (Amsterdam)

erblickte am 23. Okt. 1619 das Licht der Welt. Seine Eltern waren Henrick und
Anna van Uffele. Broen wurde in Amsterdam ein bekannter Kaufmann. Er betrieb
eine Walfischfangreederei, handelte mit rohem Seesalz und verlegte sich auf das
Italien- und Levantegeschiift, dabei trat er unter eigenem Namen, aber auch unter
der Firma Lucas & Marcus Broen auf. Am 13. Febr. 1652 heiratete er die in Aachen
geborene Sophia Thiens (1635-91) 8). 1m Jahre der Ernennung zurn Bewindhebber
setzte er 1387.000 bei der Wisselbank urn 9) und versteuerte ein Vermogen von
170.000 10). 1681 ging Broen in Konkurs, konnte jedoch im folgenden Jahr mit
seinen Glaubigern einen Vergleich schlieBen. 1685 wanderte er mit seiner Familie
nach Suriname aus, wo er am 15. Aug. 1688 verstarb 11).
31. Okt. 1674 (Amsterdam)
ISAAC JAN Nus
Sobn von Daniel und Cecile Muysson, wurde am 24. Juni 1625 in Venedig geboren und starb am 17. Febr. 1690 in Amsterdam. Am 21. Aug. 1657 heiratete er
Susanna van Collen (*1641), am 2. Sept. 1668 Maria Munter (1637-88). Nijs
wobnte 1653 in Livorno und war 1657 nach Amsterdam verzogen, wo er sich als
Kaufmann auf das Itallen- und Levantegeschiift spezialisierte und als Assekuradeur
auftrat. In den Jahren 1665/66lieB er sich von dem bekanntenArchitekt Philips Vingboons auf der Keizersgracht ein prachtvolles Doppelhaus errichten, dessen unteres
GeschoB Kontor- und Legerriiume enthielt. Die obere Etage diente Wohnzwecken 12).
1674 verrecbnete Nijs ca. 1221.000 tiber die Amsterdamer Wisselbank 13).
31. Okt. 1674 (Amsterdam)
GASPAR PELLICORNE
Kind von Jean und Susanna van Collen, wurde am 11. Juni 1628 in Amsterdam
getauft und starb dort am 5. Jull 1680. Er war Kaufmann am Oude Turfmarkt und
heiratete am 9. Miirz 1670 Clara Valckenier (1630-1710). Pellicorne wurde 1672
stiidtischer Commissaris fUr die Wisselbank und 1678 Schoffe 14). Bereits 1667 ist
1) GAA, D.T.B. 130, S. 17.
2) GAA, D.T.B. 1057, Fol. 19 vO.
3) GAA, D.T.B. 465, S. 511.

4) J. E. Elias, Vroedschap II, S. 641.
5) GAA, Arch. WB, Grootb. 109, S. 47, 1306; 112, S. 47, 1132, 1373.
6) I. H. van Eeghen, Het huis Herengracht 468, S. 173.
7) GAA, Quohier 1674, Fol. 546.
8) J. E. Elias, Vroedschap I, S. 464 f.
9) GAA, Arch. WB, Grootb. 109, S. 64,66; 112, S. 66, 1144.
10) GAA, Quohier 1674, Fol. 383 vO.
11) J. E. Elias, Vroedschap I, S. 465.
12) I. H. van Eeghen, Het geslacht Nijs, S. 99 if; J. E. Elias, Vroedschap II,
S. 645 f.
13) GAA, Arch. WB, Grootb. 109, S. 822; 112, S. 822.
14) J. E. Elias, Vroedschap I, S. 410, II, S. 1326.
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er als Hoofdparticipant der Westindischen Compagnie nachgewiesen 1). 1m Jahre
der Emennung zum Bewindhebber verrechnete er unter der Firma "Gasper &
Pieter Pellicoom" ca. 1496.000 bei der Wissel bank 2) und verfiigte tiber ein - amtIicherseits taxiertes - Vermogen von 1 178.370 3) .
PIETER VAN WICKEVOORT
31. Okt. 1674 (Amsterdam)
wurde am 6. Febr. 1629 als Sohn von Jan und Elisabeth Reeland geboren und
starb am 14. Okt. 1721. Van Wickevoort betrieb speziell Italien- und Levantegeschafte und war ein bekannter Waffenhandler, zunachst in Compagnie mit Salomon
van de Blocquery, spiiter unter der Firma Pieter van Wickevoort & Soon. Am
4. Marz 1670 verheiratete er sich mit Elisabeth Huydecoper (1683-1703) 4). 1m
Jahr, als er Bewindhebber wurde, setzte er auf seinem Konto bei der Amsterdamer
Wisselbank mehr als 1613.000 urn 5). Noch als tiber Neunzigjahriger beteiligteer sich
an der Aktienspekulation des Jahres 1720 und gab 125.000 fiir neue W.I.C.-Aktien
aus 6).
FRANVOIS DE VICQ
31. Okt. 1674 (Amsterdam)
Sohn des bekannten Arztes Dr. Francois und dessen Gattin Aerlant Verhoutert,
wurde am 9. Aug. 1646 getauft und starb am 22. Dez. 1707. Am 30. Aug. 1667
nahm er Aletta Pancras (1649-1707) zur Frau. De Vicq erlangte eine Vielzahl offentlicher Amter 7). Seinen Dienst in der Westindischen Compagnie quittierte er 1694
freiwillig, weil er Hoofd-Officier von Amsterdam geworden war 8). In dieser Position erwies er sich wahrend der Unruhen von 1696 jedoch als ein wenig mutiger
Mann 9). 1697 wurde er auf Betreiben seines skrupellosen GroBonkels Joan
Corver zum Biirgermeister gewahlt und befand sich damit an den Schaltstellen der
Macht 10).
ANDRIES VAN DER HORN
31. Okt. 1674 11 ) (Haarlem)
Sohn von Dammas und Christina Suyderhoff, wurde am 6. Marz 1600 in Haarlem geboren und dort am folgenden Tag getauft. Er starb am 1., und wurde am
6. Sept. 1677 in seiner Geburtsstadt beerdigt. Am 18. Sept. 1629 heiratete er Maria
Camerveld (t 1635), am 25. Juli 1638 Maria Olycan (1607-55). Aus erster Ehe
stammten drei, aus der zweiten vier Kinder 12). 1627 wurde Van der Hom Mitglied
der Haarlemer Vroedschap, bekleidete von 1631-52 nicht weniger als vierzehnmal
das Schoffenamt und war in den Jahren 1655-68 sechsmal Btirgermeister 13).
ARA, Oude W.I.C. 17, 19. Okt. 1667, Fol. 79 vO.
GAA, Arch. WB, Grootb. 109, S. 132; 112, S. 132.
GAA, Quohier 1674, Fol. 567.
J. E. Elias, Vroedschap I, S. 385 f.
GAA, Arch. WB, Grootb. 109, S. 80; 1233, 112, S. 80, 1179, 1425.
6) ARA, W.I.C. 641*, Fol. 103.
7) J. E. Elias, Vroedschap II, S. 588.
8) ARA, W.I.C. 349, 16. Febr. 1694, Fol. 37. Zum Amt des Hoofd-Officier vgl.
1)
2)
3)
4)
5)

S. 43, Anm. 4.
9) Ch. P. van Eeghen, Het huis Heerengracht 476, S. 38 f.
10) J. E. Elias, Regentenpatriciaat, S. 192.
11) Van der Hom wird zwar erstmals 1675 in den Akten der neuen Compagnie
als Haarlemer Bewindhebber erwahnt (ARA, W.I.C. 330, 23. Aug. 1675, Fol.
182 f), hatte dieses Amt aber durchgehend von 1658-77 inne (Naam-Register . ..

der Stad Haarlem, unpag.). Damit kann er von Beginn an als Mitglied der Amsterdamer Kammer betrachtet werden.
12) GAH, HS 303 I, Nr. 111; A. J. van der Aa, Biogr. woordenboek VI, S. 392.
13) Naam-Register .. . der Stad Haarlem (unpag.).
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13. Nov. 1674 (Amsterdam)

wurde am 15. April 1642 in Amsterdam getauft. Seine Eltern waren Jacob Verwout
und Margriet Noiret 1). Am 2. JuJi 1676 bestellte er das Aufgebot mit Elisabeth
Fervaecques, deren Alter bei dieser Gelegenheit mit 20 Jahren angegeben wurde 2).
Von 1672 an ist er als Hoofdparticipant der Westindischen Compagnie nachgewiesen 3). Noiret war von Beruf Rechtsanwalt und wohnte auf dem Singe!. Er
starb jung; am 14. April 1678 wurde er in Amsterdam beigesetzt. Seine Witwe
heiratete 1686 in Middelburg Michiel Verpoorten 4).
WYNANDT SCHUYL VAN WALHORN

16. Nov. 1674 (Utrecht)

Sohn von Wynand und Maria Bartolotti, starb am 1. Dez. 1678 und war "chanoine it Utrecht" S). Schon in der alten Compagnie ist er als Hoofdparticipant
(1667) und Utrechter Bewindhebber (1674) nachgewiesen 6). 1675 berichtete er
dem Amsterdamer Bewindhebberkollegiurn von seiner Absicht, in der Metropole
"fixurn Domicilium" zu nehmen und suchte bei dieser Gelegenheit urn zusiitzliche
Verdienstmoglichkeiten innerhalb der Compagnie nach 7). Einzige Erben Schuyls
waren die Kinder seiner Schwester Anna Maria aus der Ehe mit Mr. Louis Godin,
"bedienaar des goddelyke woort tot Vere" 8).
JACOB VAN DER DUSSEN
18. Dez. 1674 (Gouda)
erblickte am 28. Mai 1631, wohl in Schiedam, das Licht der Welt, wohnte 1657
in Amsterdam und heiratete am 6. Febr. desselben Jahres in Gouda Adriana Cinq
(1636-1704). Dieser Verbindung entstammten sieben Kinder, neben acht jungverstorbenen 9). Am 2. Miirz 1657 wurde Van der Dussen Biirger in Gouda 10) und
erhielt in der Foige fast aIle wichtigen offentJichen Positionen, die in dieser Stadt
zu vergeben waren. Von 1664-70 war er viermal Schoffe und dreimal "Tresorier".
Die hochste Sprosse auf der stiidtischen Amterleiter erreichte er 1676 mit der Wahl
zurn Biirgermeister. Bis zu seinem Tod versah er dieses Amt noch in zehn weiteren

1) GAA, D.T.B. 42, S. 304. Urn diese Zeit war es ungewohnlich, daB ein Kind
den Miidchennamen der Mutter erhielt. 1m vorJiegenden Fall existiert jedoch eine
Reihe von Beweisen dafiir, daB Jeremias, Sohn des Jacob Verwout, identisch mit
Jeremias Noiret ist: Als Noiret 1676 standesamtlich heiratete, brachte er seine
Mutter "Margreta" Noiret als Zeugin mit (s. Anm. 2). Sie unterschrieb als Zeugin
auch Jeremias' Ehekontrakt (GAA, Not. Arch. 3684, S. 335, Notar J. Tixanderet),
und diese Unterschrift stammt ohne den geringsten Zweifel aus der gleichen Feder
wie diejenige unter dem Aufgebot mit Jacob Verwout (GAA, D.T.B. 453, S. 256).
SchJieBJich wird Pieter Verwout, Sohn von Jacob und Margareta Noiret (GAA,
D.T.B. 65, S. 82), als Onkel der beiden Kinder bezeichnet, die Jeremias bei seinem
Tode hinterlieB (GAA, Arch. Weeskamer, Begraafreg. 10, 21. Febr. 1679). Die
Namensgebung kam dann auf Wunsch des GroBvaters zustande, der ebenfalls
Jeremias Noiret hieB und bei der Taufe des Enkels Pate stand (GAA, D.T.B. 42,
S. 304). - Die Kliirung dieses Problems urn Noiret verdanke ich der freund!.
Hilfe von Herrn S. A. C. Dudok van Heel, Amsterdam.
2) GAA, D.T.B. 503, S. 196.
3) ARA, Oude W.I.C. 16, 15. Sept. 1672, Fo!. 89 vo.
4) GAA, D.T.B. 1056, S. 145; D.T.B. 515, S. 89.
~ M. T. C. F. N . Nahuys, Maison de Schuyl de Walhorn, S. 12, 19.
6) ARA, Oude W.I.C. 17, 19. Okt. 1667, Fo!. 79 vo; Oude W.I.C. 16, 14. Juni
1674, Fo!. 261.
') ARA, W.I.C. 330, 3. Dez. 1675, Fo!. 234 vO.
8) ARA, W.I.C. 337, 18. Sept. 1682, Fo!. 368 f.
9) GAG, D.T.B. 17, Fo!. 239; A. Ferwerda, Wapen-boek I, 2, Genealogie Van
der Dussen.
10) GAG, Poorterboek 1561-1680, Fo!. 174.
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Jahren 1). Von 1671-94 war er Abgeordneter Goudas in der Amsterdamer Admiralitat 2). Dafiir wurde er 1674 mit 11.500, 1694 mit 11.000 p.a. honoriert; in den
beiden genannten Jahren versteuerte Van der Dussen Vermogenswerte von 191.400
bzw. 60.500 3). Obwohl er kein Kaufmann war, unterhielt er bei der Amsterdamer
Wisselbank ein Konto, auf dem er 1674/21.500 umsetzte 4). 1m Herbst 1676 verlieB er die W.I.C. und okkupierte den profitableren Bewindhebberplatz Goudas in
der V.O.c. 5). Er starb am 4., und wurde am 8. Sept. 1701 in Gouda beigesetzt 6).
28. Dez. 1674 (Leiden)

DIDERICK VAN LEYDEN VAN LEEUWEN

wurde am 6. Dez. 1628 in Brielle als Sohn von Pieter und Maria de Moucheron
geboren 7) und starb am 23. Mai 1682 8). Von 1653-56 gehOrte er der Brieller
Vroedschap an 9). Am 16. Sept. 1654 bestellte er in Leiden das Aufgebot mit Alyda
Paets 10) und heiratete am 18. Okt. in 's-Gravenhage. Dieser Verbindung entstammten zehn Kinder. In der Universitatsstadt, wo sein Schwiegervater als Rat und
Biirgermeister etabliert war 11), ebnete sich Van Leyden iiber das SchOffenamt den
Weg zur Biirgermeisterwiirde, die er von 1668-78 insgesamt viermal erhielt 12). Dieser
Umstand mag dazu beigetragen haben, daB er 1674 ein Vermogen von respektablen/165.ooo versteuerte 13). 1678 wurde er Abgeordneter bei den Generalstaaten,
fiir die er dreimal als Sonderbotschafter am Hofe Karl II. von England weilte 14).
1679 verhandelte er dort fUr die W.I.C. urn ein "Tractaet van Navigatie en Commercie" mit der Englisch Afrikanischen Compagnie 15).
AnRlAAN VAN HEERDT

29. Miirz 1675 (Gelderland)

Sohn von Gijsbert und Cornelia van der Beecke, kam am 9. Sept. 1637 in Rotterdam zu Welt. Er starb am 16. Juli 1714 in 's-Gravenhage und wurde dort zwei
Tage spater beigesetzt. Am 19. Marz 1669 heiratete er in Oosterbeek Anna Wilhelmina Huyghens (1642-76), am 17. Dez. 1677 in Leeuwarden Mechtelt Hume (164886) und am 21. Aug. 1698 in Ubbergen Maria Gijsberta van Bronekhorst (t 1724).
In der ersten Ehe wurden zwei Kinder geboren, die beide jedoch nur wenige
Woehen alt wurden, aus der zweiten Verbindung gingen sieben Naehkommen hervor, von denen vier ebenfalls irn Sauglingsalter verstarben. Van Heerdt wurde 1662
Mitglied der Nijmegener Rittersehaft, 1675 Rat in der Admiralitat Frieslands, 1699
in der des Noorderquartiers. In Nijmegen bekleidete er von 1702-14 viermal das
Sehofren- und ebenso oft das Biirgermeisteramt 16).
1) J. Walvis, Beschryving der Stad Gouda I, S. 99 fr.
2) A. Ferwerda, I.e.

3) GAG, Nr. 1977, Fol. 3, 70; 2077, Fol. 3, 65.
4) GAA, Arch. WB, Grootb. 109, S. 887; 112, S. 887.
5) ARA, W.I.C. 331, 1. Sept. 1676, Fol. 238 f.
6) GAG, KJappers D.T.B., Faeh 123; A. Ferwerda, I.e.
1) A. Ferwerda, Wapen-Boek I, 2, Genealogie Van Leyden; J. Kok, Vaderlandseh Woordenboek XXII, S. 84 f.
8) A. Ferwerda, I.e.; ARA, W.I.C. 337, 27. Okt. 1682, Fol. 428 vo.
9) H. de Jager, De Brielsehe Vroedsehap, S. 2.
10) GAL, Kerkel. ondertrouwreg. P, Fol. 98.
11) A. Ferwerda, I.e.
12) Naamwyser ... der Stad Leyden 1641-87 (unpag.).
13) GAL, Secretarie Arehief 7390 II, Fol. 2 vo.
14) J. Seheltema, Staatkundig Nederland II, S. 31. A. Ferwerda, I.e.
15) ARA, W.I.C. 334, 30. Juli 1679, Fo!. 129; 10. Okt. 1679, Fol. 198 vo.
16) A. C. van Heerdt, Herde, Heerde, Heerdt, Tabel E, Nr. 204, 212; W. J.
d'Ablaing v. Giessenburg, Riddersehap Nijmegen, S. 303.
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18. Sept. 1676 (Gouda)

wurde am 30. Mai 1629 als Kind der Eheleute Cornelis und Aeltgen Florisdr. Cinq
in Gouda getauft 1), wo er am 5. Marz 1682 starb und am 10. desselben Monats
bestattet wurde 2). Am 14. April 1654 heiratete er Maria Elsevier (1638-91) 3). De
Lange war von Beruf Arzt und promovierte am 17. Nov. 1653 in Leiden 4). In
seiner Heimatstadt Gouda diente er sich iiber das Schoffenamt, das er von 1660-67
sechsmal innehatte, empor und avancierte 1671 zum Biirgermeister. Die Wahl zum
Stadtoberhaupt wiederholte sich in den Jahren 1672, 75, 80, 81 '). De Lange brachte
eszugroBem Wohlstand: 1674versteuerteerein Vermogenim Wertevonf93.500 6),
womit er zu den Reichsten seiner Geburtsstadt ziihlte 7).
MR. MATIHEUS STEYN

10. Sept. 1677 (Haarlem)

Sohn von Hugo und Cornelia van der Meyde, wurde am 22. Febr. 1619 in
Haarlem getauft, starb am 29. Febr., und wurde am 5. Marz 1680 beerdigt. Am
12. Jan. 1642 bestellte er das Aufgebot, und am 4. Febr. desselben Jahres heiratete
er Maria van Napels (1621-92), die ihm elf Kinder gebar 8). Steyn wurde 1642Rat in
der Haarlemer Vroedschap, war in den Jahren 1645-54 sechsmal Schoffe und
wurde 1658 zum erstenmal Biirgermeister. In dieses Amt wurde er noch sechsmal
gewahlt, zuletzt 1677 9).
JOAN KRULL

10)

1677 11) (Overijssel)

war Sohn von Joost und Marieken van Braeckel, die am 10. Dez. 1626 heirateten;
er starb am 24. Sept. 1693 in 's-Gravenhage. Krull wurde in den Jahren 1657-93
wiederholt Biirgermeister von Zwolle, war 1669-75 Mitglied des Overijsseler Landtages, im selben Zeitraum Kammerer und 1674 Hoofdschout 12) in Zwolle, Deputierter bei den Generalstaaten 1675-93. In erster Ehe war er mit Elisabeth Greven,
in zweiter mit Martha Meeuwsen verheiratet. Am 15. Aug. 1674 ehelichte er in
Zwolle Joanna van der Heul (1627-86), und am 28. Mai 1693 wurde er mit Anne
van Romond (1641-1720) getraut. Aus der ersten Ehe stammten fUnf, aus der zweiten sieben Kinder. 1682 lieB er "wegens gepretendeerde trouwbeloften" eines
Leutnant Eppinger an eine seiner Tochter den Sold des Offiziers zu einem Drittel
mit Arrest belegen 13). - Krull scheint nach seinem Tod einen Schuldenberg hinter1) GAG, Klappers D.T.B., Fach 91; P. D. de Vos, Vroedschap van Zierikzee,
S.718.
2) GAG, Klappers D.T.B., Fach 188; P. D. de Vos, I.c.
3) P. D. de Vos, I.c.
') P. C. Molhuysen, Bronnen Leidsche Universiteit III, S. 71.
5) J. Walvis, Beschryving der Stad Gouda I, S. 98 ff.
6) GAG, Nr. 1977, Fol. 49 vo.
') Vgl. P. W. Klein, De heffing van de 100e en 200e penning, S. 47, 54.
8) J. H. Scheffer, Genealogie van het geslacht Steyn, S. 19 ff; GAH, HS 303 I,
Nr.133.
9) Naam-Register ... der Stad Haarlem (unpag.).
10) Der Name kommt in den Westindischen Akten auch in den Varianten Krul,
Crul und Crull vor. Abweichend von diesen Quellen wird der Vorname in Nederland's Patriciaat (s. Arun. 13) mit Joan Henrik angegeben.
11) Krull wurde im Laufe des Jahres 1677 zum Bewindhebber ernannt, wird aber
erstmalig am 20. Febr. 1680 in den Amsterdamer W.I.C.-Akten erwiihnt (vgl. S.
8 Arun. 1).
12) Vgl. S. 43, Arun. 4.
18) Nederland's Patriciaat 12 (1921/22), S. 244 ff; J. van Doorninck, Geslachtkundige aanteekeningen, S. 522 f.
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lassen zu haben, denn 1694 wird die Westindisehe Compagnie neben anderen als
Gliiubiger des Verstorbenen genannt; auf ihre Forderungen hatte sie bereits / 3.635
einbehalten. Krulls Schwiegersohn Isaac van der Graaf, Rat und Rentmeister in
's-Hertogenbosch, hatte es ubemommen, die NachlaBverbindlichkeiten zu regulieren und bot der Compagnie fUr ihre Restforderung einen Vergleich zu 50 %an 1).
20. Mai 1678 (Amsterdam)
ADRlAEN TEMMINCK
wurde am 6. April 1635 in Hamburg als Sohn von Engelbert und Anna Wisman
geboren; er starb am 23. Jan. 1688 in Amsterdam 2). Temminek wanderte injungen
Jahren in die Niederiande aus und wurde am 16. Nov. 1660 Biirger in Amsterdam 3). Am 28. Aug. des folgenden Jahres heiratete er in der Amstelstadt Aagje
Appelman (1638-63). Nach der Hochzeit wohnte er im Hause seines Schwiegervaters am Deventerhoutmarkt. Als Kaufmann spezialisierte er sich auf den Frankreichhandel und den Import spanischer Wolle 4). Diese Geschiifte wickelte er u.a.
iiber die Firma "Adriaan Temmingh & Jan Byler" ab, die irn Jahre 1678/365.000
tiber ihr Konto bei der Amsterdamer Wisselbank verrechnete '). 1682 verlieB Temminek die W.I.C., wei! er Bewindhebber in der V.O.C. geworden war 6).
CoRNELIS

VAN

VELTHUYSEN

17. Jan. 1679 (Utrecht)

ist moglicherweise identisch mit Comelis van Velthuysen aus Utrecht, der am
18. Dez. 1638 die Utrechterin Maria Strick heiratete 7).
MR. GERARD DE LEEUW
9. Juli 1680 (Utrecht)
Sohn von Dirk und Elisabeth van Vierhuysen 8), die am 18. Mai 1630 in Utrecht
heirateten 9), starb vor dem 9. Juni 1684 1°).
MR. EVERARD SCOtT
1. Okt. 1680 (Amsterdam)
wurde am 1. Jan. 1639 als Sohn der Eheleute Everard und Anna van Zinnick geboren und starb am 12. Febr. 1682. Am 7. Febr. 1663 heiratete er Joanna Cornelia
Coymans (1642-1715). Scott trat als Kaufmann im Spanien-, Italien- und Levantegeschiift auf und war Bankier. Von 1674 bis zu seinem Tode gehorte er der Amsterdarner Vroedschap an. Sein Vermogen wurde 1674 auf /178.000 taxiert 11). Er war
schon Hoofdparticipant in der alten W.I.C. 12) und setzte im Jahr der Ernennung
zum Bewindhebber iiber die Firma "Everard Schott & Soon" bei der Wisselbank
nahezu /1.625.000 urn 13).
1) ARA, W.I.C. 349, 11. Mai 1694, Fol. 106 vo; 20. Juli 1694, Fol. 145 vo.

2) J. E. Elias, Vroedschap II, S. 786.
3) GAA, Arch. Burg., Poorterboek 2, S. 30.
4) J. E. Elias, I.e.

") GAA, Arch. WB, Grootb. 129, S. 508; 132, S. 508, 1355.
6) ARA, W.I.C. 337, 27. Jan. 1682, Fol. 30.
7) GAU, D.T.B. 96, 18. Dez. 1638.
8) CB, Register van de familie de Leeuw, opgemaakt door Anthony de Leeuw.
1712 Fol. 2 vo.
9) GAU, Registers op de Trouwboeken, 18. Mai 1630.
10) ARA, W.I.C. 339,9. Juni 1684, Fol. 128 vo.
It) J. E. Elias, Vroedschap II, S. 578 f.
12) ARA, Oude W.I.C. 17,30. Sept. 1673, Fol. 133.
13) GAA, Arch. WB, Grootb. 141, S. 89, 1011, 1123, 1353; 144, S. 89, 1133,
1322.
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1680 1) (Haarlem)

wurde am 16. Juni 1624 in Haarlem als Sohn von Thomas und Anna Steyn getauft.
Er starb am 3., und wurde am 9. Sept. 1695 in seiner Geburtsstadt beigesetzt. Am
9. Nov. 1649 heiratete er Cornelia van der Horst (1627-79). Aus dieser Ehe
gingen zehn Kinder hervor. Schatter war Brauer in "De Hollandse Thuin" zu
Haarlem 2). 1650 wurde er Mitglied der Haarlemer Vroedschap, war in den
Jahren 1651-64 achtmal SchOlfe und 1669-70, 1679-80, 1689-90 Biirgermeister 3).
ALBERT VAN DELEN

1681 4) (Gelderland)

Kind von Herman und Geertruid van Wijnbergen, kam 1652 zur Welt und starb
am 9. Jan. 1724. Er wurde Herr von Maurik, Spankeren und OldenaIler; am 10.
Mai 1678 nahm ihn die Ritterschaft von Veluwe auf. Zeitweilig war er Biirgermeister von Amhem, und 1681 wurde er "Ontvanger-Generaal" irn Quartier
Veluwe S). Das Amt des Steuereinnehmers brachte ihm spater viel VerdruB. - A1s
der Tod Willem III. fast allenorts in der Republik Veranderungen in den Machtverhaltnissen signalisierte, kam es auch zu Unruhen in Gelderland. Feindlich gegeniiber standen sich die reaktionare, prinzenfreudliche Ritterschaft und die auf
Neuerung drangenden Krafte in den Stadten 6). Auf Anweisung der Ritterschaft
schloB Van Delen 1704 sein Biiro in Amhem; mit dem Ausbleiben der Steuergelder
soIIte den neuen Herren ein finanzieller Schlag versetzt werden. Diese lieBen daraufhin nach dem fliichtigen Van Delen fahnden, sein Haus durchsuchen und machten gegen ihn wegen seines "uitblyven en ongehoorsamheyt" einen ProzeB anhiingig.
In spateren Verhandlungen wurde von der Ritterschaft die ausdriickliche Forderung nach Einstellung des Verfahrens und Van Delens Verfolgung erhoben und
erfiiIlt. 1705 befand er sich wieder im Amt ').
NICOLAES OPMEER

16. Jan. 1682 (Amsterdam)

getauft am 20. Juli 1631 als Sohn von Dr. Pieter und Maria Witsen, starb am
20. Febr. 1696. Opmeer heiratete am 12. Okt. 1670 in Sloterdijk Margaretha
Thierry (1633-84). 1m Laufe seines Lebens bekleidete er ein Vielzahl von olfentlichen Amtern. Besonders hervorzuheben ist, daB er von 1672 bis zu seinem Tode
der Amsterdamer Vroedschap angehorte und 1681, 83, 87, 91, 92, 94 jeweils einen
der vier Biirgermeisterposten in der Metropole besetzte 8).
PHILIPPE D'ORVILLE
24. Febr. 1682 (Amsterdam)
erblickte wahrscheinlich 1622 oder 1623 in Hanau das Licht der Welt 9). Mit
einiger Sicherheit lebte er spater in Hamburg, wo sein Vater Kaufmann war und
Daniel, der jiingste Bruder, geboren wurde. Beide gingen in jungen Jahren nach

1) Erste Nennung als Bewindhebber in ARA, W.I.c. 337, 18. Aug. 1682, Fo!.
327. Schatter wurde allem Anschein nach aber bereits 1680 gewahlt (vgl. 28,
Anm.4).
2) M. Thierry de Bye D6I1eman, Het geslacht Schatter, S. 41 f; GAH, HS 303 I,
Nr.142.
3) Naam-Register ... der Stad Haarlem (unpag.).
4) Erste Erwahnung in ARA, W.I.C. 339, 25. Jan. 1684, Fo!. 14 f. Aus diesem
Protokoll ergibt sich, daB Van Delen im Januar 1681 vom Statthalter zum Bewindhebber ernannt und irn Marz von den Provinzialstanden bestatigt worden war.
S) W. J. d'Ablaing v. Giessenburg, Ridderschap Veluwe, S. 334.
6) P. J. Blok, Geschiedenis van het Nederl. volk ill, S. 327 If.
') S. P. Haak, De plooierijen in Veluwe I, S. 133, 137 If; II, S. 99 f.
8) J. E. Elias, Vroedschap II, S. 571.
9) GAA, D.T.B. 466, S. 119. Sein Alter wird dort - am 11. Sept. 1648 - mit
25 Jahren angegeben.
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Amsterdam, wo sie 1666 eine gemeinsame Handelsfirma betrieben 1). Nicht genau
bekannt ist, wann sich Philippe dort seBhaft machte; jedenfalls bestellte er am
11. Sept. 1648 in der Amstelstadt das Aufgebot mit Cornelia van den Bogaert 2).
1656 war er verwitwet und lieB sich am 13. Sept. desselben Jahres standesamtiich
mit Martina Selyns trauen 3). D'Orvilles Handelsunternehmung muB gut fioriert
haben, denn 1674 wurde sein Vermogen auf /80.000 veranschlagt 4), und 1686
setzte er allein bei der Wisselbank/800.000 urn S). "Ober die Art seiner Geschiifte
fehlen Nachrichten. Dberliefert ist jedoch, daB er - wohl 1687 - von der Westindischen Compagnie 36.000 Pfund tropisches Holz bezog 6). In den W.I.C.-Akten
wird er schon lange vor der Wahl zum Bewindhebber erwiihnt. Bereits 1660 ist er
als Hoofdparticipant nachgewiesen '), und 1679 wickelte er fUr die Compagnie
unter seinem Namen Geschiifte mit den Danziger Kaufieuten Joachim Ravens und
Jeronirnus Broen ab, die eine Schiffsladung Salz aus St. Ubes verkauft hatten 8).
D'Orville starb in der Zeit yom 14. Okt. 1687 bis 27. Febr. 1688 9).
WILLEM KERCKRINCK
3. Juli 1682 (Amsterdam)
Sohn von Willem und Clara Hunthum, wurde am 2. Febr. 1644 getauft 10). Er
wohnte in Amsterdam auf der Keizersgracht und heiratete am 9. Juni 1671 Emmerantia Nuyts (1647-1721). Ferner berichtet Elias, daB Kerckrinck am 4. Jan. 1686
freiwillig zwei stiidtische Amter aufgab und auch als W.I.C.-Bewindhebber ausgeschieden sei 11). Er hatte indessen schon seit Mitte November 1685 nicht mehr an
den Sitzungen der Amsterdamer Kammer teilgenommen, und kurz vor dem Jahreswechsel beauftragte er den Compagnieadvokaten, seinen Dank an die Mitbewindhebber auszusprechen "voor de eere die hy gehadt heeft, van beneffens deselve
geweest te zyn ... ende te segge dat hy voor de verdere bestellinge van syn Ed.
domestique affaires syne mesures nemende" 12). Dies deutet auf ein einschneidendes
Ereignis im privaten Bereich bin, nicht weniger die Tatsache, daB er sich im Friihjahr 1686 bei der W.I.C. urn den vakanten Posten des Directeurs auf Cura~o bewarb 13). Er bekam die Stelle am 10. April und trat sein Amt in Obersee am 25.
Okt. 1686 an 14). Ebensowenig wie sein Vorgiinger Van Erpecum fUhrte er dort die
Geschiifte einwandfrei, vor allem nicht in finanzieller Hinsicht. - Auf der Insel
wurde Kerckrinck von einer schweren Krankheit heimgesucht, die es ihm yom
Jahresbegino 1692 an unmoglich machte, seine Briefe zu unterschreiben und an
deren Folgen er am 4. Juli 1692 verstarb I'). Seine "continuerende ende becommerlycke indispositie" kam auch in der Zehnerversammlung zur Sprache, und da an
1) J. E. Elias, Vroedschap II, S. 960. DaB Philippe in die Stammreihe bei Elias
gehort und eines der dort nicht niiher bezeichneten sechs Geschwister Davids war,
ergibt sich aus Einzelheiten des in Anm. 3 zit. Ondertrouwregisters.
2) GAA, D.T.B. 466, S. 119.
3) GAA, D.T.B. 476, S. 306.
4) GAA, Quohier 1674, Foi. 19 yO.
') GAA, Arch. WB, Grootb. 184, S. 915, 1288,1371, 1482; 188, S. 915, 1322,
1467.
6) ARA, W.I.C. 343, 21. Mai 1688, Foi. 144.
7) ARA, Oude W.I.c. 17, 17. Miirz 1660, Foi. 60.
8) ARA, W.I.C. 334, 10. Jan. 1679, Foi. 6 yO; 6. Okt. 1679, Foi. 197 f.
9) Vgl. ARA, W.I.C. 342, 343.
10) GAA, D.T.B. 141, S. 167.
11) J. E. Elias, Vroedschap II, S. 917.
12) ARA, W.I.C. 340, 28. Dez. 1685, Foi. 403 yO.
13) ARA, W.I.C. 341, 15. Miirz 1686, Foi. 87.
14) J. Hartog, Nederi. Antillen ill, 2, S. 1137.
15) Ebenda, ill, 1, S. 228. Hinsichtlich des Todestages herrscht allerdings Unklarheit, denn Hartog gibt widerspriichlich zu dieser Stelle in ill, 2, S. 1137 den 11.
Juli 1692 an.
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seinem baldigen Ableben nicht die geringsten Zweifel bestanden, wurden dem Rat
der Kolonie Geheiminstruktionen iibermittelt, in denen verfiigt wurde, wie die
Insel nach Kerckrincks Tod regiert werden sollte 1).
17. Juli 1682 (Gouda)
MR. ARENT VOSSENBURGH
erhielt in Gouda sein erstes stiidtisches Amt, als er 1667 "Fabrykmeester" wurde.
In den Jahren 1668-80 war er siebenmal Schoife, bevor er 1682 zum Biirgermeister
avancierte. In diese Position wurde er ebenfalls 1684-85, 1688-89, 1692-93 gewiiWt 2).
1687 versteuerte er ein Vermogen im Wert von f 67.000 3). Am 28. Sept. 1693
wurde er in Gouda beigesetzt 4).
GERARD JOHAN VAN GALEN
18. Dez. 1682 (GelderJand)
"Gerrit Jan" van Galen entstammte der Ehe Gerrits mit Geertruid Margriet van
Zuylen van Natewisch, die vor 1659 gescWossen wurde. Er wohnte auf dem Landsitz Bonenburg in der Oberveluwe, wurde am 30. Miirz 1675 in die Ritterschaft
des Quartiers Veluwe aufgenommen und ist im selben Jahr als Biirgermeister von
Hattem nachgewiesen 5). Dieses Amt bekleidete er auch 1682 6). Seine Bewindhebberposition gab er 1684 auf, weil er Deputierter in der Generalitiitsrechenkammer geworden war 7). Van Galen starb im Juni 1718. Erben waren die Kinder
seines Halbbruders Gerhard David Daendels 8).
JOHAN VAN DEN BERGH
22. Jan. 1683 (Leiden)
bestellte am 1. Sept. 1661 das Aufgebot mit Maria Cosson und wohnte zu dieser
Zeit auf der Hoygraft in Leiden 9). In seiner Heimatstadt bekleidete er von 1670-75
das Schoifenamt und wurde in den Jahren 1674-89 achtmal Biirgermeister 10).
Er starb vor dem 11. Febr. 1693 11).
9. Juni 1684 (Utrecht)
JACOB VAN WYCK
wohl identisch mit Jacob "Comelisse", dem am 5. Sept. 1666 in Utrecht "attestatie"
verliehen wurde, urn in Woerden Grietje Verburg zu heiraten 12) und der 1694 mit
seinem Schwager Isaacq de Vries eine gerichtliche Auseinandersetzung wegen der
bei Woerden gemeinsam betriebenen Ziegelbrennerei hatte 13). Nachgewiesen ist
Van Wyck als "Canonick tot st. Marie, tot Uytreght" 14).
ALEXANDER VAN DEDEM
29. Dez. 1684 (GelderJand)
Sohn von Gijsbert und Anna Catharina Coppier, hatte in erster Ehe Eusebia
Wendelina van Zuylen van Nyvelt zur Frau. Aus dieser Verbindung stammten
sechs Kinder.
1) ARA, W.I.C. 40,25. Juni 1693, Fol. 122 if.
2) J. Walvis, Beschryving der Stad Gouda I, S. 100 if.
3) GAG, Nr. 1994, Fol. 2 vo •
4) GAG, Kiappers D.T.B., Fach 189.
5) W. J. d'Ablaing v. Giessenburg, Ridderschap Veluwe, S. 331.
6) ARA, W.I.C. 337, 18. Dez. 1682, Fol. 481.
7) ARA, W.I.C. 339, 29. Dez. 1684, Fol. 367.
8) W. J. d'Ablaing v. Giessenburg, I.c.
9) GAL, Kerkel. ondertrouwreg. R, Fol. 42 vo •
10) Naamwyser ... der Stad Leyden 1641-93 (unpag.).
11) ARA, W.I.C. 348, 11. Febr. 1693, Fol. 23.
12) GAU, D.T.B. 98, 5. Sept. 1666.
13) GAU, Stadsarchief II, 3019.
14) ARA, W.I.C. 339, 9. Juni 1684, Fol. 128 vo •
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1707 verheiratete er sieh mit Wendelina van Dedem (t 1726). Am 31. Miirz
1681 erhielt er Admission zur Rittersehaft des Quartiers Veluwe 1). 1684 und
1687 wird Van Dedemals Biirgermeister Harderwijks erwiihnt 2). 1m Jahre 1706 wurde
er Curator der dortigen Akademie, 1705-08 war er Mitglied des Raad van State,
1730 Richter in Arnhem. Er starb am 11. Sept. 1741 3).
15. Jan. 1686 (Amsterdam)
JOAN VAN DEN BEMPDEN
wurde am 17. Okt. 1661 als Sohn von Aegidius und Anna Susanna de Neufville
geboren und starb am 30. Mai 1722. Am 10. Aug. 1694 heiratete er Ester Elisabeth
Tulp (1678-1769)4). Van den Bempden studierte in Leiden Jurisprudenz und verteidigte 1684 die Dissertation mit dem Thema "De furtis" 5). Er wohnte in Amsterdam zuniiehst auf der Keizersgraeht, verzog jedoeh spiHer mehrmals. 1701 kaufte
er das Gehoft Starrenburg an der Amstel. Der Amsterdamer Vroedsehap gehorte
er von 1702 bis zu seinem Tode an 6). 1688 gab er das Bewindhebberamt ab,
weB er von den Stadtregenten zum Seeretaris 7) ernannt worden war und nieht
glaubte, beide Amter nebeneinander versehen zu konnen 8).
MR. NICOLAS DE By

10. Mai 1686 (Utrecht)

moglieherweise identiseh mit Nicolaes de Bie, der am 19. Mai 1675 in Utrecht
Maria van Rynevelt heiratete 9). Mit Sieherheit war De By "canonik ten dom tot
utrecht" 10). Ein "Domheer Mr. Niclaes de Bie", der gewisse Abgaben hinterzogen
haben sollte, wird aueh 1660 erwiihnt 11). De By hatte einen Sohn namens Willem,
fiir den er 1697 bei der W.I.C. eine Stelle als Unterkaufmann auf Cura9110
suehte U ).
JOSEPH CoYMANS

11. Okt. 1686 (Amsterdam)

wareines der 16 Kinder von Joan und Sophia Trip, wurde am 9. Aug. 1656 geboren
und starb am 7. Sept. 1720. Am 30. Okt. 1685 heiratete er Clara Valckenier (16641724). Coymans war Kaufmann auf der Amsterdamer Keizersgraeht und bekannt
als Rinderziiehter groBen Stils 13). Noeh wenige Tage vor seinem Tod investierte er
/15.000 in neuen W.I.C.-Aktien 14).
DIRCK WOLTER VAN LYNDEN VAN BLITIERSWIJK

14. Nov. 1687 (Gelderland)

einziger Sohn von Frans und Charlotte van Brienen, die 1655 heirateten, wurde
zwolfter Baron von Hemmen und erbte den Herrensitz Blitterswijk. Er nahm 1699
1) W. J. d'Ablaing V. Giessenburg, Riddersehap Veluwe, S. 339; A. Ferwerda,
Wapen-boek I, 2, Genealogie Van Dedem.
2) ARA, W.I.C. 339, 19. Dez. 1684, Fol. 367; W.I.C. 342, 14. Nov. 1687, Fol.
305.
3) W. J. d'Ablaing V. Giessenburg, I.e.
4) J. E. Elias, Vroedsehap II, S. 663.
5) P. C. Molhuysen, Bronnen Leidsehe Universiteit IV, S. 195 *.
6) J. E. Elias, I.e.
7) Hoher Verwaltungsbeamter in der stiidtisehen Regierung. (Vgl. J. Wagenaar,
Amsterdam III, S. 493 f).
8) ARA, W.I.c. 343, 6. Juli 1688, Fol. 186.
9) GAU, Reg. op de Trouwboeken, 19. Mai 1675.
10) ARA, W.I.C. 341, 10. Mai 1686, Fol. 176 vO.
11) GAU, Stadsarehief II, 2102.
12) ARA, W.I.C. 352, 3. Sept. 1697, Fol. 152 vO.
13) J. E. Elias, Vroedsehap II, S. 766.
14) ARA, W.I.C. 641*, Fol. 106.
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Anna Ursula van Reede (·1669) zur Frau, die ihm vier Kinder gebar. Van Lynden
starb am 6. Sept. 1712 ').
27. Febr. 1688 (Amsterdam)
Sohn von Jeremia und Susanna van Uffelen, wurde am 28. Juli 1651 geboren
und starb am 30. Okt. 1735. Er heiratete am 25. Jan. 1680 Maria de Bordes (16491719). Von Beruf war Van Collen Jurist; 1680 lieB er sich als Advokat auf der
Keizersgracht nieder. 1694 wurde er Rat in der Amsterdamer Vroedschap, 1696
Schoffe, und 1727, 31, 34 war er einer der vier nahezu ornnipotenten Biirgermeister 2). - Bereits 1682 war er in einer Tripelgetal als Bewindhebberkandidat aufgestellt worden, fiel aber in der Stichwahl bei den Biirgermeistem gegen Willem
Kerckrinck durch 3). Bei nachster Gelegenheit, die sich allerdings erst sechs Jahre
spater, nach D'Orvilles Tod, bot, umgingen die Hoofdparticipanten diese Hiirde
und wahl ten Van Collen direkt zu ihrem Vertreter im Kollegium. - Als er 1709
von den Stadtregenten zum "hooft Officier" 4) emannt wurde, legte er sein Bewindhebberamt nieder 5).

FERDINAND VAN CoLLEN

16. Juli 1688 (Amsterdam)
Sohn von Comelis und Elisabeth Velecker, kam am 25. Aug. 1647 zur Welt und
starb am 27. Sept. 1693. Am 24. Sept. 1680 heiratete er Sara Hinlopen (1660-1749).
1m Jahr der Wahl zum Bewindhebber wurde Geelvinck auch Directeur der Societeit van Suriname. Von 1690 bis zu seinem Tod gehorte er der Amsterdamer Vroedschap an 6).
MR. ALBERTUS GEELVINCK

19. Juli 1688 (Amsterdam)
wurde am 22. Marz 1647 als Kind von Everard und Anna van Zinnick geboren
und starb am 27. Mai 1708. Er nahm am 24. Febr. 1671 Maria Wolters (1652-1725)
zur Frau. In Amsterdam machte sich Scott einen Namen als Kaufmann und Reeder
im Westindiengeschaft '). Sein Vermogen wurde 1674 auf /90.000 taxiert 8).

JACOB SCOTT

5. Jan. 1691 (Amsterdam)
HENDRIK VAN BAERLE
achtes von neun Kindem Davids und der aus Frankfurt/M. gebiirtigen Rachel
Godin, wurde am 20. Okt. 1643 in Amsterdam getauft und starb dort am 26. April
1705. Am 12. Juli 1679 bestellte er in der Amstelstadt das Aufgebot mit Debora
Tromp (1655-83) und heiratete in Delft. Aus dieser Ehe stammte eine Tochter.
Van Baerle war Kaufmann und wohnte auf der Amsterdamer Keizersgracht 9).
1674 wurde sein Vermogen fUr fiskalische Zwecke auf /32.000 geschatzt 10), und
') W. J. d'Ablaing v. Giessenburg, Ridderschap Nijmegen, S. 321, 335;A.J. van
der Aa, Biogr. woordenboek VIII, S. 249.
2) J. E. Elias, Vroedschap II, S. 642.
3) ARA, W.I.c. 337, 30. Juni 1682, Fol. 236 vo; 5. Juli 1682, Fol. 241.
4) Der Hoofd-Officier oder Schout (u.a. bei Elias kontaminatorisch "Hoofdschout") war oberster Polizeibeamter der Stadt. Er konnte sowohl in Zivil- als
auch Strafsachen Vemehmungen, Haussuchungen und Arrestierungendurchfiihren,
stellte vor Gericht Strafantrag und sorgte nach dem Urteilsspruch fUr die Vollstreckung (J. Wagenaar, Amsterdam ill, S. 279 ff).
5) ARA, W.I.C. 364, 19. Febr. 1709, Fol. 35.
6) J. E. Elias, Vroedschap II, S. 624.
7) Ebenda, S. 623.
8) GAA, Quohier 1674, Fol. 236 vo.
9) GAA, D.T.B. 42, S. 379; D.T.B. 506, S. 240; Nederland's Patriciaat 40 (1954),
S. 12 f; A. A. Vorsterman van Oijen, Stam- en wapenboek I, S. 20.
10) GAA, Quohier 1674, Fol. 400 vo.
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im Jahre der Wahl zum Bewindhebber verrechnete er mehr als /190.000 uber die
Amsterdamer Wisselbank 1).
JOAN VAN OoSTERWUCK

5. Jan. 1691 (Amsterdam)
wurde urn 1640 in Delft als Sohn von Ds. Volckerus und Helena Meerman geboren
und starb am 2. Okt. 1699 in Amsterdam. 1m Dienst der V.O.C. ging er nach
Ostindien, wo er Isabella Hinlopen (1656-1719) heiratete. Spiiter kehrte er nach
Europa zuruck und wurde 1678 Amsterdamer Burger 2).

JACOB VAN DER MAAs

11. Febr. 1693 (Leiden)

war in Leiden geboren und wohnte dort zuniichst "op ten Rijn", spiiter auf der
Hoygraft. Am 24. Miirz 1655 bestellte er das Aufgebot mit Dorethea Vlietentoorn,
als Witwer am 12. Juli 1686 mit Maria van Nattenhoven 3). In Leiden wurde Van
der Maas zuniichst Schoffe (1667-69), dann in den Jahren 1670-93 neunmal Biirgermeister. Von 1687-92 und 1695 versah er das Amt des Schout 4). Sein Vermogen
wurde 1674 mit /17.000 veranschlagt '). Am 13. Febr. 1696 wurde er in Leiden
beerdigt 6).
ALEXANDER VAN DER CAPELLEN TOT HAGEN
23. Juni 1693 (Gelderland)
Sohn der Eheleute Frederik und Ermgardt Judith van der Schuiren, wurde am 15.
Jan. 1668 geboren und starb am 17. Jan. 1730. Er heiratete 1705 Margareta Catharina
van Wylich und am 29. Jan. 1709 Maria Johanna van Heeckeren (*1689). Van der
Capellen erbte die Landguter Hagen (bei Doetinchem) und Boedelhof (bei Zutphen)
und wurde 1691 in die Zutphener Ritterschaft aufgenornmen. Seinen adligen Stand
verband er mit einer Vielzahl von Wurden: V.a. war er Richter, spiiter Burgermeister von Doesburg, wurde in den Raad van State, die Amsterdamer Admiralitiit
und zu den Generalstaaten abgeordnet. 1705 vertrat er als Curator die Interessen
der Akademie Harderwijk, und das Jahr 1711 sah ihn als militiirischen Beauftragten
der Generalstaaten an der Front '). In eine blamable Miire wurde Van der Capellen
verwickelt, als der Rotterdamer Weinhiindler Johan Cloben uber den Gerichtshof
von Holland die Pfiindung seiner W.I.C.-Kapitaleinlage, Nominalwert /5.000, erwirkte 8).
MR.

BoRS VAN WAVEREN

20. Nov. 1693 (Amsterdam)
Kind von Gerard und Elisabeth van der Merct, erblickte am 16. Jan. 1662 das
Licht der Welt und starb am 3. Febr. 1722. Zurn erstenmal verheiratete er sich am
22. Jan. 1686 mit Catharina Popta (1669-87), zum zweitenmal am 25. April 1690
mit Catharina Godin (1660-1712). Am 27. Nov. 1712nahmer Joanna Maria van Riebeeck (1679-1759) zur Frau. Neben zahlreichen anderen offentlichen Positionen, die
Bors im Laufe seines Lebens innehatte, war er 1687-93 Pensionaris 9) von Amsterdam
CoRNELIS

GAA, Arch. WB, Grootb. 222, S. 1023, 1051; 226, S. 1023, 1033.
J. E. Elias, Vroedschap II, S. 616.
GAL, Kerkel. ondertrouwreg. P, Fol. 132; Kerkel. ondertrouwreg. Z, Fol. 38.
Naamwyser .. . der Stad Leyden 1641-95 (unpag.).
') GAL, Secretarie Archief 7390 II, Fol. 1.
6) GAL, Begraafdata impost Ie klas.
') J. Kok, Vaderlandsch Woordenboek IX, S. 137 f; A. J. van der Aa, Biogr.
woordenboek ill, S. 45; W. J. d'Ablaing v. Giessenburg, Ridderschap Zutphen II,
S.146.
8) ARA, W.I.C. 349, 6. Aug. 1694, Fol. 153 vo.
9) Nominell hOchster Stadtbeamter, der u.a. als Sprecher bei Begegnungen mit
dem Landesherrn auftrat sowie den Versammlungen des Rates und der Biirgermeister priisidierte. (R. Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen, S. 76).
1)
2)
3)
4)
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und 1694-1722 Rat in der Vroedschap. Er war "schatrijk" 1) und konnte im Spiitsommer 1720/27.500 fUr neue Westindische Aktien ausgeben 2).
MR. JACOB JACOBSZ. HINLOPEN DE JONGE

12. Miirz 1694 (Amsterdam)

Sohn von Jacob Jacobsz. und Debora Popta, wurde am 9. Sept. 1668 getauft
und starb im Miirz 1698. Hinlopen heiratete am 30. Nov. 1668 Hester Ranst;
im Jahre der Wahl zum Bewindhebber wurde er auch Directeur der Societeit van
Suriname 3).
BOUDEWIJN JONGKINT

18. Mai 1694 (Gouda)

Sohn vonDirck(t 1671),heiratete am 18. Sept. 1674 Adriana van Bueren (t 1723),
die ihm sechs Kinder gebar. Jongkint verstarb am 14. Aug. 1713 4). In Gouda
war er von 1688-1700 siebenmal Schoife und 1701,06,07, 13 Biirgermeister 5).
1694 versteuerte er ein Vermogen von /37.000 6).
25. Mai 1694 7 ) (OverijsseI)
war einer der Sohne Engelberts, der 1641 fUr sich und seine Kinder in Deventer
das Biirgerrecht erwarb. Wilhem bestellte dort am 3. Mai 1654 das Aufgebot mit
Henrica Arents. Aus dieser Verbindung sind acht Kinder nachgewiesen, die in den
Jahren 1654-68 in Deventer getauft wurden. Van Doetinchem starb vermutlich
1705 oder 1706 8).
WILHEM VAN DOETINCHEM TOT DEN HOOENHOFF

MR. DIDERICK DICKX
16. Sept. 1695 (Haarlem)
wurde 1650 in Haarlem als Sohn von Ysbrand und Maria van der Carner geboren,
starb am 22. Sept. 1719 und wurde am 28. Sept. in seiner Geburtsstadt beigesetzt.
Dickx war in Haarlem Advokat und bestellte dort am 24. Nov. 1680 das Aufgebot
mit Catharina de Neufville (1656-83), die er am 17. Dez. desselben Jahres in Amsterdam heiratete. Am 9. Okt. 1690 nahm er in Heemstede Maria van Assendelft
(t 1723) zur Frau. Aus der ersten Ehe stammte eine Tochter, aus der zweiten gingen
neun Kinder hervor 9). - 1682 wurde Dickx Rat in der Haarlemer Vroedschap
Dber das Schoffenamt, das er 1683-91 fUnfmal innehatte, avancierte er 1692 zum
Biirgermeister. Bis zu seinem Tod wurde er noch weitere vierzehnmal in diese
Position gewiihlt 10).
JUSTUS HOOENHOUCK

20. Miirz 1696 (Leiden)

Sohn von Pieter und Catharina van Ruyven, erblickte am 3. Miirz 1644 das
Licht der Welt, starb am 24. Sept. 1714 und wurde im Chor der Leidener Pieters1) J. E. Elias, Vroedschap IT, S. 640 f.
2) ARA, W.I.C. 641*, Fo!. 103.
3) J. E. Elias, Vroedschap II, S. 591.
4) J. E. J. Geselschap, Inventaris van een verzameling boedelpapieren, Genealogie Jongkint.
5) J. Walvis, Beschryving der Stad Gouda I, S. 104 ff.
6) GAG, Nr. 2077, Fo!. 3.
') Erste Erwiihnung Van Doetinchems in ARA, W.I.C. 352,4. Jan. 1697, Fo!.
3 y o. Bei dieser Gelegenheit kam zur Sprache, daB Van Doetinchem per Emennungsurkunde der Overijsseler Stiinde, ausgestellt am 25. Mai 1694 in Kampen, zum
Nachfolger des verstorbenen Krull bestimmt worden seL
8) J. van Doominck, Geslachtkundige aanteekeningen, S. 169 f.
9) GAH, HS 303 I, Nr. 201; J. E. Elias, Vroedschap II, S. 852.
10) Naam-Register ... der Stad Haarlem (unpag.).
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kerk beigesetzt. Hogenhouck heiratete am 11. Jan. 1667 Anthonia des Quiens
(t 1676), die ihm drei Kinder gebar. Am 3. Miirz 1682 ging er mit Margareta des
Tombe (1648-1713) die Ehe ein. Aus dieser Verbindung ging ein Sohn hervor 1).
1694 war er in Leiden Schoife, 1697-98 wurde er zum Biirgermeister gewiihlt
und 1700 zum Schout emannt 2). In dieser Eigenschaft klagte er im selben Jahr
Claes Stok, der aus dem Liineburger Land stammte, und den Dortmunder Jan
Dirkse wegen der Teilnahme an iIlegalen Versammlungen der TuchmachergeseIIen
an 3).
MR. JERONIMUS DE HAZE DE GEORGIO

23. Miirz 1696 (Amsterdam)

wurde am 12. Miirz 1651 als Sohn von Georgio und Vrouwtje Blaeuw getauft und
starb am 19. Juli 1725. Er heiratete am 10. Sept. 1675 Magdalena Clara de Haze
(1651-1725). 1m Laufe seines Lebens versah De Haze eine Vielzahl oifentlicher
Amter. Besonders hervorzuheben ist, daB er von 1683-1725 der Amsterdamer
Vroedschap angehorte und in den Jahren 1695-1717 dreizehnmal einer der vier
iiberaus miichtigen Biirgermeister in der Metropole wurde 4). 1708 formierte er
in der Stadtregierung eine eigene Partei als Gegengewicht zur skrupellosen Coterie
der Corver, konnte sich mit seiner Fraktionjedoch nur ein Jahrzehnt an der Macht
halten. 1718 bekam der Corver-Clan emeut, diesmal fUr lange Zeit stOrungsfrei,
das Heft in die Hand und schob den Widersacher in die stiidtische Thesaurie abo De Haze, der als habgierig und rachsiichtig beschrieben wird, war der wohl reichste
Amsterdamer seiner Zeit. Seine Gattin und er hinterlieBen 1725 ein Vermogen,
dessen Wert auf die exorbitante Summe von fast 5 Mill. Gulden beziifert wurde ').
CHRISTIAAN CAREL VAN LINTELO

24. Juni 1696 (Gelderland)

Kind von Tyman Johan und Anna Maria Dorothea van der Borch, wurde am
26. Dez. 1669 geboren, starb am 12. Dez. 1736 und wurde in AImen bestattet. Van
Lintelo, Herr der Giiter Ehze (bei Zutphen) und Walfort (bei AaIten) wurde 1692
in die Ritterschaft des Quartiers Zutphen aufgenommen und heiratete am 10. April
1705 in Lochem Clara Elisabeth van NageII, die ihm fiinf Kinder schenkte. Er
vertrat zeitweilig die Niederiande als Gesandter in Deutschland 6) und war spiiter
Deputierter Zutphens bei den Generalstaaten 7).
JOAN JACOB DE FAMARS

9. Mai 1698 (Amsterdam)

Sohn von Jacques und Susanna van den Bempden, wurde am 23. Juli 1653 in
Frankfurt/M. geboren, wohnte dort noch 1686 und heiratete am 10. Juni 1686 in
Ouderkerk Catharina Resteau (1643-1707). Am 20. Sept. 1708 vermiihlte er sich
mit Geertruyd Alewijn (1661-1744) 8). Am 10. Aug. 1687 wurde De Famars Amsterdarner BOrger 9). Dberliefert ist, daB er 1700 eine Reise in seine aite Heimat unternahm, urn dort nach dem Tod der Mutter private Angelegenheiten zu ordnen 10).
1) CB, Geslacht-register van Mr. Abraham V. Hoogenhouck I, Fol. 209 f.
2) Naamwyser ... der Stad Leyden 1694-95, 1697-1700 (unpag.).
3) N. W. Posthumus, Bronnen Leidsche textielnijverheid V, S. 655 if.
4) J. E. Elias, Vroedschap II, S. 599 f.
') Ders., Regentenpatriciaat, S. 196 if.
6) Nachgewiesen als extraordiniirer niederliindischer Envoye am Hof Braunschweig-Liineburg-Calenberg in Hannover 1703-04; am brandenburgisch-preuBischen Hof zu Berlin 1704-16. (Repertorium der diplomatischen Vertreter I, S.
351 f).
7) W. J. d'Ablaing V. Giessenburg, Ridderschap Zutphen II, S. 150; J. de Graaf,
De grafkelder in het Almensche kerkje, S. 155.
8) J. E. Elias, Vroedschap II, S. 665.
9) GAA, Arch. Burg., Poorterboek 6, Fol. 669.
10) ARA, W.I.C. 355, 6. Aug. 1700, Fol. 133.
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Offensichtlich eine Folge dieses Besuches war der EntschluB, das elterliche Haus
auf der Frankfurter "St. Antony Straat of Tunnes Gasse", an dem er Miteigentum
hatte, zu verkaufen '). - Herausragendes Ereignis in seiner Bewindhebberlaufbahn
dUrfte gewesen sein, daB er 1712 zusammen mit Comelis Bors van Waveren in die
Verhandlungen der Utrechter Friedenskonferenz eingeschaltet wurde, als dort das
fUr die Compagnie wichtige Asiento in Spanisch-Westindien zur Sprache kam 2)._
De Famars starb am 18. Nov. 1727 in Amsterdam und hinterlieB ein Vermogen,
dessen Wert falschlich nur mit /192.530 angegeben wurde 3).
MR. CoRNELIS MUNTER
9. Mai 1698 (Amsterdam)
wurde am 1. Nov. 1652 als Sohn von Joan und Margaretha Geelvinck geboren und
starb am 8. Nov. 1708. Munter wohnte in Amsterdam auf der Herengracht und
heiratete am 17. Okt. 1679 Maria Piso (1650-1729). In der Metropole wurde er
1676 Secretaris 4), 1692 SchOffe und 1706 Biirgermeister. Von 1701 bis zu seinem
Tod war er in der Vroedschap vertreten ').
MR. CORNELIS AARSSEN VAN JUCHEM
30. Mai 1698 (Utrecht)
heiratete Emilia Schade van Westrum (t 1689), die ihm sechs Kinder gebar und
verstarb am 1. Febr. 1705. Er war in Wijk bij Duurstede Hoofdschout 6) und erwarb 1684 von Hendrik Gysbert van Hardenbroek das Rittergut Hardenbroek 7).
27. Marz 1699 (Overijssel)
FRANS CuPER VAN HOLTHUISEN
ist hochstwahrscheinlich identisch mit dem gleichnamigen Sohn von Frans und
Elisabeth Baekers, der am 2. Febr. 1636 in Deventer getauft wurde und 1726 starb.
Er bestellte am 4. Sept. 1662 das Aufgebot mit Janna Margaritha van Munster und
wollte in Zutphen heiraten 8). Cuper war in den Jahren 1672-1709 wiederholt
Schoffe, 1676-82 Rat in Deventers Vroedschap 9). Als er sein Bewindhebberamt
antrat, war er - offensichtlich Deventerer - Biirgermeister 10).
') GAA, Not. Arch. 5335,27. Febr. 1702, S. 253 f, Notar G. Ypelaer.
2) Ara, W.I.C. 447, 3., 12. April 1712
3) GAA, Arch. Burg., Coli. Succ. 21, FoI. 194 f. De Famars' NachlaBverzeichnis

bietet in Verbindung mit anderen Akten die Moglichkeit, ein exzellentes Beispiel
von Steuerhinterziehung nachzuweisen. - In den Registem der "Collaterale Successie" wurden die Vermogensgegenstande - wozu auch Effekten ziihlten - kinderlos Verstorbener inventarisiert. Die Summe aller Vermogenswerte war in Amsterdam Bemessungsgrundlage fUr eine 5,5 %ige Erbschaftssteuer; Bewertungsstichtag war das Todesdatum. Wahrheit und Vollstandigkeit der Angaben muBten
von den Erben per "eede solemneel" beschworen werden. - De Famars' Alleinerbin Geertruyd Alewijn deklarierte im Friihjahr 1728 die erwahnten /192.530.
Sie verschwiegjedoch/30.000 nominelles V.O.C.-Kapital, das der Gatte bei seinem
Tode gehalten hatte, wie die KapitaIbiicher der Ostindischen Compagnie erweisen.
(ARA, KoI. Arch. 10572, FoI. 58). Da V.O.C.-Kapitalanteile zum Todestag De
Famars' urn 640 % notierten (J. G. van Dillen, Effectenkoersen, S. 20), war das
Aktienpaket ca./ 192.000 wert, und Geertruyd Alewijn hatte mehr als f 10.500 an
Abgaben hinterzogen.
4) VgI. S. 42, Anm. 7.
') J. E. Elias, Vroedschap II, S. 658.
6) VgI. S. 43, Anm. 4.
7) E. B. F. F. Wittert V. Hoogland, Utrechtsche ridderhofsteeden I, S. 148 f, 157.
8) J. van Doorninck, Geslachtkundige aanteekeningen, S. 555.
9) G. Dumbar, Het kerkelyk en wereltlyk Deventer S. 104 tr.
'0) ARA, W.I.C. 354, 14. Juli 1699, FoI. 108.
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PIETER HIERONIMUS VAN RlPPERDA TOT BEURSE

4. Sept. 1699 (Geldedand)

Sohn von Adolph Henrick und Wilhelmina van Serooskerken, wurde am 5. Aug.
1667 in 's-Gravenhage getauft und starb im November 1724 ohne Nachkommen 1).
29. Jan. 1700 (Amsterdam)

JAN BAPTISTA HOCHEPIED

am 31. Marz 1669 als Kind von Jan Baptista und Constantia Boudaen Courten
getauft, starb am 23. Mai 1709. Am 11. Dez. 1703 heiratete er Agneta de Graeff
(1663-1725). Hochepied wohnte in Amsterdam am Oude Turfmarkt, spater auf
dem Kloveniersburgwal und wurde 1703 Schoffe, 1706 Deputierter Amsterdams in
der Generalitatsrechenkammer 2). In Leiden hatte er Jura studiert und 1693 die
Dissertation "De exercitoria in actione" verteidigt 3). 1679, als Zehnjahriger, wurde
er W.I.C.-Aktionilr in der Kammer Zeeland 4). Das Kindesalter des Participanten
ist gewiB ein Phiinomen in der Compagniegeschichte.

3. QUELLEN- U. LITERATURVERZEICHNIS

A. Ungedruckte Quellen
1. ALGEMEEN RIncSARCHIEF, DEN HAAG (ARA)

Archief West-Indische Compagnie
Oude W.I.C.
Notulen van de Kamer Amsterdam, Nr. 16.
Notulen van de vergadering der Hoofdparticipanten, Nr. 17.
Nieuwe W.I.C. (W.I.C.)
Secrete notulen van de vergadering der Thienen, Nr. 40.
Driejarige rekeningen, Nr. 268.
Diversa, Nr. 272.
Notulen van de Kamer Amsterdam, Nr. 330-356, 364.
Secrete notulen van de Kamer Amsterdam, Nr. 447.
Kapitaalboeken, Nr. 641·, 642, 1238.
Notulen van de vergadering der Thienen, Nr. 831-836.
Koloniaal Archief
Kapitaalboek, Nr. 10572.
Archief Staten Generaal
Lias W.I.C. Nr. 5769.
Resolutien, Nr. 588, 1751.
2. CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE, DEN HAAG (CB)
Register van de familie de Leeuw, opgemaakt door Anthony de Leeuw. 1712.
1) C. P. L. Rutgers, Genea10gie Ripperda, S. 220.
2) J . E . Elias, Vroedschap II, S. 620 f.
3) P . C. Molhuysen, Bronnen Leidsche Universiteit IV, S. 211 •.
4) ARA, W.I.C. 1238, Fol. 20. Bei dieser Kapitaleinlage handelte es sich urn
abgewertetes Aktienkapitai aus der alten Compagnie und rnoglicherweise urn ein
Legat des Vaters, der 1667 als W.I.C.-Hoofdparticipant nachgewiesen ist (ARA,
Oude W.I.C. 17, 19. Okt. 1667, Fol. 79 VO) und am 2. Dez. 1668 starb. (J. E. Elias,
Vroedschap II, S. 620).
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Geslacht-register van Mr. Abraham van Hoogenhouck, ... geformeert in den
jare 1731, dl. I.

3.

GEMEENTE ARCHIEF AMSTERDAM (GAA)

Collectie Doop-, Ondertrouw- en Begraafregisters (D.T.B.)
Nr. 39,42,65,130,141,453,465.466.476,478,503,506,515, 1056, 1057.
Archief van Burgemeesteren enz. (Arch. Burg.)
Groot memoriael, Nr. 69.
Poorterboeken, Nr. 2, 6.
Quohier van den 200en penning, 1674 (Quohier 1674).
Registers der Collaterale Successie (ColI. Suce.) Nr. 19,21.
Archief der Weeskamer
Begraafregisters, Nr. 10.
Archief der Wissel bank (Arch. WB)
Grootboeken, Nr. 109, 112, 129, 132, 141, 144, 184, 188, 222, 226.
Notarieel Archief (Not. Arch.)
Notar J. Tixanderet, Nr. 3684.
Notar G. Ypelaer, Nr. 5335.
4. GEMEENTE ARCHIEF GOUDA (GAG)

Collectie Doop-, Trouw- en Begraafregisters (D.T.B.), Nr. 17.
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WEST AFRICAN EXPORTS AND THE DUTCH WEST INDIA COMPANY, 1675-1731
by
DR. JOHANNES POSTMA
That the Dutch merchant marine participated extensively in the vast network of the trans-Atlantic trade during the seventeenth and eighteenth centuries is no surprise to the student of world commerce of that time. One of
the big problems for this early period, however, is to locate statistical data
indicating the scope and volume of commercial activities. The appended
document 1) concerns the Dutch export trade of the Guinea Coast (approximately between Senegal and Gabon) and contributes to the understanding
of the commercial significance of Africa as well as the role of the Dutch
in the trans-Atlantic trade.
Early in this century the German scholar Hermann Wiitjen 2) tried to
calculate the volume of trade of the old WIC (West India Company) with
West Africa 3). His painstaking research resulted in worthwhile but only
tentative conclusions for a relatively short period of time, 1624-1655. More
recently the African scholar Kwame Daaku has unearthed some commercial
data for the 16()()-1702 period, but his emphais was on the nature rather
than on the bulk of trade 4). An assessment of the commercial pursuits of
the new or second WIC (1675-1791) might prove to be more fruitful, as
much more sizable archival holdings of this company have survived. Even
this would not be without difficulties, since its main ledger (grootboek) has
not been preserved. The fortunate tabulation and survival of this document,
which lists the WIC's exports or "return goods" (retour waren) from West
Africa, provides considerable insight into the nature and volume of goods
taken from West Africa during the fifty-seven year period of 1675-1731.

1) The document is located in the Aigemeen Rijksarchief (ARA), The Hague,
Verspreidde West-Indische Stukken (hereafter cited as VWIS), Folder 928. In its
initial stages, this study was made possible with computer services and financial
support from the Research Council of Mankato State College. A Fellowship of
the American Council of Learned Societies for research in the Netherlands assured
its completion.
2) Hermann Wiitjen, "Zur Geschichte des Tauschhandels an der Goldkuste urn
die Mitte des 17. Jahrhunderts", Festschrift Dietrich Schafer, Jena, D. Fischer,
1915, pp. 527-563.
3) The "old" or "first" WIC went bankrupt in 1674, but with governmental
support it was reorganized under the same name during the following year. The
"second" WIC (hereafter designated as WIC), was in operation during the period
1675-1791.
4) Kwame Yeboa Daaku, Trade and Politics on the Gold Coast 1600-1702,
Oxford, Clarendon Press, 1970.
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The Dutch Presence on the West African Coast

Before launching an analysis of the document in question, a brief survey
of Dutch contacts with West Africa might be desirable. Dutch merchant
ships started penetrating the century old Portuguese monopoly on the
African coast during the last decade of the sixteenth century 1). In 1612 the
first Dutch trading station in Africa, Fort Nassau, was established at Moure
in Ghana, then the Gold Coast. After the organization of the WIC, in 1621,
this company began to direct maritime activities on the African coast and
various efforts were made to dislodge the Portuguese from their monopolistic
control in African waters. In 1637, the Dutch captured the Portuguese headquarters at the strongly fortified castle Sao Jorge at Elmina, and within five
years they had driven the Portuguese from the Gold and Slave Coasts altogether. For a brief period the Dutch controlled the coast of Angola and
the island of Sao Thome as well 2).
As a result of these conquests it looked as if the Dutch established a clear
hegemony on the West African coast. They never succeeded, however, in
maintaining a monopoly like their predecessors. They were forced to share
the commerce of the area with traders from various other nations in Northern and Western Europe. When one speaks, therefore, of a WIC monopoly
it merely refers to the protective umbrella that the charter of the Dutch
States General provided for the company, giving it authority to bar Dutch
privateers from the African coast. With the passing of the years this monopoly was gradually restricted; after 1730 it was restricted to the Gold Coast
only, and four years later it was abandoned completely 3).
An important, but often overlooked factor in the European trade with
Africa, was the European reliance on African cooperation. Without the aid
of African middlemen, European traders would not have been able to obtain
the various exports such as gold and ivory, which had to come from the
continent's interior. Here neither Dutch nor other Europeans exercised control before the nineteenth century; their authority was limited to the guns
on their ships and trading castles. Driven by the same motive as their
European counterparts, namely, profit, the cooperation for the exchange of
merchandise was generally not lacking; this assured a brisk trade most of
the time at the various trading depots along the coast 4). With about a dozen
1) For a detailed analysis of the initial penetration of West African waters, see
S. P. I'Honore Naber's introduction of P. de Marees, Beschrijvinge van de GoutCuste, The Hague, Nijhoff, 1912 (originally published in 1602).
2) For the history of the WlC in West Africa, see H. Terpstra, "Nederlands
Gouden Tijd aan de Goudkust", Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 73, 1960, pp.
340-362; and J. G. Doorman, "Die Niederlandisch-West-Indische Compagnie an
der Goldkiiste", Tijdschrift van Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. XL,
1898, pp. 395-493.
3) The transition from WIC monopoly to free trade has been discussed by J.
Postma, "The Dutch Participation in the African Slave Trade: Slaving on the
Guinea Coast, 1675-1795", Unpublished Ph.D. Dissertation, Michigan State University, 1970, pp. 58-65.
4) For a discussion of the techniques of the African trade and European reliance
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fortified trading stations on the Gold Coast, and a number of tradings depots
on the Slave Coast (roughly equivalent to Togo and Dahomey) and coasts
of Loango (north of the river Zaire or Congo), the WIC traded actively with
Africa for more than a century and a half.
Nature and Value of the Document

The compilation of "return goods" on the document in question was, as
far as can be ascertained, not ordered by authorities of the WIC; it was
never mentioned in the minutes of the directors, The Ten (Tienen), of the
company, nor in those of the presiding chambers of Amsterdam and Zeeland 1). It is also unknown who compiled the set of statistics, however, it
appears to have been a person of high standing in the company (a director
or shareholder) who had access to the main ledger and/or other significant
company accounts. The practice of compiling this sort of data was not uncommon in the eighteenth century, as is evidenced by similar compilations
of personnel and financial matters of both the WIC and the Dutch East
India Company 2).
With the main ledger of the WIC lost, the accuracy of the document is
difficult to establish, but there are a number of factors that attest to its
reliability. A few of the surviving periodic accounts (cassa reekeningen) of
purchases on the African coast support the reliability of the statistics. In
addition, the contemporary eyewitness account of the Elmina Factor (chief
merchant), Willem Bosman, provides us with estimates of the gold trade
that confirm the dependability of the figures in the document in broad
lines 3). The numbers regarding the slave trade are also clearly in harmony
with calculations based on a wide variety of different WIC documents 4),
and the document is also consistent with calculations provided by Wiitjen
for an earlier period. Gold trade statistics collected by the Daaku for the
years 1669-1706 show only a small discrepancy, which also confirms the
reliability of the document S).
on Mricans, see Postma, Dissertation, pp. 81-92. See also Daaku for an analysis
of Afro-European commercial relations.
1) The Wle was administratively divided into five chambers, Amsterdam, Zeeland, Maze, Noorder Quartier, and Stad en Lande, and since The Ten held only
one meeting session each year, the everyday affairs were directed by one of the
chambers. Amsterdam and Zeeland shared the honor of presiding for periods of
six and two years respectively.
2) See for example the archives of Radermacher and Vreedenburg in the ARA.
The practice is also confirmed by M. J. van den Berg, "Naamboek van de WelEdele Heeren der Hooge Indische Regeering", Stichting Cultuurgeschiedenis van de
Nederlanders Overzee; Verslagen en Aanwinsten, 1970-1971, pp. 10-12.
3) Willem Bosman, A New and Accurate Description of the Coast of Guinea,
New York, Barnes and Noble, 1967 (first published in Dutch in 1704). Bosman's
figures follow below.
4) J. Postma, "The Dimension of the Dutch Slave Trade from Western Mrica",
Journal of African History, Vol. XIII, 1972, pp. 237-248.
5) Daaku, p. 47.
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The neatness and internal consistency, testifying to the conscientiousness
of the compiler, would also seem to confirm the reliability of the document.
Only one error, an incorrect multiplication of the post on ivory during the
year 1731, was discovered in the document. The manuscript in its entity
is neatly written and appears to be the product of one hand.
The date of compilation is not indicated on the document but it appears
to have been done during the 1730's; the most likely date of authorship is
1732 or shortly thereafter, as the last year included is 1731. This is, of course,
at a significant juncture for the WIC, namely the loss of its monopoly, but
that this was the motive for the compilation of the document is not clear
from its contents. One might expect that the compilor was trying to prove
either the desirability of continuing the company monopoly or ending it,
but the results do not convincingly favor one or the other. Besides, after
1731 the WIC's monopoly had been undermined sufficiently that its termination seems to have been merely a matter of time 1).
The date with which the document commences is self evident, as 1675 was
the year during which the WIC was reorganized. The reader should be aware,
however, that the statistical compilation begins with the month of September,
1675, adding the figures of these four months to the following year. Due to
the costly war of the Dutch Republic against both England and France
(1672-1674), the three years preceeding the inception of the record in question were undoubtedly among the leanest in the history of the company.
Add to this that the WIC declared bankrupcy in 1674 and was reorganized
during the following year, it is not likely that much commerce was transacted
during the first eight months of 1675.
Measurements and Prices
In order to comprehend the value of the African exports analysed here.
the currency and units of measurements employed require some elaboration.
The standard financial unit of value used in the document is the Dutch
Caroli guilder 2). The guilder of those days was divisible in 20 stuivers and
320 penningen (1 st. is 16 p.), and was recorded as follows:f214: 19: 15. For
all practical purposes, however, financial units in this analysis have been
converted to the decimal system and rounded off to the nearest full guilder
at the completion of each calculation.
For each of the twenty-one export items the document lists a unit price.
Rather unrealistically, however, the compiler used the same unit price (a few
1) See note number 6. The rise in prices that did occur during the period were
undoubtedly counterbalanced, at least to some degree, by corresponding fluctuations in prices of European commodities exchanged for African exports so that
the profit margin may not have been-effected greatly by such developments. Finally,
since the document lists quantities as well as their respective currency values, one
does not have to rely exclusively on the latter, although the prices are useful for
comparative purposes.
2) This should not be taken for granted since the chamber of Zeeland kept its
accounts in Flemish pounds.
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items excepted) throughout the whole fifty-seven year period. While this
facilitates the calculation, it fails to reflect the real situation in which prices
must have been subject to fluctuation. The purchase price of slaves, for
example, rose considerably during the decade of the 1720's. Before that
decade, however, the given unit price of f 40 was not unrealistic as an
average 1). One must also keep in mind that the WIe had a monopolistic
system that was committed to maintaining consistency, including prices.
Purchase prices were controlled by a Price List (Marktbrief), which the
directors in Holland insisted on regulating, even though they were far removed from the scene of action. For most of the fifty-seven year period, therefore, prices were kept relatively stable, though it was often at the expense
of the company's profits.
For purposes of comparison the common denominator of currency value
is utilized in this analysis, as is evidenced by the tables and diagrams below.
Fortunately, the document also lists the quantities of each commodity, which
may be more meaningful in specific cases than its currency value. Specific
quantities can also be deduced from a given value by dividing the amount
by the relevant unit price.
The majority of the exports listed in the document are measured in pounds
(lbs.), the same unit still used in many English speaking countries, and these
volumes are therefore easily comprehended. Some of the weights and
measures, however, are totally obsolete and require clarification.
Gold is measured in Marks, a medieval standard of weight for precious
metals. The mark can easily be correlated with the still current troy system,
as the first subdivision of both systems are identical in name (ounce) and
weight 2). Each mark is worth eight ounces, and an ounce can be subdivided
into sixteen ackeys (engels). In the document, gold quotations are abbreviated in the same fashion as guilders, viz. Mk. 115; 7: 15.
The number of slaves in the document is measured in pieces, not in persons
or "heads" as is often the case in the Atlantic slave trade. This accounts for
the fractions that periodically occur on the annual slave exports. The concept
of piece (pees) was derived from the Iberian expression Pieza (Peca) de
India, which represented the labor potential of a healthy slave between the
ages of fifteen and thirty-five; the economic value of children was calculated
in fractions of a piece 3).
Obsolete measurements for exports of secondary importance are clarified
1) See Postma, Dissertation, pp. 196-200. A detailed analysis of price fluctuations
is beyond the scope of this article.
2) L'Honore Naber's summary of gold weights in the seventeen century trade
on the West African coast is useful; see Marees, pp. 278-28l.
3) Philip Curtin, The Atlantic Slave Trade .. A Census, Madison, University of
Wisconsin Press, 1969, p. 22. See also C. R. Boxer, This practice demonstrates the
inhumanity of the slave system clearly. Since it is the objective of this study, however, to concentrate on economic history, the terminology of the age considered
has been maintained. To soften the harsh realities of the past with euphemism of
our times would lead to misrepresentation of the age being studied.
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TABLE I
SY1Wpsis 01 Export Goods
units
Gold
Slaves
Ivory

Marks
(Ounce)
Piece
Pound

Pepper
Wax
Dyewood
Lime Juice
Gums
Rice

Pound
Pound
Pound
Aam
Pound
Pound

Salt
Copper
Benin Textiles
Cardamom
Cowry Shells
Cotton Wares

Pound
Piece
Pound
Cabess
?

Crusados
Gold
Silver
Sugar
White
Muscovado
Tobacco
Hides

unit price years traded quantity totals annual averages
1320.00
" (40.00)
" 40.00
0.75

57

1,104
8,331
1,550
29,166

value total

annual averages

% of total

1 20,139,386

1353,323

75.24

" 62,017
" 38,888

13.21
8.28

57
57

62,935*
(503,485)
88,374
1,662,476

0.10
0.40
0.05
20.00
0.07
0.06

27
51
15
18
6
16

1,323,548
48,252
845,760
1,700
357,986
331,500

" 3,534,988
" 2,216,634
135,401
120,631
42,288
33,982
25,059
19,890

1.05
0.30
1.00
0.20
2.50
0.20

4
2
1
2
3
2

4,540
9,887
2,948
14,175
12,513
4,042

4,764
2,966
2,948
2,835
31,283
808

0.02
0
0
0
0.12
0

15.00
2.50

4
5

14,438
5,102

216,573
12,754

0.81
0.05

0.20
0.15
3.00
0.05

10
4
19
9

570,020
44,120
28,558
810,320

114,004
6,618
85,675
40,516

0.43
0.03
0.32
0.15

0.51
0.47
0.16
0.13
0.09
0.07

Piece
Pound
Roll
Pound

Source: Appendix.
Note: For an explanation of unit prices and changes in unit prices see the text and the introduction to the appendix.
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in a note accompaning the appendix. The same applies to the minor variations and changes in measuring and price units.
Gold -

The Principal Export Item

If the discussed document shows anything with clarity it is the unquestionable preponderance (in terms of economic value) of the gold trade, as
illustrated in Fig. 1. Although the gold trade declined decisively while the
volume of other products increased, the value of gold exports never dropped
below the level of all other exports combined.
In fifty-seven years of trade a grant total of 503,485 troy ounces of gold,
an average of 8,835 ounces per year, was shipped from Africa by the WIC
alone. While this is only a small portion of the world's gold production,
with South America supplying by far the largest percentage, it represented
an impressive portion of Africa's share 1) and should not be ignored as a
factor in Amsterdam's role in world finance and coin making. The figures
are particularly impressive when the statistics of the seventeenth century
alone are considered. Gold exports by the WIC averaged 12,3461 ounces
FIGURE 1. GOLD CONTRASTED TO ALL OTHER EXPORTS ANNUAL
AVERAGES CALCULATED PER DECADE IN THOUSANDS
OF GUILDERS.
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1) F. W. Paish, "Gold", Chambers' Encyclopedia, Vol. 6, p. 416. A table on
world gold production includes the following figures (annual output):
Europe
Africa
South/Central America

1493-1600
1601-1700
1701-1800

44,000
32,000
55,000

75,000
64,000
55,000

83,000
190,000
519,000
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per year during the last quarter of the seventeenth century. If the estimated
annual average of 64,000 ounces is representative of Africa's gold production for this period, and allowance is made for local consumption and export
via North and East Africa, the WIC's share easily amounted to twenty
percent of the total.
It is interesting to discover that Bosman's estimates of the volume of the
gold trade confirm these conclusions. Having observed the trade on the
Guinea Coast during the last decade of the seventeenth century, Bosman
estimated that an average of 7,000 marks (56,000 ounces) of gold were
exported annually, and that the WIC was responsible for 1500 marks. Dutch
interlopers or privateers, he suggested, were responsible for exporting an
equal amount 1), which raises the aggregate Dutch share in gold exports
from Africa to at least forty percent, and perhaps considerably higher
depending on local use and exports other than via the Guinea Coast. The
remaining 4,000 marks were, according to Bosman, divided among the
English (2,200), the Danes and Brandenburgers (1,000), and the French and
Portuguese (800) 2).
Earlier in the seventeenth century the WIC gold trade had at times been
even more brisk, reaching an export of more than 3,845 marks during the
peak year, 1645. During the period of 1624-1655 an average of 2,000 marks
were taken from Africa by the WIC, according to Watjen, and for the
beginning of the seventeenth century estimates of 3,000 marks have been
suggested 3). Since this refers to the pre-WIC days, this last figure would
represent the total Dutch effort. The gold trade also experienced its depressions, however, because on WIC official reported from Africa that during
the eight year period of 1668-1676, a total of only 3,150 marks of gold was
purchased by the company in Africa 4). Nevertheless, an export of 3,000
marks of gold per year for the combined Dutch effort for the seventeenth
century as a whole does not appear unreasonable.
During the eighteenth century the African gold production dropped considerably, which is also reflected in the WIC gold trade. The first serious
decline in the export of this product started during the last decade of the
1) That Dutch interlopers were active in the gold trade has been clearly established. See Postma, Dissertation, pp. 70-75.
2) Bosman, p. 89. For further evaluation of Bosman's estimates, see K. G . Davies,
The Royal African Company, New York, Atheneum, pp. 225 and 360. According
to Davies' calculations, Bosman's estimate for the RAC was high. During eleven
years (1682-1692) this company brought from Africa an amount of gold valued
at L 250,000, which (L 32 per mark) amounted to 710 marks per year. The guineas
minted from RAC gold totalled 548,327 over a 41 year period (1673-1711). Assuming that 3.7 guineas could be minted from one once of gold (based one 129.5 grains
of gold in a guinea and 480 grains per ounce gold), the annual average of gold
export for the RAe comes to a bare 452 marks per year, less than fifty percent of
Bosman's estimate. It is understandable, of course, that Bosman could be more
accurate about the Dutch than the English trade.
3) Watjen, pp. 550-551.
') ARA, Archief van de Tweede West Indische Compagnie (hereafter cited as
WIC), Vol. 97, p. 142.
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FIGURE 2. GOLD AND SLAVES IN THOUSANDS OF GUILDERS.
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seventeenth century (see Table II and the Appendix). While warfare between
European states may have contributed to this decline through the uncertainties of maritime trade, the phenomenon is perhaps best explained by the
political turmoil on the Guinea Coast, resulting from the expansion of the
Asante state, this development seriously disrupted the normal flow of trade
between the coast and the interior 1).
Although the gold trade did experience periodic revivals afterwards, it
TABLE II
Costs and Profits

Total Exports
Expenses of WIC in Africa
Cross Profits

aggregate

years

annual

%

f 26,768,503

57
57
57

f 469,623

100
29

" 7,755,347
" 19,013,155

Source: Appendix.
1) Ibid., Vol. 98, pp. 14,97,452-453.

" 136,059
" 333,564

71
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never reached seventeenth century proportions again. During the 1720's,
Gold Coast traders were shifting to more lucrative export commodities such
as human beings. The area which derived its name from its most prominent
export item - gold - became, in the words of a WIC official stationed in
Mrica, "a slave coast" 1). Gold became so scarce at times that Mrican
traders demanded gold in payment for their export commodities 2). Brazilian
gold, discovered in large quantities during the last decade of the seventeenth
century 3) began to replace West Mrican gold to a large extent, as evidenced
by the appearance of crusados in the Guinea Coast trade (see below).
Slaves and Ivory

Slaves and ivory were, after gold, clearly the most significant WIC export
items from the Guinea Coast; they were the only commodities on the list
that were purchased every year of the fifty-seven year period. The revenues
of slaves and ivory, respectively thirteen and eight percent of the total, were
much lower than that of gold and yet considerably higher than all other
products. This facilitates a comparison and combined treatment of the two
products (see Fig. 3). The slave trade, however, definitely ranks above ivory,
and the gap would certainly widen if the trade of the Loango-Angola Coast
FIGURE 3. SLAVES AND IVORY IN THOUSANDS OF GUILDERS.
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1) Ibid., Vol. 487, p. 63.
2) Ibid., Vol. 105, pp. 39-40; Vol. 107, p. 3.
3) For an explanation of these gold fends see C. R. Boxer, The Golden Age of

Brazil, 1695-1750, Berkeley, University of California Press, 1962.
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were included in the document. No specific data on the trade in this region
has been unearthed yet, but the slave trade there has been estimated at one
third of the total Dutch involvement 1). Since the WIC trade in this region
was predominately one in slaves, one can surmise that the aggregate level
of the Dutch slave trade was higher than what the figures from the Guinea
Coast alone would indicate.
Another significant consideration is that the apparent drop in the slave
trade in 1730 is misleading. In that year Dutch free traders were first allowed
to participate in the African slave trade, which meant that in reality the
overall total of the Dutch slave trade rose sharply during and after 1730.
The noticeable decline of the WIC participation in the traffic was clearly the
beginning of the end; very few WIC slave ships crossed the Atlantic after
the decade of 1730 2).
The number of slaves which the WIC took from the Guinea Coast to the
West Indies fluctuated from only a few to as many as 2,500 per year; the
annual average for the period in question is 1,550. To account for the
discrepancy resulting from the practice of evaluating slaves as Piezes de
India 3), seven and a half percent may be added to this last figure. When
the estimated share ofthe Loango-Angola trade is added, the annual average
of the WIC slave trade must have been close to 2,500 during the 1675-1731
period. Contrary to what has been concluded about the gold trade, enterlopers did not significantly contribute to the Dutch participation in the slave
trade 4).
During the seventeenth century, the WIC obtained its slaves primarily
from the Slave Coast and the Loango-Angola region. During the first decade
of the next century a few WIC slavers acquired their cargo on the Gold
Coast, but this region did not become a principle slave export area until the
1720's. The Bights of Benin and Biaffra were rarely frequented by WIC
slavers, as was the coastline between Senegal and the Ivory Coast. As far
as the Dutch were concerned, this last region became prominent only during
the free trade period S).
Ivory was obtained at nearly every point of the African coast where the
WIC did business. During the fifty-seven year period covered, the WIC
exported annually 51,807 pounds. This was considerably more than the
38,636 pounds obtained by the old WIC each year during the 1626-1655
period. Both figures may represent no more than fifty percent of the total
Dutch ivory trade with Africa, for neither the Loango-Angola nor the Dutch
Postma, "Dimension", p. 241.
Postma, Dissertation, p. 239. After 1735 the WIC dispatched a total of only
thirteen slaving vessels.
1)

2)

3) Ibid., p. 104.
4) Postma, "Dimension", pp. 244-245.
S) For a broader discussion of this topic, see J. Postma, "The Origin of African

Slaves", Slavery in the Western Hemisphere: Quantitative Studies, Stanley Engerman
and Eugene Genovese, editors. To be published by Princeton University Press in
the near future.
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interloper trade are included in these figures. A director of the old WIC
estimates that 81,245 pounds were exported for the fourteen year period of
1623-1636, and this included the Loango-Angola trade 1). The WIC also
exceeded the volume of ivory exports of the English RAC, which brought
an average of 37,783 pounds to England during the 1675-1713 period 2).

Secondary Export Items
In addition to gold, ivory, and slaves, there were eighteen other commodities that were obtained by the WIC in Mrica and taken to the Dutch
Republic. The commercial value of all these items combined constituted less
than four percent of the total volume of trade during the fifty-seven year
period, which makes these commodities relatively insignificant. Few of these
goods were traded on a regular basis, and at least seven of the eighteen
were not even Mrican products but were purchased from Brazilian merchant
ships on the West Mrican coast.
The only secondary items traded on a regular basis were pepper and wax.
The latter is seen on the document fifty-one of the fifty-seven years, and it
was one of the few items that continued to show an increase (see Fig. 4),
although its aggregate commercial value did not even reach the half percent

F IGURE 4 ,

PEPPER/CARDEMOM, WAX AND LIME JUICE ANNUAL
AVERAGES CALCULATED PER DECADE IN THOUSANDS
OF GUILDERS ,
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mark of the total volume of WIC trade. It appears that wax was obtained
primarily in the Bights of Benin and Biaffra, and was taken to EImina by
WIC coast traders, generally small ships operating from Elmina in coastal
areas where the company had no trading stations 1). The English RAC
exported much larger quantities of wax from the Sierra Leone region 2).
Melequeta (or Malaquetta) pepper, also known as "Guinea grains" and
"grains of paradise" 3) (the document labels it "greyn", but other WIC documents also refer to it as "mallaquet"), was purchased during twenty-seven
of the fifty-seven years listed. Its commercial value was slightly higher than
wax, making it the fourth in rank of significance on the list of WIC exports 4).
Cardamom, listed twice as an export, is probably a surrogate derived from
the same plant as melequeta pepper, and might therefore be included in the
same category (see Fig. 4) 5). Pepper was largely, if not exclusively, obtained
from the coastal region of Liberia (once known as the Pepper Coast) and
the Ivory Coast, and, like wax, was obtained by means of coastal traders 6).
Other somewhat significant African products listed in the document were
lime juice, dyewood, gums, and rice, although none of them constituted
more than a fraction of one percent of the total of WIC exports. A detailed
analysis of these products is therefore hardly warranted. This is particularly
true of the still less prominent goods such as copper, salt, and Benin textiles.
Some of the edible commodities, such as rice, lime juice, etc., may have
been purchased on a larger scale than indicated on the list of exports, as
much of this may have been consumed by the WIC establishment on the
Coast and as food for slaves and crews on vessels going to the Americas
and Europe 7). It is known, for example, that certain products like yams and
palm oil were purchased by the WIC and not recorded as exports. Millet
(milhio), for example, is often mentioned on bimonthly purchase accounts
and does not occur on the list of exports 8). It is also possible that the rice
in the document is a misnomer for the cereal millet.
One product, cowry shells, purchased in rather large quantities during
three consecutive years, constitutes a curiosity on the list of exports. One
For example see the bi-monthly account in WIC, Vol. 108, p. 54.
In forty years (1675-1713) the RAC shipped 666,200 pounds of wax from
Africa, in contrast to the 301, 578pounds by the WIC in fifty-seven years. See
Davies, p. 360.
3) For a useful explanation of the various types of pepper, see "Pepper", Encyclopedia Brittanica, Vol. 17, p. 497.
4) Gold crusados represented more wealth, but this should actually be included
in the gold trade. See below.
5) While cardamon as actually more related to ginger, seeds of the melequeta
plant were also used as inferior substitutes for cardamon, see "Cardamons",
Chamber's Encyclopedia, Vol. 3, p. 106.
6) See WIC, Vol. 107, p. 285.
7) Davies, p. 182, for example, claims that the English used pepper as a physic
for the slaves. The Dutch also purchased a variety of food products for their slave
ships.
8) See WIC, Vol. 107, pp. 160, 167, 284; Vol. 108, pp. 32, 53; and Vol. 488,
p.419.
1)
2)
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would expect the flow of cowries to go in the opposite direction, namely to
Africa, since they generally originated in the Maldive islands, were taken to
Europe and from there exported to Africa (primarily the Slave Coast) to
be traded for slaves 1). The WIC often sold cowries, along with European
goods, to Brazilian merchantmen frequenting the Guinea Coast 2). It is
therefore not clear why these cowries were listed among the export items.

The Brazil Trade
One category of WIC exports, including tobacco, sugar, and other products originating in Brazil, require a special explanation. These products
were taken to the Guinea Coast by Brazilian ships and exchanged for slaves.
The WIC fulfilled a type of middlemen role in respect to the commercial
ties between Brazil and West Africa in that it often facilitated this trade.
Based on the Dutch-Portuguese treaty of 1661 3), Portuguese subjects (including those of the colony Brazil) were forbidden to come and trade on
the Guinea Coast unless they paid the WIC a duty amounting to ten percent
of the ship's cargo. This practice was limited during the seventeenth century,
but later it became prominent. During the first half of the eighteenth century
approximately ten to twenty-five Brazilian vessels anchored at Elmina each
year, paid their duty, and often purchased from the WIC either slaves or
European merchandize that could be exchanged for slaves 4). In 1727, a
peak year, no fewer than thirty-three Brazilian ships reported to Elmina 5).
Taken together, these Brazilian products constitute only two percent of
all WIC exports listed on the document discussed, but they represent over
fifty percent of all the commodities that have been labeled here as secondary
goods. Gold and silver crusados (Latin American coins) -represent more
wealth than any other single item except gold, slaves, and ivory. Much of
the tobacco purchased by the WIC was resold to the Africans, who developed a strong liking for Brazil tobacco 6), and it is therefore quite certain that
the total amount of tobacco transacted by the WIC was much larger than
the quantity listed as return goods and forwarded to Holland.
It is uncertain whether the cotton listed in the document was grown in
Africa or brought from Brazil. At any rate, the quantity is so small that its
origin is hardly significant. The more important entry on hides is likely to
1) For a lucid explanation for the use of cowries in Africa, see Marison Johnson,
"The Cowrie Currencies of West Africa", Journal of African History, Vol. XI,
1970, pp. 17-50.
2) WIC, Vol. 113, pp. 266 and 319.
3) See Pierre Verger, Flux et reflux de la traite des negres entre Ie golfe de Benin
et Bahia de todos os santos, Paris, Mouton, 1968, pp. 39-43; and also Postma,
Dissertation, pp. 90-92.
4) WIC, Vol. 106, pp. 438 and 441; Vol. 108, pp. 7, 123, and 529; Vol. 113,
p. 432; VWIS, Voider 932.
5) WIC, Vol. 56, p. 190.
6) WIC, Vol. 115, p. 95; Vol. 117, pp. 389-390. See also Verger, pp. 28-34, and
Pierre Verger, Bahia and the West African Trade, 1549-1851, Ibadan, Institute of
African Studies, 1964, pp. 7-9.
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raise questions since this product was exported from the Guinea Coast as
well as Brazill). In this case, however, it is abundantly clear that the Brazilians sold hides frequently to the WIC and that these were therefore not
obtained in Africa 2).
Gross Profits and Expenses
Perhaps one of the most valuable contributions of the document under
consideration is the listing of expenses incurred by the WIC while operating
on the Guinea Coast. Presumably, this item includes salaries of WIC officials, the garrison, wages of hired African labor, board and room for all
personnel including company slaves, upkeep of WIC buildings, fortifications, and coastal ships, etc. 3). On the whole, the cost of operation shows
considerable stability; it did not decline even though the company revenues
in Africa dropped enormously (see Fig. 5). This may help explain why the
WIC finally was forced to abandon its long held monopoly on the African
coast, and rely increasingly on government subsidies for its survival 4).
Regardless of the declining margin between revenues and expenses of the
WIC establishment in Africa, the document shows that its operation continued to produce a sizable profit. Actually, this is misleading because the
European commodities taken to Africa in exchange for the African exports,
the most significant part of the cost price, have not been subtracted from
the revenues of WIC exports. Neither was the risk of loss and cost of transport to Holland, although one may assume that the latter would easily be
recovered by the profits made on these products after their arrival in Europe
(the Americas, in the case of the slaves).
This whole problem of costs and profits is obviously extremely complex
and demands a thorough understanding and analysis of the available WIC
accounts, something that exceeds the scope of this article. Hopefully, the
statistics hereby presented will aid in clarifying the operation of the WIC
as well as the export trade of West Africa.

I) Davies, pp. 182 and 219, indicates that the RAC purchased large amounts of
hides in the Cape Verdi region.
2) See WIC, Vol. 107, p. 398; Vol. 108, p. 529 ; Vol. 109, p. 153.
3) An average of 250 Europeans and mulattoes and ca. 1000 black slaves CODstituted the WIC personnel in Africa. For an analysis of the WlC establishment
on the African coast, see Postma, DissertatioD, Chapter II.
4) The poor financial state of the second WIC has recently been illustrated by
N. H. Schneeloch, "Das Grund- und Betriebskapital der zweiten Westindischen
Compagnie", Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, Vol. 34, 1971, pp. 324331. An analysis of the Wle's tri-annual accounts for the 1675-1728 period reveals
that the cummulative deficit for these years amounted to nearly six million guilders.
Since 1686 the company had only one three year period with a credit balance, and
this was probably the result of a change in bookkeeping. See ARA, Collectie
Radermacher, Folder 564.
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APPENDIX
WIC EXPORTS FROM THE GUINEA COAST 1675-1731
The statistics in this table are a precise reproduction from the original document
found in WVIS, Folder 928. The Dutch title of the document is: Memorie van de
Ingehandelde Retourwaren op de Kust van Guinea" Beginnende met Primo September,
Anno 1675. Only the order in which the dat are presented has been changed, and a
few non-essential facts have been excluded, such as the gold values of annual
expenses (given in guilder values only), and the names of the chief W1C administrators on the Guinea Coast. Names of products are given in their original Dutch
usage and also in rather free English translations. Unit prices have been converted
into decimals of guilders, and irregularities in unit prices and exceptional units of
measurement have been clarified in notes below in as far as this has not been done
already in the text.
a. The unit price of pepper was /0,07t before 1685.
b. An Amsterdam Aam was a measure for liquids, and for oil was equal to
145.5 liters. Periodically, lemon juice was measured in Kelder( s), a crate containing
fifteen bottles, at the unit price of /0,15. Apparently this was per bottle rather
than crate.
c. The size and weight of these rolls or bundles of Brazil tobacco is not indicated.
For the period of two years (1724-1725), tobacco was also transacted in smaller
units, apparently pounds, at a rate of /0,02t.
d. No measuring unit for cotton wares is indicated.
e. The initial "K" is used to signify the measuring unit for salt. While this
product was often measured in cups, the unit price of/I ,05 would certainly exclude
this as a possibility. It is more likely that the "K" signified "kwartier", or one fourth
of one "honderd".
f. This is the only serious internal miscalculation in the document - the value
indicated did not accurately reflect the amount of ivory purchased. The error has
been corrected, also in the subsequent totals for the relevant year.
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1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731

Revenues

Costs (Onkosten)

Gross Profits

f 663,654: 11:-

f 134,580: 12:-

f 529,073:19:-

" 664,852: 14: 8
" 779,568:15: 8
" 702,666 : 12: 8
" 683,521 :-: 8
" 512,957:19: 8
" 511,352: 7:12
" 719,491: 18: 8
" 642,772:16: 8
" 590,249:10: 8
" 733,403:16:" 755,482: 3: 8
" 688,084: 3:" 543,556: 12:" 750,719: 11: 8
" 731,411:17:" 697,280: 17:" 498,059: 6:" 445,043:19:" 469,541: 15: 8
,,519,639: 4:" 387,535:-:" 399,017: 5:" 432,325: 2:" 309,172: 1 : 8
" 196,490:15:" 319,141:10:" 311,323:13: 8
" 381,827: 5:" 321,941: 14:" 406,200: 10: 8
" 414,414: 5: 8
" 359,537:10: 8
" 422,281: 7:" 481,180: 5:" 460,997:15:" 378,893: 6:" 257,320: 10:" 293,873: 14: 8
" 386,761: 16: 8
" 381,564: 1 : 8
,,279,148:18: 8
" 374,508: 7: 8
" 535,767: 6: 8
" 324,743: 1:" 359,405: 4: 8
" 420,829:19: 8
" 750,747: 2:" 513,566:13:" 469,312: 10: 8
" 387,332: 8: 8
" 400,520: 11: 8
" 353,430: 2:" 429,644:17:" 302,615:17:" 261,815: 9:-

" 128,165: 6:" 126,230:-:" 107,145: 12:85,998: 8:" 98,089:12:"" 145,837: 13:" 174,695:-:" 149,325:-:" 126,776:10:" 145,198:15:" 139,382: 10:" 149,169: 7:" 120,535:-:" 188,015:-:98,212: 10:"" 103,533: 2:" 105,111:10:" 127,398:15:" 141,240:-:" 156,939: 7: 8
" 121,482:10:" 145,709: 7: 8
" 149,886:17: 8
95,057:10:"" 104,851: 5:" 161,488:15:" 134,940: 12: 8
" 123,207:10:" 135,692: 10:" 168,221: 9:" 145,743: 9:" 144,331: 3:" 141,202:-:" 141,052:17:" 136,928: 15:" 146,633: 8: 8
" 124,158:15:" 144,720: 12: 8
" 171,005: 2: 8
" 206,115: 7: 8
" 139,288: 15:" 189,726: 5: 8
" 174,056: 5:" 117,745:12: 8
" 170,734:13:" 115,746:17: 8
" 250,955: 18: 8
" 125,576:-:" 121,407: 1 : 8
" 124,746: 9:" 143,158: 6: 8
" 145,857:10:" 130,218:15:" 114,767: 10: " 106,547:10:-

" 536,687: 8: 8
" 653,338: 19: 8
" 595,521 :-: 8
" 597,522:12: 8
" 414,868: 7: 8
" 365,514: 14: 12
" 544,796: 18: 8
" 493,447: 16: 8
" 463,473:-: 8
" 588,205: 1:" 166,099: 13 : 8
" 538,115:16:" 423,021: 12:" 562,704: 11: 8
" 633,199: 7:" 593,747:15:" 392,947:16:" 317,645: 4:" 328,301: 15: 8
" 362,699: 16: 8
" 266,052: 10:" 253,307:17: 8
,,282,438: 4: 8
" 214,114: 11: 8
91,639:10:"" 157,652: 15:" 176,383: 1:" 258,619:15:" 186,249: 4:" 238,079: 1 : 8
" 268,670: 16:" 215,206: 7: 8
" 281,079: 7:" 340,127: 8:" 324,069:-:" 232,259: 17: 8
" 133,162: 1:" 149,153: 2:" 215,756:14:" 175,448:14:" 139,860: 3: 8
" 184,782: 2:" 361,411: 1 : 8
" 206,997: 8: 8
" 188,670: 11: 8
" 305,083: 2:" 499,791: 3: 8
" 387,990: 13:" 347,905: 9:" 262,585:19: 8
" 257,362: 5:" 207,572: 12:" 299,426: 2:" 187,848: 7:" 155,268: 19:-
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Gold (Goud)

Slaves (Negros)

f 320.00 per mark
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731

f 484,421: 17 : 8 1,513: 6: 8
" 506,474: 7: 8
" 594,235:-:" 616,004: 1:" 552,054: 7: 8
" 463,008: 2: 8
,,445,651: 17: 8
" 645,360: 12: 8
" 558,242: 4:" 515,119: 7: 8
" 619,353:15:" 669,796: 7: 8
" 587,022: 16:" 513,240:-:" 707,986:17:" 682,236: 5:" 552,364: 7:" 451,676: 5:" 405,798:15:" 422,470: 12: 8
" 473,561: 17: 8
" 317,232:10:" 256,163:15:" 287,970:-:" 252,503: 15:" 252,503:15:" 169,573: 5:" 274,238: 15:" 273,315:-:" 276,220: 4:" 191,850:-:" 266,262: 10:" 287,457:18:" 204,502:18:" 313,338: 2: 8
" 390,805:-:" 396,976: 5:" 264,571: 5:" 185,340:-:" 184,221: 17: 8
" 235,068: 2: 8
" 244,490: 12: 8
,,208403: 2: 8
" 259,944: 7: 8
,,277,175:12: 8
" 178,346:17: 8
" 207,249: 7: 8
" 205,932: 10:" 383,303: 2: 8
" 280,494: 11: 8
" 279,200: 12:" 203,249: 11 : 8
" 196,583: 15:" 190,935: 1:" 218,827:10:" 176,430:-:" 115,129: 7: 8

1,582: 5:13i
1,856: 7:14
1,925:-: It
1,725: 1 : 52/
1,446: 7: 31
1,392: 5: 42/
2,016: 6: 01
1,744: 4: Ot
1,609: 5: 15i
1,935: 3:13!
2,093: 0 :14i
1,834: 3: 9t
1,603: 7:2,212: 3:1ot
2,131 : 7:14!
1,726: 1 : Ii
1,411 : 3:14!
1,268: 0:15!
1,320: 1: 121
1,479: 7: Oi
991: 2:13
800: 4: I!
899: 7: 4
789: 0:9?s
789: 0: 9!
529: 7: 5!
856: 7: 15!
854: 0: 14
863: 1 : 81/ 12
599: 4: 4
832: 0: 9
898: 2: 7t
639: 0: 9t
979: 1: 111
1,221 : 2: 2
1,240: 4: 6!
826: 6: 4!
579: 1 : 8
575: 5: 8i
734: 4:111
764: 0: 41
651: 2: 11
812: 2: 9f
866: 1 : 61
557: 2:lOi
647: 5: 3i
643: 4: 5
1,197: 6: 91
876: 4: 5t
872: 4: 01
635: 1 : 3t
614: 2: 9!
599: 6: 61/ 0
683: 6: 11
551: 2: 12
359: 6: 3i

Ivory (Tanden)
f 0.75 per lb.
2,877
f 63,385: 2: 8 84,513!
1,923
79,159:-:- 105,545!
2,0091 "" 100,400: 12: 8 133,867!
11
826 / 12 " 51,804: 7: 8 69,072!
2.285
38732: 5:- 51,643
14,744: 5:- 19,659
869
410t " 47,257: 6: 4 63,oo9i
" 24,694: 10:- 32,926
1,212
1,5651 " 21,566: 12: 8 28,755!
" 46,557: 15:- 62,077
666
" 22,276:-:- 29,7011
2,123
" 35,248: 10:- 46,9981
1,102
" 33,141:15:- 44,1891
1,595
" 26,750:-:- 35,666t
15
" 36,076: 2: 8 48,1Ol!
53
7401 " 15,332:-:- 20,442f
2,487! " 31,561:-:- 42,080i
2,901
989! " 2,175:15:599
9,781: 10:- 13,042
1,037
7,265
5,448:15:1,464:-:1,952
1,115t
26,816: 5:- 35,755
852!
3,134! " 9,406:10:- 12,542
" 37,545: 2: 8 50,061!
2,416
969! " 13,783: 2: 8 18,377!
969! " 13,783 : 2: 8 18,377!
" 11,291 : 5:- 15,055
323
" 22,143:15:- 29,525
299
" 14,304: 7: 8 19,072!
424
" 33,378:-:- 44,504
1,578
1,995t " 43,030: 2: 8 57,373!
" 39,401: 12: 8 52,535!
2,269
2,430! " 18,216: 7: 8 24,288!
" 58,976:12: 8 78,635!
2,194
" 31,553:12: 8 42,07l!
1,908
" 36,095: 5:- 48,127
1,334
" 58,033: 10:- 77,378
35
" 35,423: 5:- 47,231
1,912
" 40,188:-:- 53,584
716
" 37,638:15:- 50,185
1,557
" 52,393:10:- 69,858
1,606
" 42337:15:- 56469
1452
1,011
20,644:17: 8 27,526!
" 23,390: 5:- 31,187
2,212
"
2,586
" 106,740:-:- 142,320
1,446
32,553: 7: 8 43,404!
" 37,444:10:- 49,926
1,643
" 76,286: 12: 8 101,715!
1,352
" 89,064: 7: 8 118,752!
2,071
3,165t " 59,814:-:- 79,788
" 56,837: 17: 8 75,783t
2,890
" 60,957:15:- 81,277
2,752
" 65,676: 7: 8 87,568!
2,900
" 69,324:-:- 92,432
1,936
" 48,808:10:- 65,078
3,263
" 41,037: 2: 8 54,715!
1,440
" 58,526: 7: 8 78,034!
1,874

f 40.00 per piece
f 115,080:-:76,920:-:" 80,370:-:-

" 33,076: 12:" 91,400:-:-

" 34,760:-:" 16,424:-:" 48,480:-:" 62,610:-:" 26,640:-:-

" 84,920:-:" 44,080:-:" 63,800:-:"
600'-'-

"
"
"
"
"

"

""

"
"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

""

"

"

"
""

"
"
"
""

"
"

2,520:-:29,610:-:99,500:-:39,580:-:23,960:-:41,480:-:44,613: 6: 8
34,100:-:125,380:-:96,540:-:38,780:-:38,780:-:12,920:-:11,960:-:16,960:-:60,720:-:78,806: 13: 8
90,760:-:97,220:-:87,760:-:76,320:-:53,360:-:1,400:-:76,480:-:28,640:-:62,280:-:64,240:-:58080:-:40,440:-:88,480:-:103,440:-:57,840:-:65,920:-:54,080:-:82,850:-:126,606:13: 8
115,600:-:110,080:-:116,000:-:77,440:-:130,520:-:57,600:-: 74,960:-:-
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Pepper (Greyn)
Copper (Koper)
Wax (Was)
Lemon Juice
(Limoensap)
f 0.10 per lb.
f 0.40 per lb.
f 0.30 per lb.
f
20.00
per Aam
767: 11:- 10,234
1676 f
123:15:- 1,650 f 2,175:12:- 5,439
1677 "
57:15:770 ,,2,936: 8:- 7,341 f 1,569:-:- 5,230
1678 "
1679
" 1,781: 12:- 4,454
1680
,,1,334: 8:- 3,336
1681
" 445:12:- 1,114
1682"
606:-:- 8,080 " 1,413: 4:- 3,533
1683
" 956:16:- 2,392
1684
" 354:-:885
130:16:- 1,308 ,,1,801: 12:- 4,504
1685 "
30:-:- 100
1686 " 4,533:13:- 45,336! ,,2,290: 8:- 5,726"
1687 " 2,878: 4:- 28,782 ,,3,478: 4:- 8,696!
1688 " 1,833:-:- 18,330 ,,2,286:12:- 5,716!
701:-:7,010 ,,2,265:12:- 5,664
1689 "
1690
" 3,146: 12:- 10,34It
1691 " 2,848:16:- 28,488 " 1,384: 16:- 3,462
1692 ,,12,917:18:-129,179 " 937:12:- 4,344
1693" 3,486: 10:- 34,865 " 1,140: 16:- 2,852
1694" 4,968: 2:- 49,681 " 535:12:- 1,339
1695
" 142: 8:356
1696
f 3,520:-:- 176
558
1697 " 5,643:-:- 56,430 " 223: 5:1698 " 6,367:-:- 63,670 ,,1,700:-:- 4,250
" 600:-:30
1699 " 6,714: 16:- 67,149 ,,2,373:12:- 5,934
1700
,,3,065: 4:- 7,663
" 1,040:-:- 52
495:-:- 4,950 " 462:-:- 1,155
,,140:-:7
1701 "
" 1,400:-:70
1702 " 4,668:-:- 46,680 ,,1,537:12:- 3,844
" 400:-:- 20
1703 " 4,013:10:- 40,135 ,,1,519: 4:- 3,798
,,2,320:-:- 116
1704 " 1,386:-:- 13,860 " 4,734:-:- 11,835
1705 " 3,534:10:- 35,345 ,,4,180: 8:- 10,451
1706
,,7,720:-:- 386
,,2,056: 8:- 5,141
1707
,,9,520:-:- 476
,,2,000:-:- 5,000
1708
" 6,828:-:-17,070
1709
" 937:12:- 2,344
1710
" 800:-:- 2,000
1711
,,3,527: 4:- 8,818
" 940 : 16:- 6,272
1712
,,1,583:12:- 3,959
" 835: 4:- 5,568
1713
" 1,036: 16:- 6,912
" 640:-:- 1,600
1714"
862: 6:- 8,623 " 2,796: 16:- 6,992
" 1,248:-:- 8,320
1715 " 25,371: 12:- 253,716 " 3,511 : 4 :- 8,778
" 1,152:-:- 7,680
1716 ,,22,346:18:- 223,469 " 2,104: 16:- 5,462
" 192:-:- 1,280
1717
,,1,040:-:- 2,600
1718
1719" 6,894:-:- 68,940 ,,3,208: 8:- 8,021
1720" 6,926:-:- 69,260 ,,1,374:-:- 3,435
1721
" 1,056:-:- 7,040
" 7,434:-:- 18,585
1722"
760:16:- 7,608 ,,4,739: 8:- 1l,848!
1723
1724
,,3,186:-:- 7,965
1725
,,1,672:-:- 4,180
1726
" 640:-:- 32
1727
" 8,380:- : - 20,950
1728
,,6,627: 4:- 16,568
1729
" 5,060:-:- 12,650
1730
" 3,401: 4 :- 8,503
1731
" 220: 16:- 5,888
" 458: 8:- 1,146
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Rice (Reyst)

f 0.06 per lb.

Tobacco (Tabak)
f 3.00 per roll

Dyewood (Roothout)
f 0.05 per lb.
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Gums (Gom)

f 0.07 per lb.

1676

I
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731

581:11 : 8

9,693

1,609: 5:3,193: 8:811:12:3,069: 1:240:-:-

26,820
53,223
13,527
51,151
4,000

36:-:120:-:120:-:-

600
2,000
2,000

288:-:587: 16: 8

300:-:-

100

1,470:-:96:-:-

490
32

1,476:-:- 492
4,800 4,314:-:- 1,438
3,330:-:- 1,110
9,797 3,306:-:- 1,102

224:-:- 4,480
560:-:- 11,200
704:18:- 14,098
732:-:- 14,640

2,913:12:- 48,560 25,437:-:- 8,479 4,204:-:- 84,080
1,176:12:- 19,460 14,454:-:- 4,818 4,270:12:- 71,177
698: 5:- 13,965
2,746:10:- 45,775 1,623:-:- 541 10,430:13:-208,613
1,105: 4:- 1,228
1,406:16:- 59,472 3,140:-:- 62,800
1,390:10:- 55,620
4,578:-:- 1,526 5,260:-:- 105,200
9,894:-:- 3,298 1,734: 8:- 34,688
4,005:-:- 1,335 3,528: 5:- 70,565
1,800:-:- 600 3,632:-:- 72,640
1,687: 3:- 28,119 2,088:-:696
720:-:- 12,000 2,622:-:874 1,800:-:- 36,000
Sugar (Witte Suiker)
f 0.20 per lb.

Brown Sugar
(Muscovado)
f 0.15 per lb.

Cotton Goods
(Catoen)
f 0.20 per unit

602:-:- 8,600
7,399: 5: 8 105,704
8,928:18: 8127,556
1,653:15:- 23,625
5,690:14:- 81,296
784:-:- 11,200

Gold Crusados

f 15.00 per piece

1676

I
1715
533: 8:- 2,667
1616
1717
1718
64:-:320
1719
172020,487: 8:- 102,437 5,995:16:- 39,972
172129,551:16:-147,759
172223,977:16 :-119,889
67 10 450
172326,844:-:- 134,220
432 12 - 2,884
1724 8,774:12:- 43,873
121 1 807
1725 2,003:12:- 10,018
1726
207:12:- 1,038
1727
1728 1,559:16:- 7,799
1729
1730
1731

543: 8:265:-:-

2,717
8,970:-:598
1,325 30,100:-:- 2,006t
156,072: 10:- 10,404*
21,430:-:- 1,428t
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Silver Crusados

Cardamom

f 2.50 per piece

f 0.20 per lb.

Hides (huyden)
f 0.05 per lb.

Salt (zout)

f 1.05 per unit

1676

I
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731

787:10:- 315
293: 16:- 1,469
7,100:-:- 2,840 2,541: 12:- 12,708
4,400:-:- 1,760
461: 5:- 184!
5·_·-

2

Cowries (Boesjes)

f 2.50 per cabess

682 : 10 :650
142:12:- 2,852 2,109 : 9:- 2,009
10:16:216
5,903: 2:- 118,062 1,680:-:- 1,600
5,123:14:- 102,474
292: 8: 8 278!
1,518:-:- 30,360
Benin Textiles
(panen)
f 1.00 per piece

1676

I
1729
1730
1731

13,413 15 14,956 5 2,912 10 -

178:12:- 3,572
5,306: 1:- 106,121
8,051 : 14 :- 161,034
14,279: 19:- 285,599

5,365
5,982!
1,165 2,948 :- : - 2,948

III

DE "RODE DOOD" IN STAD EN MEIERIJ VAN 's-HERTOGENBOSCH; EEN DYSENTERIE-EPIDEMIE IN DE JAREN 1779-1783
door
Dr. H. F. J. M. VAN DEN EERENBEEMT
TunSDUUR EN GEOGRAFISCHE VERSPREIDING

Een besmettelijke ziekte die in vroeger tijd in Staats-Brabant vee! slachtoffers maakte, was de zogenaamde rode loop, een kwaadaardige vorm van
dysenterie 1). Deze pestilentie "een van de allerbenauwdste ziektens" genoemd, openbaarde zich gewoonlijk tegen het einde van de zomer en heerste
dan vooral in het najaar. Met name september en oktober waren kritieke
maanden. In het algemeen nam de epidemie eind oktober en in de loop van
november af. In enkele gevallen was de tijdsduur langer, maar meestal bleef
deze beperkt tot enkele maanden. Wanneer de epidemie zich tegen het begin
van het najaar vertoonde, beschouwden de medici van toen "de plaag als
onoverwinnelijk"; de rode loop "vertoont zich dan allerhartnekkigs en wijgert voor menschelijke hulpe te wijken" 2). De rode loop was destijds geen
onbekende ziekte. Deze kwam regelmatig voor, maar nam slechts in een
beperkt aantal gevallen epidemische vormen aan. In de achttiende eeuw
diende zich een dergelijke situatie aan in de periode 1779-1783. In die jaren
had de epidemie in tegenstelling tot vroeger een vrij algemeen karakter en
maakte in allerlei plaatsen vele slachtoffers.
Betreffende de geografische verspreiding vaH op te merken, dat de rode
loop Diet in aile plaatsen van de Meierij heerste en niet overal een gelijke
hevigheid vertoonde. In de door ons bestudeerde peri ode blijkt de epidemie
met name in bepaalde regio's veel voor te komen, terwijl andere streken
voor deze ziekte gespaard bleven. In 1779 woedt de rode loop vooral in de
wijde omgeving van Helmond, terwijl in 1781 het concentratiepunt ligt in
het middengebied van de Meierij : Best, Schijndel, Sint-Oedenrode, Oirschot
1) Over het heersen van besmettelijke ziekten in de achttiende eeuw is slechts
weinig bekend. Zeker geldt deze constatering voor het verschijnsel van de rode loop.
Niet aileen in de vaderiandse geschiedschrijving maar ook in regionaal gerichte
publikaties ontbreekt dit facet van de socia Ie geschiedenis. Toch zijn er over de
rode loop in de achttiende eeuw verscheidene artikelen verschenen in de reeks Verhandelingen van de in 1779, - in die tijd "het geneeskundig jaar" genoemd -, opgerichte Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit, waarin o.a. vele
medici uit geheel het land hun geneeskundige waamemingen publiceerden. Een
modeme en algemene studie over de rode loop ontbreekt echter nog. Een belangrijke eerste aanzet is oniangs gegeven door G. J. Mentink met een studie, getiteld:
De rode loop in Gelderiand, 1778-1783. Dit artikel is opgenomen in de Bijdragen
en Mededelingen der Vereniging Gelre, dl. LXIV (1970), biz. 124-144, en dl. LXV
(1971), biz. 29-36.
2) G.A. 's-Hertogenbosch, Resolutien van Stads Regering 1779, 6 oktober (inv.
Van Zuylen no. A 152).
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en Oisterwijk tellen dan de meeste slachtoffers. In 1783 is het vooral 's-Rertogenbosch dat de strijd tegen de rode loop moet opnemen. Ret algemeen
beeld is toch echter zo dat in de hier beschreven jaren deze vorm van dysenterie de meeste slachtoffers maakte op het platteland.
Ook in de plaatsen waar de epidemie heerste, werd niet elke inwoner
hiermee besmet. Ret is opvallend, dat vooraI bepaalde huishoudens veel
zieken tellen. In het algemeen zijn dit gezinnen van onvermogenden, waar
de rode loop zijn hoge tol eist. Immers de armoede, - gepaard gaande met
onvoldoende en ongezond voedsel, slechte behuizing en gemis aan hygienisch
begrip -, vormde een gunstige voedingsbodem voor het overdragen van de
besmetting.
Bestaan er bepaalde concentratiepunten, daamaast komt de rode loop ook
elders voor. De lijnen waariangs de besmetting zich voortplant, kunnen griIlig lopeno Ret overbrengen van de ziekte geschiedt door personen die elders
een bezoek hebben gebracht en daar in contact zijn geweest met personen
die de rode loop hadden, of door militairen die bij gamizoenswisselingen
de ziekte vanuit hun vorige standplaats meebrachten. De indica ties betreffende herkomst van de besmetting in de periode 1779-83 wijzen in de richting
van het zuid-oosten: Limburg en het Duitse gebied.
PROBLEMEN BIJ EEN KW ANTIFICERING

Ben exacte en statistisch verantwoorde bepaling van de omvang die de
rode loop had, is ons inziens een vrijwel onmogelijke zaak. Br zijn weI cijfers
te geven, maar deze zijn vaak onvolledig en in vele gevallen niet strikt beperkt tot aIleen maar de rode loop, welke ziekte een van de vormen van
dysenterie is. Zowel bij de opgave van ziektegevallen maar ook bij het aangeven van de doodsoorzaak in de overlijdensregisters valt er een grote differentiatie in de gebruikte terminologie te signaleren. Zo wordt gesproken
van "roode loop, loop, besmettende loop met rotkoorts vermengd, dysenteria, persloop, buykloop, buykloop met bloed vermengd, smettende buykloop, galloop, uytterende loop, afgang, besmettende afgang, uytlooping",
enz.
Om al deze benamingen voor dysenterie zonder meer onder de ene noemer
van rode loop te brengen, lijkt ons niet verantwoord. Temeer niet omdat de
medici in die tijd zelf verschil van mening hierover hadden, duidelijk verschillen in het ziektebeeld zagen en niet tot eenvormige aanduiding kwamen.
Zo merkte een Tilburgse arts op, dat van de patienten die bij de heersende
dysenterie onder zijn zorg vielen, er een aantal was "die opregt den roeyen
loop hebben", terwijl anderen leden aan een "diergelijke siekte gelijk den
loop en doorgaans ook verselt van eenen seer sterken en quaeden afgank" 1).
Ret zou derhalve onjuist zijn om overal waar in de bronnen de algemene
term loop wordt gebruikt, deze te verstaan in de betekenis van rode loop.
1) G.A. Tilburg, Opgaven van geneeskundigen betreffende het heersen van de
rode loop, opgave van B. de Laure, d.d. 23 oktober 1779 (inv. Van Visvliet no. 128).
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Wij hebben ons daarom beperkt tot opgaven die duidelijk op rode loop
betrekking hebben, alhoewel incalculerend dat afwijkende vormen van deze
loopziekte toch nog bij vermelding in de tijd zelf hierin opgenomen kunnen
zijn.
Ben ander probleem betreffende de numerieke aspecten waarmee wij geconfronteerd werden, bestaat hierin dat naast de kwestie van de differentiatie in de ziekte de opgaven van medische zijde in kwantitatief opzicht niet
volledig zijn en dat de inlichtingen van de lokale overheden soms niet verder
komen dan het verstrekken van zeer globale informaties over het aantal
zieken. Yoor de dorpsbesturen in de Meierij bestond er een centraal meldings punt, omdat zij verplicht waren bij het uitbreken van een besmettelijke
ziekte hiervan bericht te geven aan de raad en rentmeester-generaal der domeinen in de Meierij. Deze zag via een medisch inspecteur er op toe, dat
de plaatselijke overheden de juiste afweermaatregelen namen en dat aile
zieken door een medicus behandeld werden. Hij handelde daarbij in opdracht van de Raad van State welk college namens de Staten-Generaal verantwoordelijk was voor het uitvoerend bewind in de generaliteitslanden. Bij
bijzondere noodsituaties als overstromingen, oogstschade door zware hagelslag, grote branden en besmettelijke ziekten, behoorde het tot de taak van
de rentmeester-generaal hulp van deskundigen te organiseren en de kosten
daarvan zo nodig ten laste van's lands middelen te brengen.
In het kader van de hierboven gememoreerde additionele taak zond de
rentmeester-generaal P. W. baron de Schmeling in 1779 en 1781 de hoogleraar in de medicijnen aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch J. Bon
of diens plaatsvervanger de Bossche arts J. G. Hopman op inspectie om
verslag uit te brengen over de verspreiding van de rode loop, te zorgen dat
er voldoende medische hulp in de diverse plaatsen kwam, en om chirurgijn
en dorpsbestuur richtlijnen te geven. De kosten van deze inspecties, adviezen
en visites aan zieken om tot een juiste diagnose te komen, kwamen ten laste
van de domeinen. Dit alles geschiedde conform de voorschriften in 1770
door de Raad van State aan de rentmeester-generaal gegeven. Daarin stond,
dat bij het uitbreken van een besmettelijke ziekte professor Bon op visitatiereis zou gaan om de stand van zaken op te nemen. Hij diende dan het
plaatselijk bestuur voor te lichten over "wat tot reiniging en besorging der
zieken zo van verschooning als voedsel meest dienstig zal zijn". Yoorts hield
zijn opdracht in "een bequaam doctor of chirurgijn van de plaats zelve of,
indien die er niet gevonden word, van de naast daar bij geleegen plaats te
engageeren om de zieken volgens zijn voorschrift te helpen herstellen".
Mocht de lokale overheid de te maken kosten moeilijk kunnen dragen, dan
was het toegestaan via de rentmeester-generaal "diesweegens tot soulaas"
een verzoek bij de Raad van State in te dienen om financiele bijstand 1).
De door de rentmeester-generaal bijgehouden administratie over die zaak
vertoont echter lacunes en is verder ook niet volledig bewaard gebleven.
1) A.R.A. 's-Gravenhage, Resolutien van de Raad van State 1770, 26 november
(inv. no. A 323).
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Kortom ook deze bron is in beperkte mate informatief over de werkelijke
omvang van de besmettelijke ziekte, de rode loop.
OORZAKEN

Tussen materiele welvaart in een gebied en het fysiek welzijn van zijn bewoners is een duidelijke correlatie aan te brengen. Wanneer een groot deel
van de bevolking in een blijvende armoedesituatie verkeert, waardoor aan
belangrijke condities voor een menswaardig en gezond bestaan, - namelijk
voeding, kleding en huisvesting -, slechts minimaal wordt tegemoet gekomen, zal de lichameIijke weerstand tegen allerlei ziekten bepaald gering
zijn. Bij marginale leefomstandigheden en een laag verzorgingsniveau zullen
hygiene en medische verzorging gewoonlijk onvoldoende zijn, zodat de
kwetsbaarheid voor infectieziekten groot is 1).
Voor de Meierij van 's-Hertogenbosch zijn als sociale oorzaken van de
rode loop te noemen de schrale levenswijze van een groot deel der bevolking
en de overmatig harde arbeid die velen moesten presteren voor een marginaal
bestaan 2). Als directe factor wordt veeIaI vermeld het eten van onrijp fruit
zoals pruimen maar vooral van verse witte kool 3). Ais meer bijzondere oorzaak noemt de Bossche medicus Abraham Walkart de ve1e tochten die katholieken uit de stad maar met name uit de Meierijse dorpen gewoonlijk in
groepsverband en meestal in de nazomer en in het vroege najaar ondernamen naar verscheidene en vrij ver gelegen bedevaartsoorden. Door de
toevloed van grote groepen pelgrims in de vaak kleine plaatsen konden de
talrijke lieden na een meestal zware reis slechts een bekrompen tijdelijke huisvesting vinden. Deze factoren samen met de ongeregelde leefwijze tijdens
zulk een bedevaart maakten de mensen gemakkelijk ontvankelijk voor besmetting, welke zich na de terugreis naar de eigen woonplaats daar kon verbreiden. Zo waren genoemde arts en velen met hem de mening toegedaan,
dat de loopziekte die in de jaren 1779-83 in de Meierij heerste, mede op de
bier geschetste wijze zijn verbreiding had gevonden 4). Opvallend is in ieder
geval dat zowe1 de rode loop als de bedevaarten hun hoogtepunt in de nazomer vonden, zodat een zekere correIa tie moge1ijk is geweest.
Verder worden als verspreidings- en besmettingsfactoren genoemd de
handel in tweedehands kleding en schoeisel en verplaatsingen van militaire
eenheden. Betreffende het eerste punt valt te wijzen op de oude-kleerkopers
die in 's-Hertogenbosch talrijker waren dan in andere steden van vergelijk1) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Arts en sociaal besef in Nederland in historisch perspectief (Tilburg 1969), biz. 1.
2) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, In het spanningsveld der armoede; agressief
pauperisme en reactie in Staats-Brabant (Tilburg 1968), biz. 38-51.
3) J. Cunen, Inventaris van het archief der gemeente Someren; met inleiding en
geschiedkundige bijzonderheden (Asten 1940), biz. 148.
4) A. Walkart, Zaakelijk bericht over de natuurlijke gesteldheid der hoofdstad
's-Hertogenbosch, en de ziekten die er in 't jaar 1779 zijn voorgevallen, in de reeks
Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit in de
Vereenigde Nederlanden, dl. I, 2e stuk (,s-Gravenhage 1783), biz. 282-83.
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bare grootte en mer zelfs in een gilde verenigd waren. Zij ontleenden de
grond van het bestaan van hun bedrijf aan de armoede onder het gewone
yolk, dat zowel in stad als Meierij te weinig geld had om nieuwe kleding te
kopen. De handelaren in deze branche betrokken hun waar uit Amsterdam
en andere welvarende steden en verkochten dit door in Den Bosch en de
gehele Meierij tot in het land van Luik en elders. Die verkoop van reeds
gedragen kledingstukken maakte het gevaar zeer reeel, dat hierdoor besmettelijke ziektes overgebracht werden. Hoeveel van deze kleren, vodden, enz.
konden niet reeds besmet zijn? Het was de reeds eerder vermelde medicus
Walkart die duidelijk op het verband wees tussen de verkoop hiervan en het
heersen van besmettelijke ziekten 1).
De tweede factor die hiervoor genoemd werd, was die der troepenverplaatsingen. Wat dit aangaat, hoort men inderdaad betreffende garnizoensplaatsen dikwijls, dat door rode loop gelnfecteerde soldaten die van elders
ter stede waren gearriveerd, de bron van besmetting waren. Zo klaagt men
er te 's-Hertogenbosch over, dat "zoo veel besmettelijke en vuile zieken uit
de Kampementen" die niet voldoende geIsoleerd waren, in het contact met
de burgerij de epidemie overbrachten. Het feit dat vaak militairen aan de
rode loop leden en tevens in vele gevallen overbrengers van de besmetting
waren, verklaart waarom deze ziekte ook weI een soldatenziekte wordt genoemd.
Betreffende het heersen van de rode loop wordt in die tijd ook nog een
verband gelegd met een warme zomer. Door grote hitte en droogte daalde
het waterpeil en zag een deel van de bevolking in de Meierij zich genoodzaakt "slecht en stinkend water te drinken". Het waren de armen die veelal
niet over een eigen en diepe waterput beschikten, zodat zij bij een dergelijke
storing in de watervoorziening het eerst hieronder leden en het nodige water
uit moerassige poelen moesten halen. Tot slot valt er op te wijzen, dat onder
de bevolking een grote categorie bestond die dagelijks door de zorg werd
gedrukt om aan de kost te komen. Deze situatie liet hen niet toe tijdig rust
te nemen, wanneer de eerste ziekteverschijnselen zich openbaarden. Pas wanneer men absoluut niet verder kon, stelde men zich open voor medische
hul p. Het was dan ech ter voorvelen te laat om nog tot hers tel te kunnen komen.
Over de lichamelijke oorzaak van de rode loop was men het in die tijd
niet altijd eens. Sommige medici zagen deze in "een ontsteeking en verettering der darmen"; de afwerpselen van de ontsteking werden bij de stoelgang
geloosd, zodat een bloeddiarree ontstond. Andere artsen stelden, dat de kern
van de ziekte bestond "in eene dikmaals herhaalde stuipachtige saamentrekking der darmen naar den endeldarm door welk geweld zij van hunne natuurlijke slijm worden beroofd en het bloed in de holte der darmen gedreeven".
ZIEKTEVERSCIDJNSELEN

De Bossche arts J. G. Hopman die in 1779 in plaats van de daartoe door
1) Walkart, t.a.p., bIz. 283.
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de landsoverheid officieel aangestelde professor in de medicijnen J. Bon een
aantal plaatsen in de Meierij, waar de rode loop gesignaleerd was, visiteerde,
gaf de volgende omschrijving van het ziektebeeld: hevige buikpijnen, veelvuldige stinkende, galachtige en bloedige afgangen, beslagen tong, pijn in
hoofd en lendenen, neiging tot braken, dorst, koorts, ongedurigheid, slapeloosheid, snel verval van krachten, de hik, sprouw en een facies Hippocratica. Hij constateerde, dat de dysenteria biliosa contagiosa na verloop van
tijd vaak evolueerde naar een ernstiger vorm van dysenteria crucenta 1).
Een uitvoerige schets van de verschijnselen bij rode loop is te vinden in
een verslag van de militaire chirurgijn D. Kruseman, in 1781 werkzaam bij
de garnizoenstroepen in 's-Hertogenbosch. Hij onderscheidt bij de lijders aan
rode loop twee graden. Er waren de lichte gevallen die klaagden over buikkrampen, veelal gepaard gaande met bloedige stoelgang: echter niet meer
dan 20 a 30 maal op een dag. De patienten bleven in dit stadium merendeels
op de been en hadden geen koorts. Zij vertoonden een wit beslagen tong en
hadden geen eetlust. De tijdsduur van de ziekte was bij hen kort, na 7 a 8
dagen trad reeds hers tel in. Daarnaast of daarna kende de rode loop een
veel gevaarlijker graad. Beginnende met bloedige excrementen, bij sommigen
met groene galstoffen en bij anderen met wormen, liet de ontlasting die dan
tot 80 a 100 en meer keren per etmaal kon oplopen, in het vervolg "meest
bloed zien, somtijds heele bloedklompen, doch meerendeels bloedig slijm of
bloedwater". De pijn nam met de verheviging van de bloeddiarree in gelijke
mate toe. Het is geen wonder dat bij dit sterk verlies aan bloed "het lichaam
als van uur tot uur vermagerde". Noemde Kruseman de beslagen tong reeds
als ziekteverschijnsei, in dit stadium was deze "met eene witte slijmige korst
bezet die somtijds zeer dik was". Het tijdstip dat het bloed in de ontlasting
begon af te nemen, lag gewoonlijk op de zevende of achtste dag van de
ziekte. In de ernstige gevallen duurde het echter weI tot de twaalfde of dertiende dag, voordat deze kentering intrad en de pijn verminderde Z).
BEHANDELINGSWUZE

De geneeswijze bestond o.a. in het geven van flesjes medicijn, van poeders
en kruiden. Ook werden braak- en laxeermiddelen toegepast en in ernstige
gevallen ook aderlaten. Chirurgijn Kruseman ving de behandeling aan met
een zuivering van de ingewanden door de patient "een once zout van wijnsteen gekookt in een pint gerstewater" te laten innemen. Hierdoor ontlastte
deze "zo boven als benedenwaards". Verder werd als buikzuiverende drank
een aftreksel van tamarinden toegediend. Vervolgens kregen de zieken een
1) R.A. Noord-Brabant, Archlef van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen in de Meierij van 's-Hertogenbosch, Stukken betreffende besmettelijke ziekten, ongedateerd rapport van J. G. Hopman, oktober 1779 (inv. Formsma no. 512).
2) D. Kruseman, Kort bericht aangaande den Rooden Loop welke in 't jaar
1781 in 's-Hertogenbosch geregeerd heeft onder het volk van zijn Hoogheids Lijf
Regiment Orange Vriesland, in de reeks Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit in de Vereenigde Nederlanden, dl. III, 2e stuk
('s-Gravenhage 1789), biz. 191-197.
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rabarber-tinctuur. Als een belangrijk "plegtanker" bij het genezingsproces
beschouwde Kruseman opium, mits het op hetjuiste moment en in een goede
dosis werd toegediend. Er waren echter niet weinige medici die opiata afwezen. Hij daarentegen had bij "een tijdig, kloekmoedig en aanhoudend
gebruik daarvan, deszelfs onwaardeerbaar nut leereD kennen" 1).
Veel aandacht werd er aan besteed, dat de zieken zacht en licht voedsel
nuttigden. Een dieet van vegetarisch voedsel werd ten zeerste aangeraden.
Om te zorgen dat ook de armen tot een aangepast menu konden komen,
bezorgden in Tilburg de armmeesters hen garst, havergort, rijst, thee, suiker
en siroop 2). De artsen ontraadden het eten van vlees en vis en zeker van
onrijp fruit. Als voorbehoedmiddel adviseerden zij het drinken "van een
glas goeden wijn, bijzonder Moesel of Rijnschen wijn". De medicus Hopman
schreef als dieet voor: vers gekamde melk met rijst of gerst, dunne soepen
met gepelde gerst of rijst en citroenen. Ais drank noemde hij wei van me1k,
thee met een weinig zoete melk, gerstewater met citroensap, rijnwijn en in
een later stadium om weer op krachten te komen, rode wijn 3). Kruseman
liet zijn patienten onder de militairen dunne haver- of tarwemee1pap eten,
rijstsoepen, brood pap, enz. De drank die hij deed gebruiken, bestond uit een
afkooksel van gort met of zonder melk 4).
Om een betere persoonlijke hygiene mogelijk te maken kregen de armen
ook hulp in de vorm van het verstrekken van nieuwe lakens, dekens, hemden
en linnen 5). De reeds meermalen genoemde Hopman drukte de zieken op
het hart "zig zuiver te houden en dikwijls schoon dog vooral droog linnen
aan te trekken, zig voor koude te wagten, en de huizen dikwijls te luchten,
azijn in dezelve te rooken, ook jeneverbessen te branden" 6). Kruseman zag
bij de behande1ing van de lijders aan rode loop er op toe, dat het ziekenvertrek "met den damp van kookenden azijn aanhoudend doordrongen
werd, de uitwerpselen zorgvuldig werden weg gedaan en de zieken op hun
tijd gezuiverd en verschoond" 7). Wat de hygiene in huis betreft, vemeemt
men steeds weer de aanbeveling van het goed luchten der vertrekken. Ook
wordt er gesproken van het besprenkelen van de vloer met azijn en eveneens
van het wassen van het lichaam met azijn.
DE RODE LOOP IN VROEGER TIJD

De rode loop kwam in Brabant al eerder voor dan in de hier te behande1en
periode en kon ook toen emstige vormen aannemen. Berichten over deze
besmettelijke ziekte hoort men o.a. in de zeventiende eeuw. In 1633 stierven
1) Kruseman, t.a.p., bIz. 199-205.
2) G.A. Tilburg, Opgaven van geneeskundigen betreffende het heersen van de

rode loop ... 1779 (inv. Van Visvliet no. 128).
3) R.A. Noord-Brabant, Archief van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen, t.a.p., rapport Hopman, oktober 1779.
4) Kruseman, t.a.p., biz. 199.
5) G.A. Tilburg, t.a.p.,
6) Vgl. noot 3.
') Kruseman, t.a.p., bIz. 198.
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in het dorp Heeze 49 personen aan de rode loop 1). Rond die tijd werd ook
's-Hertogenbosch door deze ziekte geplaagd, toen aangeduid met de oudere
term "root melisoen" 2). In de notulen van de Eindhovense magistraatsvergadering uit 1676leest men, dat deze plaats "seer is gei"nfecteert ende besmet
door de seer bedroefde sieckte van roode loop, waervan vele menschen comen te sterven". Ter bestrijding van de epidemie waarvan ook de omringende dorpen Gestel, Strijp, Stratum en Woensel te lijden hadden 3), verbood
het stadsbestuur de verkoop van appelen, peren, pruimen en ander fruit "als
scadelijck tegens soodanige sieckte". Om het gevaar van besmetting te minimaliseren werd de communicatie met de dorpen zoveel mogelijk beperkt en
gingen de scholen voorlopig dicht. Waar een zieke was, mochten de huisgenoten niet op straat komen ; voor wat aan voedsel en medicijnen nodig was,
moesten zij een beroep doen op hun buren om dat voor hen te halen. Honden
en katten dienden opgesloten te worden. Familie noch de buurt mochten
de begrafenis van overledenen verzorgen, maar hadden dit over te laten aan
vier van stadswege daartoe aangestelde lijkdragers. Aangezien deze laatsten
bij hun somber werk met jenever de moed er in hie1den, kwamen er nogal wat
klachten binnen over hun gedrag bij "het uythaelen ende draegen der lijcken "4).
Was in Eindhoven in oktober de rode loop reeds grotendeels afgenomen,
in Someren bereikte de epidemie iets later zijn hoogtepunt. Half november
1676 had de rode loop hier niet minder dan 400 mensenlevens geeist. De
dood maakte elke dag slachtoffers. Verscheidene families waren op genoemd
tijdstip door deze ziekte geheel uitgestorven 5). Ook in Oirschot eiste de rode
loop in 1676 een hoge tol 6).
Bij de aanvang van de achttiende eeuw sloeg de rode loop toe in 's-Hertogenbosch. De historieschrijver Van Heum verhaalt, dat onder de soldaten
die in 1701 bij garnizoenswisseling de stad binnen kwamen, er zich bevonden
die met de rode loop besmet waren. Hierdoor werd "de burgerij dermaten
aangestoken, dat er veelen binnen de stad daar aan stierven" 7). In 1721 en
1722 heerste de rode loop te Vlierden. In hetze1fde dorp weer in 1747, in
we1k jaar ook Deurne in ernstige mate door deze ziekte getroffen werd: er
bezweken hier niet minder dan 177 mensen, circa 10 % van de bevolking 8).
In 1773 was Asten aan de beurt 9).
') D. de Jong, Kronyk van Heeze, Leende en Someren (1953), bIz. 7.
2) J. van Oudenhoven, Beschrijvinge der Stadt ende Meyerye van 's-HertogenBossche (Amsterdam 1649), bIz. 44.
3) Aangehaald door L. G. A. Houben, Geschiedenis van Eindhoven, dl. II (Turnhout 1890), bIz. 110.
4) G.A. Eindhoven, Resolutieboek van de Stad 1676, 21 augustus-17 oktober
(voorl. inv. no. 42').
S) G.A. Someren, Stukken betreffende bestrijding der rode loop, acte van 16
november 1676 (illv. Cunen no. 366).
6) C. Rijken, Oirschot, in het tijdschrift Taxandria, jrg. XLVII (1940), bIz. 178.
7) J. H . van Heurn, Historie der Stad en Meyerye van 's-Hertogenbosch, dl. III
(Utrecht 1777), bIz. 370.
8) H. N. Ouwerling, Geschiedenis der dorpen en heerIijkheden Deurne, Liessel
en Vlierden (Helmond 1933), bIz. 310 en vlg.
9) Cunen, a.w., bIz. 162.
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DE EPIDEMIE IN 1779
Ten aanzien van het voorgaande is het opvaUend, dat de rode loop-epidernieen dikwijls plaatselijk optraden zonder zich in de wijde omtrek te verspreiden. Dit bee1d werd echter geheel anders in de periode 1779-'83, toen
deze ziekte op ve1e punten tegelijk voorkwam. In augustus 1779 openbaarde
de rode loop zich het eerst in Asten. Hier overleed op 27 augustus aan de
rode loop een vrouw die kort te voren een bezoek aan Weert had gebracht.
Daar heerste die ziekte "aangebragt door uit Duitschland retourneerende
troepen". De vrouw die na haar terugkeer uit Weert ziek was geworden,
bleek spoedig anderen aangestoken te hebben. Vanuit de kom van het dorp
waar de woning van de overledene stond, verbreidde de rode loop zich snel
naar aIle uithoeken van Asten. Van hier werd door veekoopman W. van de
Ven de besmetting overgebracht naar het nabij gelegen Someren 1). In september heerste de rode loop ook in Mierlo en trok verder zijn spoor naar
Bakel en Milheeze. Hier hadden sedert begin september een 200 personen
aan een "goedaartige loop" geleden, maar niemand was daaraan gestorven.
Op het eind van genoemde maand was echter deze diarree "in een rode loop
veranderd", die spoedig zijn eerste dodelijke slachtoffers eiste. Tegelijkertijd
waren ook Lierop, Heeze, Bladel, Nuenen-Gerwen, Lommel, Oirschot, Hapert en Hoge1oon aangetast.
Talrijk waren degenen die besmetting opliepen; ve1en werden ten grave
gedragen. Van 28 augustus tot 29 oktober te1de Asten 579 gevallen van rode
loop; het aantal doden hieraan bedroeg 1422). Bleek de epidemie in genoemde plaats eind oktober vrijwel uitgewoed te zijn, in Someren was deze
van uitzonderlijk lange duur, namelijk van 17 september tot 28 januari 1780,
in welke tijd er 495 mensen aangetast werden en er 178 stierven 3). Hierbij
dient opgemerkt te worden, dat rode loop en rotkoorts samen gingen, zodat
het moeilijk uit te maken is, welke de hoofdoorzaak van het overlijden was.
Zowel in Asten als Someren had circa een kwart van de bevolking onder de
epidemie te lijden. In Mierlo bedroeg dit part ongeveer 20 %. De rode loop
duurde hier tot in november, besmette 323 mensen en eiste 114Ievens. BakelMilheeze telde binnen een maand 211 zieken en 65 doden, Lierop resp. 122
en 37. Heeze en Nuenen brachten met 81 en 75 zieken en 23 en 17 sterfgevallen het er beter van af. De gegevens van andere dorpen zijn te fragmentarisch om enig inzicht in de omvang van de ziekte aldaar te kunnen verschaffen 4).
Zoals reeds eerder opgemerkt is het gevonden cijfermateriaal uitermate
beperkt. Tevens zijn er soms verschillen aan te wijzen in ge1ijktijdige opgaven
van het plaatselijk bestuur en in de rapporten van dokter Hopman. J. G.
1) R.A. Noord-Brabant, Arehief van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen, t.a.p., rapport van J. G. Hopman, oktober 1779.
2) R.A. Noord-Brabant, t.a.p., lijsten van slaehtoffers aan de rode loop te Asten,
d.d. 28 augustus-29 oktober 1779.
3) G.A. Someren, t.a.p., kopie van brief van sehepenen aan de Raad van State
en antwoord daarop d.d. 17 maart 1780.
4) R.A. Noord-Brabant, t.a.p., ingekomen brieven 1779.
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Hopman visiteerde in opdraeht van de raad en rentmeester-generaal der
domeinen in de Meierij de dorpen, waar de rode loop heerste.
MAATREGELEN

Toen in september 1779 de rode loop zieh in Someren voordeed, besloten
bier de sehepenen een ordonnantie op te stellen om uitbreiding van de ziekte
te voorkomen. Zij bepaalden daarin, dat het ieder die gezond was, verboden
was een huis binnen te gaan, waar een lijder aan rode loop aanwezig was,
tenzij noodzakelijk te verrichten bezigheden dit bezoek vereisten. Gezonde
en uiteraard zieke leden van huisgezinnen waar gevallen van besmetting geeonstateerd waren, moehten geen kerkdiensten, vergaderingen, winkels, herbergen en andere oorden van ontmoeting bezoeken. De kinderen uit deze
gezinnen konden niet naar school gaan en moesten thuis blijven. Van ieder
nieuw ziektegeval diende binnen 24 uren melding te worden gedaan bij de dorps
ehirurgijn. Ontlasting en andere afvalprodukten van zieken mochten niet op
straat gedeponeerd worden, maar moesten op eigen terrein diep begraven
en met veel aarde of hete as worden afgedekt. Beddegoed, linnengoed en
kleren diende men goed te luehten, schoon te maken en in koud water zonder
zeep te wassen. De gestorvenen moesten in stilte bij zonsopgang of bij zonsondergang ter aarde besteld worden. De lijkkist behoorde goed dieht te zijn
en het graf diep. Tot slot werd bepaald dat, aangezien loslopende honden
de besmetting konden overbrengen, de eigenaar van iedere hond deze aan
de ketting vast moest leggen. Op overtreding van elk van de bepalingen
stond een boete van drie gulden 1). Gezien de grote verspreiding die de rode
loop in Someren yond, waren "de menschen dermaten bevreest dat den eenen
gebuur bij den anderen niet en komen". De plaatselijke ehirurgijn ging met
paard en kar langs de huizen waar zieken waren, om niet aIleen medieijnen
maar ook voedsel en linnen te brengen 2).
Het niet veraf ge1egen Bakel zag in 1779 eveneens het sterftecijfer in de
maanden oktober-november zeer sterk stijgen als gevolg van het heersen
van de rode loop. Beliep het aantal gestorvenen in een maand van dat jaar
nooit meer dan 4, in oktober bedroeg dit cijfer 50 en in november 17. Als
riehtsnoer voor de bevolking wat te doen bij zulk een ealamiteit, had het
plaatselijk bestuur een ordonnantie uitgevaardigd. Deze bepaalde o.a. dat
de gestorvenen 24 uur na hun dood begraven moesten worden. Vooral ten
behoeve van armlastige inwoners die door de ziekte waren aangetast, werd
de regeling getroifen, dat gezonde buren op een door de lokale overheid
aangegeven plaats en zonder kosten konden ophalen bouillonsoep, rijst, gepe1de gerst, witte brood en wijn. Zij moesten de genezende voedingsmiddelen
bezorgen bij het naburige huishouden met zieken 3).
1) G.A. Someren, t.a.p., Ordonnantie d.d. 16 september 1779.
2) R.A. Noord-Brabant, t.a.p., brief van regenten van Someren d.d. 23 september

1779.
3) R.A. Noord-Brabant, Verzameling retroacta burgerlijke stand, s.v. Bakel:
begraafboek (inv. no. 6), fol. 2 e.v.
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Vanuit Oirschot werd op 10 oktober gerapporteerd, dat de elders in de
Meierij "grasseerende roode loop" zich nu ook hier had geopenbaard en
hevig om zich heen greep. Om de ingezetenen voor de ziekte te waarschuwen
en voorzover mogeIijk een uitbreiding daarvan tegen te gaan was na klokkengelui op de pui van het raadhuis een publikatie bekend gemaakt, waarin aan
de inwoners een aantal voorschriften werd gegeven. Het verbod van de rentmeester-generaal dat de plaatselijke chirurgijns "thans in deeze contagieuse
ziekte niet mogen practiseeren", had het dorpsbestuur echter naast zich neergelegd 1). Dat aIleen medische doctoren die dan nog in sommige gevallen
uit de stad moesten komen, de patienten mochten helpen, was een bepaling
van beperkte praktische waarde. De kennis van een universitair opgeleide
medicus mocht dan weI groter zijn, het was voor hem echter ondoenlijk om
de vele ziektegevallen in een grote regio te bezoeken. Bovendien had deze
nog aandacht te schenken aan de gewone patienten in zijn normale praktijk.
De beste oplossing die ook in verscheidene plaatsen gevonden werd, was een
chirurgijn te laten werken onder toezicht en op basis van voorschriften gegeven door een medisch doctor. In het algemeen was de situatie inderdaad
zo, dat de op het platteland werkzame beoefenaren van de geneeskunst niet
bepaald op een hoog peil stonden en zeker niet capabeI waren om calamiteiten met succes het hoofd te bieden. Maar zelfs een echte dokter stond bij
de vaak onhygienische toestanden op het platteland dikwijls vrij machteloos,
wanneer de epidemie eenmaal was uitgebroken.
In Sint-Oedenrode namen de schepenen om de dreiging van de rode loop
af te weren op 23 oktober 1779 de volgende maatregelen. Binnen 24 uren
nadat iemand door deze ziekte was aangetast, diende een van de huisgenoten
het plaatseIijk bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Was men onvermogend, dan zouden van overheidswege kosteloos de nodige geneesmiddelen
verstrekt worden. De bewoners van de huizen waar de rode loop heerste,
mochten niet in kerkgebouwen komen of op andere openbare plaatsen "waer
samenkomsten van menschen sijn"; pas acht dagen na herstel of overlijden
van de zieke vervieI dit verbod. Wanneer iemand van het personeel of een
inwonend persoon door de ziekte aangetast werd, kon men deze niet wegsturen maar had men de plicht tot verpleging. Het was verder mensen uit
omringende plaatsen waar de epidemie heerste, verboden in Sint-Oedenrode
te komen. Gebeurde dit toch, dan zouden zij en degenen die hen ontvangen
hadden, uit het dorp gezet worden.
Tijdens de periode dat er in huis een zieke was, zou uit de stal geen mest
naar de akker gebracht mogen worden. Ter bestrijding van besmettingsgevaar hadden zij die de lijders aan rode loop verpleegden, er voor te zorgen
"dat de afgang van de sieke persoonen sorgvuldig in een diep gat onder de
aerde sullen moeten weg gedaen worden en telkens met aerde overdekt".
Verder gold het voorschrift dat linnengoed door zieken gebruikt niet de
eerste maal in warm water mocht worden gewassen, omdat "de vuijle dam1) R.A. Noord-Brabant, Archiefvan de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen, t.a.p., brief van bestuur van Oirschot, d.d. 10 oktober 1779.
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pen" anderen met de rode loop konden aantasten. Kortom eerst wassen in
koud water. Het was verder verboden het wasgoed langs de openbare weg
te drogen te hangen. De inwoners van Sint-Oedenrode kregen van de vroede
vaderen de aanmaning geen vuil, hetzij vast of vloeibaar, op de weg te deponeren en nog minder daar "sijn behoef te doen, het sij jong nog oudt".
Bij overlijden moest een tijd van minimaal twintig uren in acht worden
genomen, voordat de dode ter aarde besteld kon worden. De begrafenis
moest na zonsondergang en voor zonsopgang geschieden op een aparte
plaats aan de zuidzijde van het kerkhof "sonder eenige lijkstaatie". De grafkuil diende zo diep te zijn, dat de kist minstens vijf voet onder het aardoppervlak kwam.
De uitgevaardigde maatregelen golden voorlopig voor een termijn van
vier weken. Op elke overtreding van een der bepalingen stond een boete van
drie gulden. De ouders waren daarbij aansprakelijk voor hun kinderen en
de bazen voor hun ondergeschikten. De gegeven voorschriften en de strenge
naleving daarvan zijn niet zonder effect gebleven. Sint-Oedenrode wist in
dit jaar uit de greep van de rode loop te blijven 1).
Ook in Tilburg wapende men zich tegen deze epidemie. Toen de schepenen
van de heerlijkheid Tilburg en Goirle het gerucht vemamen dat de rode loop
zich onder de inwoners had geopenbaard, ontboden zij twee plaatselijke
medici om nadere inlichtingen. Daaruit bleek, dat de ziekte zich het meest
voordeed bij de behoeftige ingezetenen. Deze riepen echter hetzij uit vrees
voor de te maken kosten hetzij uit een zekere lichtzinnigheid geen medische
hulp in. Pas "in den uytersten nood" deden zij beroep op een arts die dan
veelal moest constateren, dat de rode loop in dergelijke gevallen een emstig
karakter had aangenomen door het uitblijven van een aangepaste behandeling. Deze kritieke toestand had vermeden kunnen worden, wanneer "zulke
patienten wei opgepast, gerijnigt, van linnen verschoont en vereijst voedsel
voorzien wierden" 2). Omdat het uitblijven van een duidelijk gericht overheidsbeleid in deze zaak de rode loop zou "Iaaten in canckeren" bij de bevolking, besloten drost en schepenen hier op 16 oktober 1779 "eenige praecautien" dienaangaande te nemen. De voorzorgsmaatregelen bestonden hierin, dat de twee dorpsgeneesheren opdracht kregen de zieken zo nodig bij
financieel onvermogen op kosten van het armbestuur aile bijstand en nodige
medicamenten te geven, toe te zien op verzorging van hen en op "verschooning van linnen", en de gezonden voor besmetting te beveiligen. Betreffende
dit laatste vaardigde het lokale bestuur een publikatie uit, een aantal richtlijnen bevattend. Deze ordonnantie scbreef o.a. voor: "een ieder zal zig
reynigen, van teyd tot teyd met schoon water wasschen, haare kleederen
1) R.A. Noord-Brabant, Oud Archief Sint-Oedemode, Resolutie- en Vergaderingboek Schepenen 1779, 23 oktober (inv. Mommers no. 35).
2) G.A. Tilburg, Opgaven van geneeskundigen betreffende het heersen van de
rode loop en andere stukken betrekking hebbend op de maatregelen door het bestuur genomen ter beteugeling van die ziekte: 1779, kopie brief aan de Raad en
Rentmeester-Generaal der Domeinen in de Meierij, d.d. 23 oktober (inv. Van
Visvliet no. 128).

DE "RODE 0000" IN STAD EN MEIERU VAN 'S-HERTOGENBOSCH

87

vooral haar linnen weI suyver wassehen, haare huysen suyver en rijn houden,
dikwils met asijn besprengen en verlugten". Een ander artikel van genoemde
publikatie bepaalde: "den afgang van de zieke zal ten spoedigsten in de
aarde begraaven worden weI diep en weI toegestopt". Ook werd de burgers
voorgehouden "een goed dieet te houden", dat o.a. inhield geen witte kool
te eten. Ten aanzien van de verkoop van die groente ter plaatse gold een
verbod. Het eten van andere groenten en veel zuur werd aanbevolen. Verder
moeht niemand op boete van drie gulden per overtreding zijn hond los laten
lopen; ieder was verplieht zijn hond op te sluiten of aan de lijn te houden 1).
De in Tilburg genomen maatregelen konden de volledige instemming verwerven van de algemene overheid. Deze prees de "Ioffelijke directie en vlijt"
van het dorpsbestuur, maar drong er tegelijkertijd op aan om bij aile voortvarendheid toeh "zo veel mogelijk de menagie te betraehten" 2). Gezondheidszorg was best, maar het moeht niet veel geld kosten, zelfs wanneer een
epidemie dreigde.
Op 23 oktober had de rode loop 45 mensen aangetast. Begin november
bleken er 15 aan deze ziekte gestorven te zijn, enkele weken later waren er
nog 5 dodelijke slaehtoffers te betreuren 3). Opgelucht kon het plaatselijk
bestuur constateren, dat de besmetting onder de bevolking slechts van beperkte aard was geweest. De getroffen voorzieningen hadden blijkbaar een
gunstig effect gehad. Voor Tilburg leverde het heersen van de rode loop toch
nog een bijzonder probleem op. De Leidse magistraat had namelijk op basis
van vernomen geruchten die in verhouding tot de realiteit nogal opgeblazen
waren, een verbod uitgevaardigd op de aanvoer van in Tilburg gefabriceerde
wollen stoffen. Dit uit angst dat met het vervoer van deze stoffen naar Leiden
ook de rode loop daar binnen zou kunnen komen. Voor de plaatselijke
textielnijverheid die veelvuldig in opdracht van Leidse drapeniers werkte,
betekende het een ernstige tegenslag, wanneer de vervaardigde produkten
niet afgeleverd konden worden. In een brief aan het Leidse stadsbestuur van
6 november verzocht de Tilburgse overheid "tot bestand der fabrique en
negotie het verbod in te trekken". Als argument daartoe gold dat de rode
loop aan het afnemen was. Verder werd de verzekering gegeven, dat er toezicht op bestond dat in huizen waar een zieke aan de rode loop was, "geen
lakens, gaaren, wolle in of uit worden gebragt". Kortom, aileen dan yond
verzending naar Holland plaats, wanneer de lokale overheid wist dat de
goederen afkomstig waren "uyt zulke huysen of fabriquen daer geen de
minste besmettelijke ziekte onder de menschen gevonden word" 4). Het ver1) G.A. Tilburg, Resolutien van drost en sehepenen van Tilburg 1779, 16 oktober, fol. 32P-323 (inv. Van Visvliet no. 10).
2) G.A. Tilburg, Opgaven . .. 1779, t.a.p., brief van de Raad en RentmeesterGeneraal der Domeinen in de Meierij, d.d. 2 november.
3) G.A. Tilburg, Opgaven . .. 1779, t.a.p., kopie brieven aan de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen in de Meierij, d.d. 23 oktober en 9 november;
R.A. Noord-Brabant, Arehief van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen, t.a.p., brief van drost en sehepenen van Tilburg, d.d. 20 november 1779.
4) G.A. Tilburg, Opgaven ... 1779, t.a.p., kopie brief van president en sehepenen
aan het stadsbestuur van Leiden, d.d. 6 november.
V
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zoek had succes, want op 9 november 1779 reageerden de zich "goede vrienden" van Tilburg noemende burgermeesteren en regeerders van Leiden met
de mededeling, dat zij het invoerverbod op wollen Iakens en andere wollen
stoffen uit Tilburg komend, hadden opgeheven 1).
Toen in 1779 bekend werd, dat in enkele Meierijse dorpen de rode loop
zich had geopenbaard, vaardigde het Bossche stadsbestuur, op basis van
ingewonnen advies bij de professoren in de medicijnen verbonden aan de
Illustre School ter plaatse dat in verband met de rode loop het eten van
witte kool als "zeer schadelijk" te beschouwen was, een verbod uit deze
groente binnen de stad te koop aan te bieden of te kopen. De functionarissen
die bij de stadspoorten toezicht bielden op in- en uitgaand verkeer, kregen
opdracht er op te letten, dat witte kool die vooral in het dorp Den Dungen
geteeld werd en in Den Bosch "een familiaire kost" was, niet de stad binnen
kwam 2). Ook toen eind oktober de besmettende loop af begon te nemen,
werd het verbod betreffende witte kool nog verlengd tot 15 november. Uitzondering werd echter weI gemaakt voor "de zuure of ingelegde kool als
welke niet nadelig geoordeeld wordt" 3). Om de communicatie met de dorpen
waar de rode loop heerste, stop te zetten, verzocht het stadsbestuur aan de
Raad van State een tijdelijke opschorting tot 1 december van de leverings- en
betalingsplicht van granen en gelden die van daar als tiende en belasting aan
's lands rentmeesters en ontvangers in 's-Hertogenbosch moesten worden
afgedragen. Juist omdat vooral in de maand oktober aan deze verplichtingen
moest worden voldaan en daartoe velen uit de Meierij naar de stad trokken,
was men bevreesd, dat mensen uit de besmette dorpen die bier hun zaken
met de algemene overheid kwamen afhandelen, de ziekte zouden overbrengen 4).
Naast de maatregelen tegen vermelde groente werden er nog genomen op
ander gebied. Zo stelde op 18 oktober 1779 de stedelijke magistraat enige
voorzieningen vast "welke, onder Gods zegen, zouden konnen dienen ter
afwending van die besmetting in deeze Stadt". Zo mochten inwoners van
dorpen waar rode loop voorkwam, Den Bosch niet binnen komen. Naast
het verbod van verkoop van witte kool werd nu ook verboden de invoer,
verkoop en koop van meubels, oude kleren vooral die van wollen stof waren
gemaakt, vodden, lompen, veren bedden en andere zaken met veren opgevuld, en huiden voorzover al deze artikelen afkomstig waren van mensen
uit dorpen, waar genoemde "aanstekende ziekte" slachtoffers had gemaakt.
Bij overtreding van de voorschriften zouden de goederen in beslag worden
genomen en verbeurd verklaard en kregen daarenboven zowel koper als verkoper een hoge geldboete opgelegd. Verder zouden arme lieden uit Den
1) G.A. Tilburg, Opgaven . . . 1779, t.a.p., brief van burgermeesteren en regeerders der stad Leiden aan het plaatselijk bestuur van Tilburg, d.d. 9 november.
2) G .A. 's-Hertogenbosch, Publicatien en ordonnantien 1779, 11 oktober en
Resolutien van Stads Regering 1779, 15 oktober (inv. Van Zuylen no. A 369 en
A 152).
3) G.A. 's-Hertogenbosch, Publicatien, t.a.p., 29 oktober.
4) G .A. 's-Hertogenbosch, Resolutien van Stads Regering 1779, 6 oktober (inv.
Van Zuylen no. A 152).
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Bosch niet buiten de stad mogen gaan bedelen noch zouden paupers van
elders in de stad aalmoezen mogen vragen. Met name "pakdragende Jooden"
en voddenhandelaren waar ook vandaan komend, zouden niet in de stad
worden toegelaten. Vervolgens kregen aIle eigenaren van huizen, waarin
geen secreten of privaten aanwezig waren, de verplichting opgelegd binnen
de tijd van drie weken een sanitaire voorziening hiertoe te treffen op straffe
van zes gulden boete bij nalatigheid en van vrijdom van huurpenningen voor
huurders van een dergelijke woning. Voor huisjes die per week verhuurd
werden, zou men kunnen volstaan met een gemeenschappelijk privaat per
zes woningen. Tot slot ontvingen aIle Bosschenaren de aanzegging met meer
zorg dan gewoonlijk de straten en goten te schrobben en met water door te
spoelen. Uitdrukkelijk werd nog eens gesteld, dat niemand vuil op straat,
in de Dieze of haven zou mogen werpen of "zijn gevoeg op de straat doen" 1).
De militaire commandant van de stad, groot-majoor Douglas, kreeg van
de magistraat de vraag voorgelegd om de buitensluizen zo te laten instellen,
dat al het water van de rivieren Dommel en Aa "door deeze Stadt ter verversching zoude konnen vlieten". Aan dit verzoek gaf de commandant direct
gevolg 2). Juist omdat het uitgebreide stelsel van binnenstromen door de
stad in vele gevallen ook als riool fungeerde, was een vlotte doorstroming
van water een belangrijke hygienische zaak. In tijden waarin geen epidemie
dreigde, waren de Bossche binnenwaters niet veel meer dan open riolen met
inktzwart water, waarin aIleen de bellen van opwellende gassen enige beweging brachten. Door de te geringe stroomsnelheid of het ontbreken daarvan was de verversing onvoldoende en kon het biologisch reinigingsproces
zeer moeilijk op gang komen. Met name de Binnen-Dieze en de Doode
Stroom waren berucht om hun vervuiling en stank.
Voor het geval de besmetting ondanks aIle voorzorgen zich toch in de stad
zou openbaren, ontvingen de regenten van het Groot-Gasthuis van stadswege een verzoek om het zgn. Pesthuis in gereedheid te laten brengen voor
de opvang van de armen die door de rode loop waren aangestoken. De verpleging en de medicamenten zouden door de overheid betaald worden 3).
Zieke militairen zouden niet van het Pesthuis dat aIleen was bestemd voor
besmette onvermogende burgers, gebruik mogen maken. Voor hen diende
een aparte oplossing gezocht te worden, waarbij gedacht werd aan isolering
in het fort Papenbril, in de Kruiskerk of op een andere plaats. Verpleging
zou hier voor rekening van het rijk moeten geschieden. Op pogingen van de
militaire commandant en van de gouverneur van de stad deze zaak op de
rug van het plaatselijk bestuur af te schuiven, ging de Bossche magistraat
niet in 4).
Tot slot valt nog op te merken, dat de vroede vaderen in 's-Hertogenbosch
zich zeer wei bewust waren, dat de genomen maatregelen mensenwerk bleyen. Daarom deed de overheid een beroep op de plaatselijke predikanten om,
1)
2)
3)
4)

G.A.
G.A.
G.A.
G.A.

's-Hertogenbosch, Publicatien, t.a.p., 18 oktober.
's-Hertogenbosch, Resolutien, t.a.p., 15, 18 en 20 oktober.
's-Hertogenbosch, Resolutien, t.a.p., 15 en 23 oktober en 6 november.
's-Hertogenbosch, Resolutien, t.a.p., 3 november en 7 december.
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wanneer de epidemie als "komende van eene bezoekende en harde hand van
een rechtvaerdig God" toch zou toeslaan, tijdens de kerkdiensten "die ziekte
op eene niet schrik aanjagende wijze in hunne openbare gebeden te gedenken". Hen werd gevraagd dat zij zouden bidden, dat degenen die leden aan
de rode loop "niet aileen na het lighaam mogen worden hersteld maar ook
na den geest door deeze bezoekingen aan hun en anderen geheiligd" 1).
Golden al de biervoor genoemde "behoedmiddelen" ter afweer van de
besmettelijkeziekteineersteinstantie tot 15 november, later werd de termijn,
hoewel toen de rode loop begon af te nemen, betreffende een aantal punten
verlengd tot 1 april 1780. Ook al was het gevaar deels geweken, de vrees
voor besmetting bleef echter in Den Bosch nog bestaan, zodat de provisioneel genomen besluiten een meer langdurig karakter kregen 2).
Opvallend in het voorgaande is de houding van de overheid tegenover de
handel in tweedehands goed, waarmee destijds velen hun kost verdienden.
Een ander punt dat in de hier besproken publikatie van 18 oktober bijzonder
opvalt, is de kwestie van de huiselijke hygiene. Dat bepalingen ten aanzien
van sanitaire voorzieningen als privaten niet overbodig waren, bleek al zeer
spoedig uit de volgende reactie. In de magistraatsvergadering van 11 november 1779 werd behandeld een rekest van J. van Wanrooij, K. de Groot en
J. Everwijns, dekens van het gil de van timmerlieden, metselaars en leidekkers
in 's-Hertogenbosch. Zij stelden daarin, dat ingevolge genoemde publikatie
in geheel de stad opgenomen was in welke panden, waarbij ook toen al
kelderwoningen gesignaleerd werden, een toiletgelegenheid ontbrak. Deze
inspectie had uitgewezen " dat het getal der deficieerende sekreeten zoo groot
was, dat het geheele gilde niet toereikende was" om aIle vereiste toiletten
binnen het voorgeschreven tijdsbestek aan te brengen. Daarom vroegen de
dekens van het gilde een langere termijn om het opgedragen werk te kunnen
afmaken. De stedelijke overheid kon gezien de overmacht niet anders dan
de gevraagde toestemming geven 3). Vit dit punt blijkt weI, dat de hygienische toestanden in de stad bepaald niet ideaal waren en dat daardoor een
besmettelijke ziekte bier een vruchtbare voedingsbodem kon vinden. Deze
conclusie wordt ook in algemene zin bevestigd door een tijdgenoot, de reeds
meermalen genoemde Bossche arts Walkart. Hij schreef in 1779 over de
situatie in zijn woonplaats, dat "aan de openbaare zindelijkheid veel valt te
verbeeteren: op de straaten ziet het er vrij morsig uit en in de huizen, vooral
van den gemeenen burgerstand, heeft de onreinheid maar al te vee! plaats" 4).
Eind 1779 kon de stedelijke magistraat in zijn vergadering van 7 december
met voldoening constateren, dat uit de Meierij gunstige berichten waren gekomen, dat de rode loop grotendeels verdwenen was. Daarom kregen de
predikanten het verzoek om "hunne gebeden als nu in dankzeggingen aan
God den Heere te veranderen" 5). Voor een ramp zoals in 1701 was 's-Her1) G .A. 's-Hertogenbosch, Resolutien, t.a.p., 15 oktober.

2) G.A. 's-Hertogenbosch, Publicatien, t.a.p., 11 november.
3) G.A. 's-Hertogenbosch, Resolutien, t.a.p., 11 november.
4) Walkart, t.a.p., bIz. 276.

') G.A. 's-Hertogenbosch, Resolutien, t.a.p., 7 december.
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togenbosch gelukkig gespaard gebleven. De strenge afscherming van de stad
tegen besmettelijke invloeden van buiten was effectief gebleken. Twee jaren
later zou het echter niet lukken van de plaag verschoond te blijven, omdat
toen bij wisseling van garnizoen enkele soldaten meekwamen die aan rode
loop leden. Maar ook in deze moeilijke situatie slaagde de lokale overheid
erin om door een diligent beleid de epidemie te isoleren en het aantal slachtoffers beperkt te houden.
HET llEERSEN VAN DE RODE LOOP

IN

1781

In de maand augustus 1781 vertoonde de rode loop zich weer in de
Meierij. Nu was het 's-Hertogenbosch dat het eerst met die ziekte te maken
kreeg, zoals wij verder nog zul1en beschrijven. Bij de dorpen hadden deze
keer Best en Schijndel de primeur. Het eerste dorp telde 62 ziektegevallen,
waarvan er 12 stierven. Betreffende de periode 21 september-16 oktober worden in de bronnen de cijfers aangaande Best en Oirschot gecombineerd opgegeven: het aantal zieken bedroeg toen 188, dat der overledenen 32. In zake
Schijndel wordt vermeld, dat de rode loop in de eerste weken al1een onder
de armen slachtoffers maakte. In de peri ode 22 september-17 oktober waren
hier 94 mensen ziek en stierven er 38. Ook Oisterwijk werd spoedig besmet;
van 13 september tot 24 november waren hier 187 personen ziek en stierven
er 52 aan de rode loop. Vervolgens verspreidde de ziekte zich naar SintOedenrode, Eersel, Waalre, Loon op Zand, Waalwijk, Rosmalen en Tilburg.
Sint-Oedenrode en Rosmalen telden elk 44 zieken en resp. 6 en 9 doden,
gevolgd door Eersel met 35 zieken in het midden van september. De andere
plaatsen kwamen tot lagere aantal1en. In Tilburg presenteerde de loop zich
pas in de tweede helft van oktober. Hoewel de gevonden cijfers fragmentarisch zijn, tonen ze wei aan, dat de omvang van de rode loop in 1781 beperkter was dan in 1779 1).
Wat de algemene medische supervisie en controle betreft, rezen er in 1781
moeilij kheden tussen de Bossche medicus J. G. Hopman en de landsoverheid
over de decIaraties van de betrokken arts. Hopman was reeds in 1779 opgetreden als vervanger van professor J. Bon. Deze laatste zag er nu definitief
van af om wederom te worden "geemployeert tot het genezen der contagieuse ziekte". Op verzoek van de rentmeester-generaal der domeinen in de
Meierij, baron De Schmeling, was Hopman bereid de functie van bijzonder
medisch inspecteur en adviseur uit te oefenen zij het op dezelfde condities
als vroeger overeengekomen met professor Bon 2).
Toen zijn decIaraties betreffende het te Best ingestelde onderzoek als exorbitant werden afgewezen, zette deze arts in een uitvoerig stuk, gericht aan
de rentmeester-generaal, uiteen, waarom dat de hoogte van de door hem
ingediende rekeningen toch redelijk was. Allereerst memoreerde hij, dat door
zijn extra-activiteiten, wanneer de rode loop zich in de Meierij voordeed,
1) R.A. Noord-Brabant, Archief Raad en Rentmeester-Generaal ... , Stukken
besmettelijke ziekten (inv. Formsma no. 512).
2) R.A. Noord-Brabant, t.a.p. , brief van I . G. Hopman, d.d. 3 september 1781.
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zijn "ordinaire practijk en omstandigheeden altoos lijden, wijl ik ten allen
tijden gereed moet zijn om in alleriij weeder, na bekoome ordre, te rijzen en
mijne zieken voor die tijd aen een ander over te geeven, waaromtrent deselve
niet onverschillig zijn". Bovendien waren onder de gewone patienten van deze arts er die bevreesd waren, dat hij de besmetting op hen zou overbrengen,
en daarom een andere dokter kozen. Verder ste1de Hopman niet te begrijpen,
waarom er nu ineens problemen werden gemaakt, terwijl in 1779 zijn rekeningen betreffende "daggelden, huur van rijtuig, knegtenloon en verteeringe"
zonder commentaar voldaan waren. Ook de door hem geleverde medicamen ten waren toen vlot betaald. Hopman was nu echter verder gegaan door
ook voor de gevoerde correspondentie met medici in de verscheidene dorpen
een financiele vergoeding te veriangen. Hij stond temeer op deze com pensatie, omdat de tegemoetkoming in de verblijfkosten te gering bleek te zijn.
Dit verklaarde bij uit de omstandigheid dat, wanneer hij samen met de
plaatselijke medicus de zieken bezocht, er door het grote aantal van hen
geen tijd overbleef om over de algemene toestand van de ziekte en over de
meest geschikte wijze van behandelen te spreken. Daarom zag bij zich veelal
genoodzaakt zijn confrater bij hem in de herberg aan tafel te nodigen om
tijdens de maaltijd over deze aangelegenheid van gedachten te wisselen. De
rekening voor het genoten maal was dan echter wei voor Hopman. De
Bossche dokter bleek op de penning te zijn. Zoals in de tegenwoordige tijd
speelde ook toen geld een dominante rol in de medische wereld. Hoewel hij
niet verdacht wilde worden "van exorbitant te rekenen, nog van eenig oogmerk om mij op eene onbetaamelijke wijze te willen bevoordeelen", wenste
Hopman toch het door hem veriangde honorarium en gevraagde onkostenvergoeding te ontvangen. Anders voelde hij zich gedrongen voor zijn functie
te bedanken 1). Uit het feit dat na Best er geen rapporten meer door Hopman
bij de rentmeester-generaal zijn ingediend, valt op te maken, dat deze niet
voor het dreigement is gezwicht.
MAATREGELEN

Overal werden maatrege1en genomen om de epidemie in te dammen. In
Sint-Oedenrode verklaarde de lokale overheid de in 1779 uitgevaardigde
maatregelen weer van kracht. Aangezien hier de dorpsdokter van mening
was, dat "eten van noten seer nadeelig is voor gem. siekte", verboden de
schepenen op 19 september 1781 voor de tijd van zes weken het kopen en
verhande1en van noten. Bij overtreding van het bepaalde zouden zowel de
koper als verkoper een boete verbeuren van drie gulden. Ook het spelen door
kinderen met noten op straat mocht niet meer 2). Om het besmettingsgevaar
zoveel mogelijk tegen te gaan besloten hier de vroede vaderen via de courant
bekend te laten maken, dat nu geen jaarmarkt gehouden zou worden 3).
1) R.A. Noord-Brabant, t.a.p., brief van J. G. Hopman, d.d. 19 september 1781.
2) R.A. Noord-Brabant, Oud Arehlef Sint-Oedenrode, Resolutie- en Vergade-

ringboek Sehepenen 1781, 19 en 26 september (inv. Mommers no. 35).
3) R.A. Noord-Brabant, Arehief Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen,
t.a.p., brief van regenten van Sint-Oedenrode, d.d. 4 oktober 1781.
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Deze beslissing betekende heel wat. Immers een jaarmarkt was destijds voor
de dorpseconomie van niet weinig belang en bracht voor de plaatselijke
gemeenschap veel vertier met zich mee. Minder vergaand in dezen was de
oplossing waarvoor in Oisterwijk gekozen werd, door de jaarmarkt van 29
oktober naar 30 november te verplaatsen. Toch moest begin november hier
geconstateerd worden, dat de rode loop "nog sterk in ons dorp grasseert".
Desondanks bleef men de hoop koesteren, dat spoedig velen weer genezen
zouden zijn. Tot afstel van de markt wenste het lokaal bestuur niet te komen
om niet "de ingezetenen die bereijds soo veel nadeel hebben geleeden, van
een kleijn voordeel hetweik de jaarmarkt geeft, te berooven" 1).
Waren het tot dan toe de dorpen geweest die te lijden hadden van "de
epidemique Loop Ziekte", ook in de stad drong deze nu door. In de jaren
1781 en '83 zag 's-Hertogenbosch zich hiermee geconfronteerd 2). Op 1 augustus 1781 besloot de stedelijke magistraat "hoe eerder hoe liever" contact
op te nemen met de militaire commandant van de stad naar aanleiding van
het bericht dat bij het regiment Orange Vriesland, vanuit Maastricht op
31 juli in 's-Hertogenbosch in garnizoen gekomen, zich enkele soldaten bevonden "aan de roode loop laborerende" 3). Vit de waarnemingen gedaan
en op schrift gesteld door de chirurgijn-majoor van dat regiment, weten wij
het een en ander over het verloop van de ziekte. Vit dit verslag blijkt, dat
begin juli in Maastricht de rode loop uitgebroken was en meerdere soldaten
van genoemd regiment had aangetast. Toen men op 26 juli afmarcheerde,
waren deze militairen reeds voor genezen verklaard. Maar tijdens de door
het hete weer vermoeiende mars bleek de ziekte toch weer terug te komen,
zodat er tien it elf "Dysenteristen" waren, toen het regiment 's-Hertogenbosch
binnen trok. Op uitdrukkelijk verzoek van de plaatselijke overheid werden
de besmette soldaten overgebracht van de militaire barakken in de stad naar
het afgelegen fort de Papenbril. Ondanks de isolatie van deze en nieuwe
slachtoffers onder het garnizoen bleef de burgerbevolking toch niet geheel
gespaard voor besmetting. In het regiment Orange Vriesland waren er zestig
patienten; ook bij andere regirnenten in de stad geiegerd was besmetting geconstateerd. De top lag in de maanden augustus en september; in oktober
was de epidemie tot staan gebracht. In december deed zich een nieuw geval
voor, maar toen betrof het een rekruut die de rode loop uit een van de dorpen
der Meierij had meegebracht. Het aantal dodelijke slachtoffers dat op de
Papenbril geregistreerd werd, bedroeg vijf4).
Onder de burgerij trad de rode loop enigszins later op; hier lag de top in
de maand oktober. In het Pesthuis overleden elf armen aan deze "aanstekende ziekte" en daarbuiten nog vier. Dat uiteindelijk de dood geen hogere tol
1) R.A. Noord-Brabant, t.a.p., brief van officier en schepenen van Oisterwijk,
d.d. 6 november 1781.
2) R. A. van Zuylen, Stadsrekeningen van 's-Hertogenbosch, dl. II: 1701-1800
('s-Hertogenbosch 1876), biz. 1845 en 1848.
3) G.A. 's-Hertogenbosch, Resolutien van Stads Regering 1781, 1 augustus (inv.
Van Zuylen no. A 154).
4) Kruseman, Kort bericht aangaande den Rooden Loop welke in 't jaar 1781
in 's-Hertogenbosch geregeerd heeft, t.a.p., biz. 188-191 en biz. 207-210.

94

DE "RODE 0000" IN STAD EN MEIERlJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH

kon eisen, is opvallend, omdat elders de dysenteria epidemica contagiosa
veel slachtoffers eiste. Deze gunstige uitzondering schreef de medicus Walkart toe aan de zorg van het stadsbestuur en aan de oplettendheid van de
burgerij om geen contacten te onderhouden met plaatsen, waar de rode loop
heerste. Verder gaf hij als verklaring, dat de ziektehaarden zich tamelijk ver
van deze stad bevonden 1). Inderdaad blijkt uit archiefmateriaal, dat de
stedelijke magistraat toen verscheidene ordonnanties uitgevaardigd heeft om
de stad te vrijwaren voor de ziekte. Het stadsbestuur reageerde reeds,
voordat de rode loop er was. De kans op ontstaan hiervan achtte het echter
groot, gezien het feit dat "thands ter Markt wordt verkogt een overvloed
van onrijpe vruchten, inzonderheid witte en blauwe pruimen, geIijk ook
kroosen, welke door de ingezetenen in groote menigte worden gebruikt".
Aangezien voorkomen beter was dan genezen, volgde op 3 augustus 1781 een
verbod van aanvoer en verkoop van onrijpe vruchten. Bij overtreding van
deze order kreeg men zowel bij kopen als verkopen hiervan een boete van
een daalder die ten gunste zou komen van de aanbrenger 2). Elf dagen later
werd deze publikatie herhaald gezien het feit, dat ondanks het verbod de
ingezetenen door de rijke oogst "een onmatig gebruik" bleken te maken van
kroezels, witte pruimen en blauwe, ook weI boerenpruimen geheten. Ter
bescherming van het welzijn der burgers meende het lokaal bestuur alles te
moeten doen om het uitbreken van rode loop te voorkomen 3).
Lukte het aanvankelijk de besmetting buiten Den Bosch te houden, in de
omgeving woedde de ziekte reeds spoedig in aIle hevigheid. Dit blijkt o.a.
naar aanleiding van de kermis te Hintham, die in 1781 op zondag 23 september aanving. Aangezien een groot aantal Bosschenaren gewoon was deze
kermis te bezoeken en omdat van de andere kant in dat jaar in Hintham
vrijwel geen huizen aan te wijzen waren, waar men niet lijders aan de rode
loop kon vinden, lieten hoogschout en schepenen van Den Bosch de inwoners der stad weten, dat het nodig was genoemde plaats in deze omstandigheden te mijden. AIleen zij die in de onvermijdelijke noodzaak verkeerden
daarheen te gaan, konden dat vrij doen. Bij de Hinthamerpoort zou controle
zijn op degenen die ondanks de "waarschouwinge" toch naar de dorpskermis
gingen. Zij zouden "de hoogste verontwaardiging" van het stadsbestuur op
hun hals halen en "derzelver bijzondere oplettendheid naar zich trekken" 4).
Ondanks aIle voorzorgsmaatregelen werd ook in Den Bosch de rode loop
gesignaleerd. Om verdere uitbreiding tegen te gaan werden enige nadere
voorzieningen getroffen gelijk aan die van 1779. Op de burgerij deed men
een beroep op basis van eigen belang en dat van anderen de voorschriften
zorgvuldig na te komen. Het eten van verse witte kool werd wederom ten
sterkste ontraden. Het gebruik van ingezouten of ingemaakte witte kool
"welke zelfs heilzaam tegen de Roode Loop gekeurd is", werd hiervan uit1) Walkart, t.a.p., bIz. 294.
2) G.A. 's-Hertogenbosch, Publicatien en ordonnantien 1781, 3 augustus (inv.

Van ZuyIen no. A 369).
3) G.A. 's-Hertogenbosch, t.a.p., 14 augustus.
4) G.A. 's-Hertogenbosch, t.a.p., 22 september.
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gezonderd. Naast de reeds van vroeger bekende bepalingen was een nieuw
punt, dat nu het eten van grote of okkernoten als zeer schadelijk werd beschouwd, zodat op de verkoop daarvan een verbod kwam. Verder werd de
misvatting recht gezet, dat al degenen die door de rode loop waren aangetast, verplicht zouden zijn zich in het stedelijk Pesthuis te laten opnemen.
Hoewel het pesthuis nu voor verpleging van lijders aan de epidemie was
ingericht en de kosten hiervan door de stad gedragen werden, was niemand
die zelf voor verpleging kon zorgen, gehouden van deze mogelijkheid gebruik te maken. Wei kregen de onvermogenden de opdracht zich bij ziekte
daar gratis te laten verzorgen en behandelen 1).
DE RODE LOOP IN

1782-'83

TE 'S-HERTOGENBOSCH

Ook in 1782 kwam de rode loop voor, zij het in beperkte mate. In 's-Hertogenbosch overieden drie burgers hieraan 2). Ben jaar later moesten in de
maand augustus enkele soldaten in het fort Papenbril ge'isoleerd worden.
Ook onder de burgerij kwam volgens constatering van Bossche medici de
rode loop toen voor die echter in de beginfase nog geen kwaadaardig karakter leek te hebben, zodat de overheid meende, dat het Pesthuis vooriopig
gesloten kon blijven. Toen echter de ziekte "in twee armoedige huizen was
gekomen" en epidemische vormen dreigde aan te nemen, werd op 15 augustus 1783 het Pesthuis geopend 3).
Om door een slagvaardig beleid uitbreiding te voorkomen en voor het
geval de rode loop "van eenen aansteekenden aart mogte worden", trof het
stadsbestuur op 28 augustus 1783 een aantal voorzieningen. Het merendeel
daarvan was gelijk aan de in vorige jaren uitgevaardigde bepalingen. Nu het
Pesthuis open was gesteld, mochten de "onvermogende Dysenteristen" niet
meer thuis verpleegd worden. De plaatselijke artsen kregen opdracht er op
toe te zien, dat dezen naar het Pesthuis werden gebracht. De gegoede burgerij kon zich wei thuis laten behandelen. Blijkbaar ging men bij dit maken
van klassenonderscheid er van uit, dat bij een gunstige materiele positie
isolatie van de zieke mogelijk was. Juist omdat veel burgers ook nu weer ten
onrechte in de mening verkeerden, dat zij bij aantasting met de rode loop
verplicht zouden zijn zich in het Pesthuis voor opname te melden en daarom
"hunne ziekte zoo veel doenelijk geheim houden", verklaarde de Bossche
magistraat uitdrukkelijk, dat dit gebouw aileen bestemd was voor de besmette armen. Zij die middelen had den om zich in hun woning te laten verplegen, behoefden deze stap niet zetten. Dit standpunt correleert met de
gewoonte van destijds zich ook bij ernstige ziekte thuis te laten behandelen.
Het gasthuis was voor de arme en werd door de gezeten burger gemeden.
1) G.A. 's-Hertogenbosch, t.a.p., 24 september.
2) Bericht van 's-Hertogenbosch, in de reeks Verhandelingen van de Natuur- en

Geneeskundige Correspondentie-Societeit, dl. IV (,s-Gravenhage 1793), biz. 142

en 146.
3) G.A. 's-Hertogenbosch, Resolutien van Stads Regering 1783, 20 augustus
(inv. Van Zuylen no. A 156).
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Nu wat het opnamebeleid betreft duidelijkheid was geschapen, verlangde de
overheid van iedereen op basis van zijn burgerplicht, dat, wanneer iemand
trachtte te verbergen dat hij door de rode loop was aangetast, men dit ziektegeval zou aangeven bij een van de stedelijke doktoren.
Door het openzetten van de sluizen was het de bedoeling de Bossche
binnenstromen tweemaal per dag met het water van de Dommel en Aa door
te spoeIen, zodat het vui! afgevoerd werd. De ingezetenen ontvingen last om
driemaal per dag, namelijk in de vroege morgen, op het middaguur en
's avonds, de afwateringsgoot voor hun huizen gelegen met een emmer water
schoon te spoelen en aile vui! dat de roosters voor de riolen blokkeerde, weg
te halen. EIke keer wanneer dit voorschrift niet werd nagekomen, zou een
boete volgen van tien stuivers. Naast het zich houden aan de bekende bepalingen kregen de burgers nu ook aanzegging om hun woningen vaak en
goed te reinigen en te luchten. Van stadswege zou geregeld controle plaats
vinden, dat zowel buiten- als binnenshuis de uiterste hygiene in acht genomen werd. De bewoners van huizen waar een zieke was aan de rode loop,
dienden zoveel mogelijk weg te blijven van open bare plaatsen.
Tot eind december gold het verbod van verkoop en koop van tweedehands
kleding of beddegoed op straffe van verbeurdverklaring van de handelswaar
en van een boete van achttien gulden zowel voor de verkoper als koper.
Deze voor de begrippen van toen hoge geldstraf toont weI aan, dat de handel
in genoemde branche als een ernstige mogeIijkheid tot infectie werd gezien.
Ook nu waren het weer Joden, hun bestaan vindend in de verkoop van oude
kleren en vodden, die tot zondebok werden bestempeld. Zij werden uit de
stad geweerd.
Verse witte kool was wederom taboe. Het nuttigen van gezouten en ingemaakte witte kool of te weI zuurkool werd daarentegen aangeprezen. Het
eten van grote of okkernoten zag de stedelijke overheid in deze omstandigheden als "zeer schadelijk", zodat de aanvoer en verkoop daarvan verboden
werden op straffe van een boete van drie gulden. Het consumeren van pruimen en kroezels werd de burger eveneens als zijnde gevaarlijk ten sterkste
ontraden en de verkoop verboden.
De doodbidders ontvingen de opdracht bij elk sterfhuis uit naam van het
stadsbestuur aanzegging te doen, dat het lijk binnen drie dagen bij het eerste
morgengloren in stilte ter aarde besteld moest worden. Voor de begrafenis
mochten slechts zeer weinig mensen uitgenodigd worden. De lijkstoet had
de kortste weg naar de begraafplaats te nemen. De kosters kregen te horen,
dat de aan rode loop overledenen vier voeten diep onder de grond begraven
moesten worden. Bij begrafenis in een kerkgebouw diende het graf terstond
dicht gemaakt te worden. Ter voorkoming van besmetting werden de lijken
in de kist met ongebluste kalk bestrooid 1).
Opvallend is dat de voorschriften van de lokale overheid deze keer veel
uitvoeriger waren dan in voorafgaande jaren. De toestand werd klaarblijke1) G.A. 's-Hertogenbosch, Publicatien en ordonnantien 1783, 21 augustus (inv.
Van Zuylen no. A 369); Resolutien, t.a.p., 28 augustus.
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lijk als ern stiger beschouwd. Ben indicatie in die richting geeft ook een rekest
van de Bossche baardragers die het stadsbestuur om uitbreiding van hun
groep verzochten. Het gevaar van besmetting en het gemis van hun volle
nachtrust, doordat zij in de nacht en zeer vroege ochtend hun werk moesten
doen, waren voor hen tevens argumenten om dubbelloon te verlangen 1).
Dit verzoek werd niet ingewilligd. De rode loop die in 's-Hertogenbosch 45
dodelijke slachtoffers maakte 2), bleek in de maand september hier en in
andere plaatsen reeds aanzienlijk af te nemen, zodat van een noodtoestand
spoedig geen sprake meer was. Daarom ontraadde de gouverneur van de
stad aan de magistraat om al teveel bepalingen uit te vaardigen. Hij was van
mening, dat daardoor het gevaar van een panieksituatie niet denkbeeldig
was 3). Op 8 november kon het Pesthuis gesloten worden. Begin december
bleek de rode loop geheel verdwenen 4).
Betreffende de Meierij weten wij aIleen, dat in 1783 Hilvarenbeek te lijden
had van de rode loop. Hier kwam de ziekte in circa dertig huisgezinnen voor.
Tegelijkertijd heerste er de zgn. rotkoorts 5). De door ons gebruikte bronnen geven geen verdere informatie over het voorkomen van de rode loop in
andere dorpen. Uit dit ontbreken van gegevens is een voorzichtige conclusie
te trekken, dat deze besmettelijke ziekte toen in de Meierij niet meer dan
een beperkte omvang heeft gehad.
DE VISIE VAN DE BOSSCHE ARTS

J.

VAN DER

HAAR

De Bossche geneesheer Jacob van der Haar plaatste in "De Rotterdamsche Courant" van 25 september 1783 een beschouwing over het niet besmettelijke karakter van de rode loop die in zijn plaats van vestiging heerste.
Gezien de reacties op dit stand punt dat afweek van wat in het algemeen
aangenomen werd, werkte hij zijn gedachten nader uit in een artikel dat nog
in hetzelfde jaar werd opgenomen in de reeks "Algemeene Vaderlandsche
Letter-Oefeningen" 6). Waren pest, pokken, schurft, enz. wei besmettelijke
ziektes, betreffende de rode loop bestreed hij dit. Hij zocht de achtergrond
daarvan vooral in klimatologische omstandigheden, met name in het voorkomen van een hete zomer na een zachte winter. Evenals 1779 kende 1783
een hete zomer, waarin even na het midden daarvan de rode loop uitbrak.
Een ander opvallend kenmerk was dat met de aanvang van het winterseizoen
de ziekte weer verdween. In dit verband haalde Van der Haar het spreekG.A. 's-Hertogenbosch, Resolutien, t.a.p., 3 september.
Bericht van 's-Hertogenbosch, t.a.p., biz. 152-157.
G .A. 's-Hertogenbosch, Resolutien, t.a.p., 8 september.
G.A. 's-Hertogenbosch, Resolutien, t.a.p., 10 december.
') R.A. Noord-Brabant, Archief Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen,
t.a.p., lijst van huishoudens te Hilvarenbeek door de rode loop of rotkoorts aangetast, d.d. 16 oktober 1783.
6) J. van der Haar, Vrije gedagten en aanmerkingen over het niet besmettelijke
van den rooden loop te 's-Hertogenbosch in de jaren 1781 en 1783, in de reeks
Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, di. V, 2e stuk (Amsterdam 1783),
biz. 577-584.
1)
2)
3)
4)
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woord aan: "de hitte verwekt en de koude verdrijft den rooden loop". De
argumentatie van deze arts was, dat als de rode loop besmettelijk zou zijn,
handelscentra als Amsterdam en Rotterdam, waar vele mensen uit allerlei
streken binnen kwamen, dan toch wei zeer hevig van een dergelijke ziekte te
lijden gehad zouden moeten hebben. Dit was echter niet het geval geweest.
Hij zocht de oorzaak in "de eigenaartige loopaanbrengende lucht die iets
arsenicaals bevat of bezwangerd is met onzigtbare diertjes die de darmen
prikkelen". Deze "ziekte aanbrengende lucht" die zich in ver van elkaar gelegen streken openbaarde, schiep het klimaat dat het uitbreken van de rode
loop bevorderde. Hoe nu een dergelijke bedorven lucht ontstond, geeft Van
der Haar echter niet aan. Uit de opmerkingen van andere medici die een
soortgelijke opinie verkondigden, blijkt dat het vooral vennen en poelen
waren die in het hete jaargetijde bij lage waterstand "door hunne rottige
uitwaasemingen zeer weI zodanige ziekten kunnen veroorzaken" 1). Het was
dan ook daarom, dat een van de eerste voorzorgsmaatregelen die in 's-Hertogenbosch genomen werden, bestond in het doorspoelen van de stadsgrachten om zo te verhinderen, dat het slik dat bij het zakken van de waterstand
naar de oppervlakte kwam en aan de zonnestralen werd blootgesteld, de
dampkring zou vergiftigen. Stilstaand water, een laag waterpeil, hoge temperatuur en windstilte waren de oorzaak, dat de lucht "bezwangerd met
dampen van drabbig en stinkend water" een schadelijke uitwerking had en
o.a. galkoortsen en rode loop opriep 2). Ofschoon vermelde koortsen in 1783
veel meer slachtoffers in 's-Hertogenbosch eisten dan de rode loop, was de
angst voor deze laatste ziekte aldaar veel groter. Van der Haar vond dit een
onbegrijpelijke zaak. Hij heeft wellicht de vrees voor de loopziekte die met
zich meebracht dat velen de lijders hieraan niet wilden verplegen, denken
te kunnen temperen door de besmettelijkheid daarvan te ontkennen, in ieder
geval te relativeren. Toch moest Van der Haar weI toegeven, dat "de roode
loop eene vuile, morsige, stinkende ziekte zij", zodat hij sterk aandrong op
het zorgvuldig in acht nemen van de hygiene 3).
In het kader van het hier behandelde is het van belang te weten, hoe M.
van Geuns, medisch hoogleraar aan de hogeschool te Harderwijk, als c1inicus
van grote faam en gezag in die tijd over deze problematiek dacht, temeer
omdat de ideeen van Van der Haar hem bekend waren. Van Geuns die
grondig onderzoek heeft gedaan naar allerlei aspecten verband houdend
met de rode loop, wees o.a. op het gebrek aan behoorlijk drinkwater in hete
zomers, zodat vele mensen hun dorst lesten met stilstaand water uit sloten
en poelen. Eerder in dit artikel wezen wij er al op, dat juist de gewone man
veelal niet bij zijn woning over een behoorlijke waterput beschikte en zich
behielp met een regenton of het scheppen van water uit nabij gelegen st£Omen, grachten en poelen.
Hoewel Van Geuns in tegenstelling tot Van der Haar weI het besmettelijk
1)
61.
2)
3)

Antwoord van A. Ypey aan J. P. Michell, in Alg. Vad. Let.-Oefeningen, bIz.
Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, bIz. 245, 382-383.
Van der Haar, t.a.p., bIz. 579-580 en 583.
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karakter van de rode loop in zijn voortplanting onderscmeef, zocht hij het
ontstaan van deze ziekte in natuurlijke oorzaken en niet zoals bij de pokken
in het aanwezig zij n van smetstof. Tot dergelijke oorzaken rekende hij "de
ongemeene hittedroogte en luchtverhevelingen", zodat de rode loop steeds
in het warme jaargetijde ontstond. De atmosferische gesteldheid gepaard
gaande met een droge neveldamp zoals hij die in 1783 signaleerde, tastte
mensen die hiervoor gevoelig waren, aan hetgeen zich uitte door "rottige
ontaarding en gehinderde uitwaasseming". Wanneer de kracht van de bederf
werende levensvermogens in het menselijk lichaam verminderde, dan nam
de tendens tot rotting toe. Bederf der hete lucht door stinkende grachten en
poelen of in bekrompen woningen, geringe hygiene, het eten van minder
vers voedsel en het drinken van slecht water beschouwde hij als factoren die
het lichaam hoogst vatbaar maakten voor de rode loop. Een bepalende oorzaak zag hij in de weersgesteldheid die een normale huiduitwaseming hinderde. Doordat de ochtenden en avonden vergeleken met de scmale hitte
overdag opvallend kil waren, werd door de grote temperatuurverschillen en
de daarmee samenhangende onverhoedse afkoeling van het menselijk lichaam de uitwaseming ernstig gestremd. Vooral personen die uit hoofde van
hun beroep veel buiten werkten, daar zware arbeid verrichtten en aan de
grote wisselvalligheden van temperatuur waren blootgesteld, liepen een flinke
kans, wanneer zij zich niet voldoende in acht namen, door de rode loop
aangetast te worden. Dit verklaart dan ook, dat vooral in de dorpen waar
het leven in het agrarische bedrijf hard en sober was, de meeste slachtoffers
vielen 1). Het advies van medici om het kalm aan te doen met het werk, was
hier in de praktijk van het dagelijks leven niet uitvoerbaar, het zich dagelijks
wassen iets dat men niet ken de, het zich vaak verschonen een luxe waar de
garderobe uiterst miniem was. Kortom de rode loop was met name weggelegd voor de gewone man die noch de tijd noch de middelen had om zich
tegen deze ziekte afdoende te wapenen.
GEESTESGESTELDHEID DER BEVOLKING

Wij hebben reeds gewezen op de verscheidene soorten loop. Er waren
goedaardige specirnina onder maar ook kwaadaardige. Dit onderscheid was
voor de bevolking zeker in de beginfase niet duidelijk, zodat er niet altijd
reden was zich al te bezorgd te maken. Het kwam nogal eens voor dat de
dysenterie aanvankelijk niet ernstig was, maar pas in een later stadium gevaarlijke vormen ging aannemen en zich tot rode loop ontwikkelde. Zo berichtten president en schepenen van Lommel in oktober 1779, dat de aldaar
voorkomende dysenterie tamelijk onschuldig was en dat pas na verloop van
tijd een aantal inwoners "formeel" de rode loop kreeg. Deze ontwikkeling
in het ziektebeeld en de daarmee samenhangende moeilijkheid om tot een
1) J. H. Sypkens Smit, Leven en werken van Matthias van Geuns, 1735-1817
(Assen 1953). In het deel waar de cJinisch-epidemiologische arbeid van deze medicus wordt besproken, is een belangrijke plaats ingeruimd voor diens stu die over
de dysenterie, bIz. 391-422; zie met name bIz. 404-414.
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scherpe diagnose te komen, verklaren dat in verscheidene gevallen de rode
loop al funk heerste, voordat het dorpsbestuur hiervan bericht gaf aan de
rentmeester-generaal der domeinen en voordat maatrege1en ter bestrijding
werden genomen. Ben bijkomend probleem was, dat de lokale overheid vaak
pas laat van de ziekte hoorde, omdat de inwoners er geen opgave van deden.
Bovendien waren er mensen die geen medicijnen wilden gebruiken uit wantrouwen tegen de arts 1). Door deze factoren hoorde het plaatselijk bestuur
veelal voor het eerst "bij geruchte" van de rode loop. AIleen in een stad als
's-Hertogenbosch bleek de magistraat over meer directe informatie te beschikken.
Vooral op het platteland leefde de overtuiging, dat als men maar een
stevige borrel dronk' het met de ziekte weI mee zou vallen. In deze medicijn
werd rotsvast geloofd. Over die houding berichtte de Bossche hoogleraar in
de medicijnen J. Bon, dat "sommigen zig met geweld versetten tegen het
gebruyk van aIle middelen en behelpen zig aIleen, tegens aIle goede vermaningen van den doctor en pastor, met een onmaatig gebruyk van genever".
Als voorbeeld van die mentaliteit noemde Bon de plaatsen Heeze en Lierop.
Gezien de bestaande geestesinstelling van plattelanders om alles wat vreemd
was te wantrouwen, adviseerde hij de artsen met klem er op toe te zien, dat
de door hen voorgeschreven medicijnen in hun aanwezigheid werden gebruikt "omdat andersints deselve niet worden genoomen" 2).
Wat het hier gesignaleerd gebruik van sterke drank betreft dat in de
Meierij een veel voorkomend verschijnsel was 3), valt nog op te merken,
dat ve1en het drinken van jenever als een probaat middel beschouwden "om
de pyn in den buik te stillen". Ook waren er medici die het gebruik van
jenever als "een praeservatif", dus als voorbehoedmiddel, accepteerden,
zijnde "van nut om het gemoed en het lichaam te sterken".
De mentaliteit van de bevolking speelde een belangrijke rol bij de uitwerking die de rode loop had. Daar waar de voorschriften betreffende hygiene en behandeling goed in acht werden genomen, was het aantal slachtoffers minder dan waar de bewoners in "morsigheid" leefden en niet tot het
begrip te brengen waren, dat zij tot behoud van hun leven daarin verandering moesten brengen.
Waarschijnlijk omdat de bevolking al vanouds vertrouwd was met het
fenomeen besmette1ijke ziekten, treft men geen paniekstemming aan, wanneer een epidemie uitbreekt. De overheid ter plaatse was al dan niet diligent
in het treffen van preventieve of bestrijdingsmaatregelen, de burgers al dan
niet alert op het volgen van eenjuiste leefwijze tijdens perioden van dreiging.
Men berustte in niet geringe mate in wat nu eenmaal door een hogere macht
voor de mens was weggelegd. Het werd dan ook primair als een gunst van
1) R.A. Noord-Brabant, t.a.p., brief van president en schepenen van Lommel,
d.d. 20 oktober 1779.
2) R.A. Noord-Brabant, t.a.p., brief van professor Joh. Bon, d.d. 14 oktober
1779.
3) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Armoede en drankmisbruik in de Meierij
van 's-Hertogenbosch, in tijdschrift Brabantia, jrg. vn (1958), biz. 310-315.
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de hemel gezien, wanneer men zonder veel schade door de epidemie heen
kwam. De Meierijenaar stelde daarbij zijn hoop op St. Lucia, zijnde "patronesse tegen den rooden loop" 1).
De machteloosheid van de geneeskunde uit die tijd tegenover de onzichtbare bacillen, het onvermogen van de overheid van toen direct en ingrijpend
op te treden, het gemis bij het volk van gevoel voor hygiene, het zich niet
houden aan of niet begrijpen door de gewone man van allerlei beveiligingsof tegenweermaatrege1en, en het veelal door slechte voeding verzwakt fysiek
weerstandsvermogen veroorzaakten, dat het aantal slachtoffers bij een besmettelijke ziekte als de bier besprokene veelal groot was.
1) (Steph. Hanewinkel), Reize door de Majorij van 's-Hertogenbosch in den
jaare 1799 (Amsterdam 18(0), bIz. 136.

IV
LIFE ANNUITY-BASED LOANS ON THE AMSTERDAM CAPITAL
MARKET TOWARD THE END OF THE 18 th CENTURY

*

by

J. C. RILEY
In view of the complexity of the capital market in eighteenth-century
Amsterdam and the inadequacy of most efforts to reconstruct that market
in broad terms, it would seem useful to attempt an analysis of its parts in
detail. This paper is intended to be a detailed inquiry into one phase of
market operations - corporate life annuity-based negotiations 1).
By the eighteenth century it was common practice for most European
states to supplement tax revenues with public loans. The methods adopted
for public loans were diverse in nature, but a brief survey must be given
here in order to account for the appearance of annuity-based negotiations.
Most loan issues in the eighteenth century may be grouped under three
broad categories - perpetual annuities, term annuities, and life annuities 2).
In the perpetual annuity, the state, province, municipality, or other public
institution borrowed a specified sum while engaging itself to pay its creditors
an annual income, an annuity, until it should, of its own accord, decide to
redeem the principal. The creditor had no control over the redemption of
his investment, and could not liquidate this investment except through application to a stock market or through private sale of his annuity. On the
surface such an annuity resembles the commonly known bond, except that

*) The author wishes to express his appreciation for invaluable assistance given
by Mej. Wilhelmina van der Burg, formerly curator of the Nederlandsch Economisch-Historisch Archier.
') The Dutch term negotiatie has no equivalent in twentieth-century English in
the sense in which it will be used here. Where "negotiation" appears in this paper
it should be understood to refer to an investment operation in which a specified
property or an object or right of implicit value (such as a claim to tax revenue) was
hypothecated to a single creditor or among a group of creditors. The operation
was managed most commonly by a variety of agents among whom were bankers
(when the negotiation involved public finance), brokers (who either assessed the
marketability of shares issued on the hypothecated property or arranged the operation altogether in the case in which no public property was involved), and commission agents (who marketed shares in common ownership of the hypothecated property where there were several or many participants). These functions were combined
in the case of life annuity-based negotiations. P. J. van Winter first distinguished
these roles in Het Aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het
Amerik aansche Gemeenebest, Werken uitgegeven door de Vereeniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, Vols. VII and IX (2 vols.; The Hague :
Martinus Nijhoff, 1927-1933), I, 47.
2) The Dutch, French, and English terms for these annuity forms are: 1) losrente,
rente perpetuel/e perpetual annuity; 2) jaarrente or jaarige rente, annuite or rente d
terme, term annuity ; 3) lijfrente, rente viagere, life annuity.
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in the case of the bond the debtor. specifies the date on which repayment is
due. This loan form was perpetual in the sense that no date for liquidation
was determined at the origin of the indebtedness.
The term annuity as employed in the eighteenth century was a blend of
the features of perpetual and life annuities. In return for an advance, the
debtor paid an annuity, always higher than that required in the perpetual
annuity, for a specified number of years, after the expiration of which no
redemption of capital occurred 1).
In the life annuity the borrower issued a loan, engaging to pay the lender
a specified annuity for the life of someone nominated by the lender. The life
annuity functioned as the opposite of modern day life insurance. When the
nominee died the annuity ceased, so that the borrower could calculate on
liquidating the loan after all nominees expired. There was no repayment of
principal, and the risk of an extinction of the investment began when the
life annuity was constituted, that is, when a nominee was specified. Both of
these features necessitated, from the lender's view, a higher return than had
to be offered in either the perpetual or the term annuity.
Over the eighteenth century lenders demanded nominal returns ranging
between 1!- and 5 per cent in the case of perpetual annuities, with the return
varying according to market conditions and the credit worthiness of the
borrower. In the case of life annuities, lenders generally received returns
ranging between 6 and 12 per cent, depending again on market conditions
and the credit worthiness of the borrower 2). The return paid on term annuities fluctuated between these two levels, and was determined by the same
variables affecting other loan issues.
Since the return paid in any of these cases depended on the circumstances
of the moment, and varied from borrower to borrower from time to time,
it is obviously impossible to assign any return as an average or mean. But
the topic demands some effort at comparison of the cost to the debtor of
each form. In order to provide this comparison (and limiting the effort to
perpetual and life annuities), 4 per cent has been selected for the perpetual
annuity, and 8 per cent for the life annuity. These returns are not necessarily
representative for any borrowing agency at any time. Both figures have been
selected with the cost of indebtedness over the entire century in mind. Four
1) See, for example, the lottery opened by the Zeeland Chamber of the East India
Company on 3 February 1791. Prizes were paid either in 3! per cent obligations of
the Zeeland Chamber, or in 6 per cent term annuities of 25 years. Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief, The Hague, collection of prospectuses in six dossiers, dossier III, 191, and dossier Y, 24 (hereinafter NEHA, (Pros.).
2) Some life annuities were issued early in the century at as modest a rate as 4 per
cent. This was the case with the French rentes viageres of 1717-1723. But these
issues were imposed on holders of depreciated royal paper. By and large the life
annuity was substantially higher and, by the latter decades of the century, averaged
between 9 and 10 per cent for French issues on one nominee. Marcel Marion,
Histoire jinanciere de La France depuis 1715 (6 vols.; Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1927-1928), I, 472; and Herbert Liithy, La Banque protestante en France de
La revocation de [,Edit de Nantes d la Revolution (2 vols.; Paris: S.E.Y.P.E.N., 19591961), II, 471-472.
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per cent is at least as high a return as was common for most borrowers in
perpetual annuities until the 1780's, and thus may be taken to illustrate a
high level of cost for the borrower in a perpetual annuity. On the other hand,
the eight per cent selected for the case of life annuities is low and may be
taken to illustrate something like the lowest cost for debtors who chose to
employ this means of raising money. For simplicity's sake, in each case the
comparison will be based on a purely hypothetical loan of 100,500 units in
which notes were sold at par with no deduction for expenses of any sort.
Assume also that the borrower paid off the perpetual annuity between the
eleventh and twenty-fifth year 1), while paying the total annuity of 4020 per
annum for the first eleven years with a proportional reduction from that
annual charge thereafter as notes were drawn by lottery and redeemed at
the end of each successive year (beginning with the eleventh). Over the fifteen
years in which the principal was successively redeemed, 6,700 in notes would
be repaid each year with a reduction of 268 in service costs. The principal
repayment would, of course, amount to 100,500, while cumulative annuity
charges would equal 72,360, for a total cost of 172,860.
Even if repayment were deferred over a longer period, the perpetual annuity remained a comparatively inexpensive means of meeting exigencies. Take,
for example, a hypothetical case in which a sinking fund systematically
retired such a debt over fifty years. The redemption would still amount to
100,500, while 80.4 in annuity charges would be retired each year, resulting
in a total cost of 203,010.
Our task for the life annuity is more complex. Actuarial information for
the eighteenth century is incomplete at best. Nor would the age structure of
the population be an accurate gauge of the lapse of life annuity contracts,
since investors in such operations were well aware of the greater potential
in selecting youthful and healthy nominees over nominees whose median age
would equal that of the population as a whole. Nevertheless, information is
available for an analysis of the life annuity return based on the average
lifespan of nominees selected in life annuity contracts constituted in France
and the United Provinces during the seventeenth and eighteenth centuries,
and reproduced in table I 2). This table understates the greater longevity of
nominees in life annuity contracts over the population at large since the
ability to take into consideration the determinants oflife expectancy improved
1) A borrower could and sometimes did specify a date by which it was anticipated
repayment would be completed. In the meantime some shares in the perpetual
annuity loan were commonly drawn for redemption each year by lottery. Thus no
share was given a specified date of repayment. For the sake of simplicity both the
annuity for which no date for redemption was stated, and that for which an ultimate
date was given in the prospectus, are grouped here under the same heading.
It should also be noted that borrowers frequently prolonged the terms of one
loan by floating a new issue in which the notes of the old were acceptable at face
value.
2) Marion, Histoire jinanciere, I, 296, note 1. No explanation is offered for the
difference in life expectancy between nominees selected in French contracts and
those selected in Dutch contracts.
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TABLE I

Lifespan of Nominees in Life Annuity Contracts Constituted in France and the United
Provinces

at Age
10
20
30
50
60

Average Lifespan of Nominees
Named in Contracts Constituted
in France
46 years 10 months
40

34
23
14

3
1
11
3

Average Lifespan of Nominees
Named in Contracts Constituted
in the United Provinces
42 years 8 months
36
3
30
6
19
5
14
1

as the eighteenth century progressed. Thus we must expect nominees
selected in life annuity negotiations issued in the latter decades of the century
to have lived longer on the average than those named in similar contracts
constituted over the century as a whole.
In the case of the life annuity negotiation for 100,500 units with all contracts having a face value of 500, and each returning 40 (or 8 per cent) per
annum for the life of the nominee, the annual service cost would equal 8040
for each year in which all nominees survived. Quite obviously all nominees
would not survive the same length of time. Since we cannot reconstruct a
satisfactory table which would distribute all deaths in a manner appropriate
to the reality of eighteenth-century life expectancy, we are forced to resort
to the calculation from an arbitrarily selected average age of nominees at
the time the contract was constituted. In this case, as table II reveals, we
have chosen to calculate from ages 10, 20, and 30, on the basis of the lifespan
for these age groups given in table I, and for contracts constituted by French
and Dutch investors separately.
TABLE II

Total Costs of an Hypothetical Life Annuity Loan

French Contracts
at average age of 10
(lifespan 46 yes., 10 mos.)
20
(40 yrs., 3 mos.)
30
(34 yrs., 1 mos.)
Dutch Contracts
at average age of 10
(lifespan 42 yrs., 8 mos.)
20
(36 yes., 3 mos.)
30
(30 yes., 6 mos.)

375,539.73
323,610
274,029.73

343,040.27
291,450
245,220
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Quite obviously, the life annuity was a far more costly method of borrowing than the perpetual annuity. Indeed, the average age of nominees in a
life annuity contract would have had to have been about fifty at the time the
contracts were constituted in order for the total costs of that method to have
been roughly equal to those involved in a perpetual annuity which was redeemed within twenty-five years 1). (In the case of the perpetual annuity
retired over fifty years, the average age at constitution in a life annuity would
have had to have been between forty and forty-five.) Moreover, the figures
in table I are not representative of the reality of the difference in costliness
by the late eighteenth century, since by that period investors were systematically applying actuarial statistics and other determinants of longevity in
an effort to select nominees with the greatest life expectancy.
Public officials were at least partially aware of the greater costliness of
the life annuity as early as the latter decades of the seventeenth century. As
a result, perpetual annuity loans were, except in cases where the credit
worthiness of the state demanded that it resort to costlier methods of raising
loans, generally preferred to life annuities or other onerous methods. In the
United Provinces, where annuity rates were declining or maintaining a modest level for most of the eighteenth century, and where the credit of most
public borrowers was solid, these borrowers avoided the life annuity 2). But
elsewhere in Europe, particularly ill France, this was not the case. As table
TIl indicates, French kings repeatedly decreed new rentes viageres which,
with the exception of the issue of January, 1782, did not distinguish among
age groups. Therefore the investor who constituted an annuity on a nominee
aged one year paid no more than the investor who chose a nominee of
advanced age. Necker's analysis of the rente viagere in his Administration des
finances indicates that he valued the redemption par force de nature, available
only in the life annuity 3). But he expected the life annuities to amortize themselves over twenty years or so, an expectation which was realistic only if the
mean age of the population and of nominees had exceeded forty 4). Taking
1) The total cost of this hypothetical perpetual annuity (172,800), divided by the
life annuity (8040), equals 21.5. This would indicate that the average anticipated
lifespan of nominees could not have exceeded 21 .5 years in order for the life annuity
to balance out in costliness with the perpetual annuity.
2) Exceptions to this include municipalities, religious institutions (loans for which
were sometimes opened by municipalities), military corporations, and charitable
institutions.
3) Luthy, La Banque pratestante, II, 471, discusses Necker's appraisal of the

rente viagere.
4) Ibid., II, 487. See also: A. Bailly, Histairejinanciere de La France, depuis I'arigine de La manarchie jusqu' a /a jin de 1786 (2 vols.; Paris: Montardier, 1830), II,
220. It is clear from table I that the average lifespan of nominees was as low as
twenty only for individuals of about fifty years. Marion, Histaire jinanciere, I, 296,

note 1, offers further data on the average lifespan of inhabitants of Paris and its
environs. This indicates a life expectancy as low as twenty years only for individuals
in their early forties.
Necker also found the rente viagere useful for its lack of ready negotiability
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as an example the amortization of the issue of November, 1761, about which
Necker might have been but apparently was not informed, we learn that by
1 January 1789, 28 per cent had been redeemed in the natural course. That
is an average of slightly more than one per cent per annum, obviously far
less than the five per cent per annum which amortization over twenty years
would have involved 1).
The average return of all French life annuities over the eighteenth century,
according to the approximate figures in table III, was slightly over 8.1 per
cent. As is evident from a comparison of pre-1760 with post-1760 returns,
TABLE III
Approximate Amounts and Returns of French Life Annuity Loans, 1760-1787 a)
Date of edict
of creation

Approximate
totals offered
for subscription

Approximate
return

Percentage
return

(1702-1758)
November, 1761
January, 1766
December, 1768
June, 1771
January, 1777
November, 1778
November, 1779
August, 1780
February, 1781
March, 1781
January, 1782
December, 1783
December, 1785
May, 1787
November, 1787

(644,780,000) 1.t.
43,500,000
60,000,000
44,563,190
119,793,000
9,800,000
48,365,000
67,150,000
2,216,900
76,085,900
89,828,106
190,294,160
100,000,000
5,910,120
66,958,792
120,000,000

(38,360,000) 1.t.
4,100,000
6,000,000
4,166,000
9,397,469
1,080,000
4,519,213
6,571,958
210,854
7,051,539
8,727,376
18,451,560
10,466,130
591,120
6,004,849
12,000,000

(5.94)
9.42
10
9.34
7.84
11.02
9.34
9.78
9.51
9.26
9.71
9.69
10.46

10
8.96
10

a) This table does not include other life annuity loans such as those issued on
behalf of the French West Indies Company and of charitable institutions. Nor does
it include tontines, nine of which were opened between 1696 and 1759 for a total of
about 125,810,000 I.t. It should be stressed that the capital amounts of all these
loans can only be approximated. On occasion subscriptions were accepted in old
perpetual annuities, the market value of which would complicate the picture further.
Moreover, in many cases the authorized amount was extended and, since inadequate records were kept of such extensions, precise amounts cannot be offered.
Marion, Histoire financiere, I, 472-473, and note 1, p. 473. Some adjustments have
been suggested by Liithy, La Banque protestante, II, 503ff.; and George V. Taylor,
"The Paris Bourse on the Eve of the Revolution, 1781-1789", American Historical
Review, LXVII (1962), 963, note 38, and 958, note 22. For our purposes here, which
require figures useful for comparison, Marion's estimates are adequate.

(before the annuity-based negotiations). This feature would limit the number of
state securities on the market and thus hinder their depreciation. Liithy, La Banque
protestante, II, 475.
1) Marion, Histoirefinanc;ere, I, 472-473, and note 1 on p. 473. Marion compares
the November, 1761, issue with that of November, 1758 (which had distinguished
among age groups), and finds that the latter had extinguished itself at a rate more
than twice as fast as the former between inception and 1789.
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the annuity rate increased as the century progressed. In fact, only the issue
of 402,500,000 between 1717 and 1724 at four per cent held the pre-war 1760
figures at a level appreciably lower than the average return of the post-1760
period 1).
What is even more striking about the French rentes viageres after 1760 is
the small percentage which had been redeemed by 1789. Marion's work
enables us to calculate that slightly less than seven per cent of the total rente
viagere created after 1760 had been extinguished by 1789, leaving the bulk
of the life annuity indebtedness of the last three decades outstanding on the
eve of the French Revolution. It was this indebtedness which provided the
basis for life annuity-based negotiations opened in Amsterdam between 1782
and 1788. But before turning to these negotiations, we must consider briefly
the public loans issued in the United Provinces.
In the United Provinces the most common form of national loan in the
early decades of the eighteenth century was the lottery. The lotteries established by the States General in the early years of the century commonly
involved the sale of tickets which would compete for prizes in /ijfrenten or
/osrentell. Occasionally also the prizes as well as the nieten (or lots not drawn
for prizes which nonetheless received a specified annuity) could choose
among /ijfrenten, [osrenten, and jaarige renten 2). In general it appears that
the life annuity was considered interchangeable with the term annuity. Both
paid higher returns than the perpetual annuity, and both were extinguished
without repayment of the principal. After Kersseboom's study oflife annuity
lotteries in 1726 and the realization of just how much more costly were life
annuities, the Generality lotteries paid most prizes in cash 3).
Although the States General attempted to prohibit other public corporations in the United Provinces from opening lotteries, it was unsuccessful 4).
Thus municipalities, provinces, charitable and other public institutions employed the lottery, sometimes with life or term annuity features, as means
of supplementing their revenues 5). At the same time such public corporations also employed life annuity loans and tontines as sources of revenue 6).
1) See note 2, p. 103.
2) Such was the case in part in the 27 May 1710 lottery in which 6,000 lots were

offered at/250 apiece. Each competed for 610 prizes ranging from/50 to/3,000
per annum, while the remaining 5390 nieten received either a 20 year term annuity
at 7 per cent, or a perpetual annuity at 4 per cent. In each case the value of the
obligation was reckoned at /400 rather than the /250 paid in for a lottery ticket.
In other lotteries a life annuity was used in place of the term annuity. G. A. Fokker,
Geschiedenis der loterijen in de Nederlanden (Amsterdam: F. Muller, 1862), p. 125.
3)
4)
5)
6)

Ibid., p. 137.
Ibid., pp. 142-143.
See for example ibid., p. 127; and NEHA, Pros., 111,56, and Y, 37.
In 1670 the city of Groningen sold /5,625 in lij/renten bij overlevingh (capital

of /140,625). Jacob van Dael was to market in Amsterdam 500 life annuities at
/281.5 each, returning 4 per cent or /11 .5 per annum, for the life of a nominee
selected by the investor without distinction as to age. The seemingly modest return
was in fact anything but that. The prospectus provided that the total annuity would
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In the eighteenth century these municipal and institutional loans were common 1). Moreover, as the century progressed, private brokers became more
adept at employing such securities in negotiations with annuity features, and
at establishing wholly independent operations with annuity or tontine features. By the 1750s and 1760s, prebenden societeiten, contracten van overleving
and other types were common 2).
For these reasons Dutch rentiers were well acquainted with the nature of
the life annuity by the latter decades of the eighteenth century. But, while
active speculation in and trading of the shares and securities of the East and
West India Companies was well established, and while English and domestic
perpetual and term annuities were equally common objects of speculation
and sale, life annuities never achieved that position. This is to be explained
by the obvious difficulty of establishing any equitable value in a life annuity.
When life annuities were evaluated, such as for tax purposes, it was customary to distinguish among the ages represented. In that event an annuity
on a nominee aged less than twenty would, as in the case of the liberale gifte
model suggested in 1747, be valued at ten times its annual income, while
that on a nominee aged over 75 would be assessed at its annual income. Such
an unsophisticated attempt to deal with variations in life expectancy cannot
be expected to have satisfied the demand for an easily recognizable and
firmly established nominal value necessary in market exchanges. As a result,
the life annuities were held as part of the inactive portfolio of the investor.
If they changed hands at all, it was likely to be through inheritance.
The hurdle of the restricted marketability of life annuities was finally overcome with the life annuity negotiations of the 1780s, involving not annuities
issued by public or charitable corporations within the United Provinces, but
those issued by the French state. A share in such a negotiation had a recognizable value and, although there is no evidence of an active market in
such shares, was negotiable in the sense that the market demanded for speculation or exchange. The life expectancy of a single individual no longer
mattered since one was dealing in a proportional share in the return from
life annuities constituted on a group of nominees. One might certainly inquire about the average age of all nominees in such a negotiation, or about
be paid until the death of the longest living nominee, so that in reality this operation
was a tontine. The living nominees would earn each year for the investor a proportional amount of the total annuity until the last of them expired. NEHA, Pros.,
111,311; and Bouwstoffen voor de geschiedenis van de levensverzekeringen en lij/renten
in Nederland, ed. by the direction of the Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrenten (Amsterdam, 1897), pp. 270 ff. On this and other early life
annuities and tontines see: Herman Wagenvoort, Tontines, een onderzoek naar de

geschiedenis van de lij/renten bij wijze van tontine en de contracten van overleving in
de Repub/iek der Verenigde Nederlanden (Utrecht, 1961); and idem, "Contracten
van overleving en andere tontines", Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXXV
(1967), 584-594.
1) Wagenvoort, Tontines, pp. 80 ff. The techniques involved in such operations

were refined during the course of the eighteenth century.
2) Ibid., pp. 94 ff; and Geschiedenis van de levensverzekeringen.
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their place of residence and family background (both of which figure as
components in the eighteenth-century grasp of the determinants of life expectancy), but the principal hurdle to negotiability had been overcome with
the appearance of the corporate life annuity-based negotiation. Presumably,
if the life annuity-based negotiation had not been devastated by French debt
repudiations, a speculative and exchange market would have developed.
This form of negotiation had, in the latter decades of the eighteenth century, a special importance in the activities of both the Amsterdam and
Genevan capital markets. The first bloom of such operations, which involved
only Genevan rentiers by and large, may be traced to a loan agreement
concluded in June, 1771, between Jean-Jacques Homeca of the Amsterdam
firm of Homeca, Hogguer & Co., and the abbe Terray, Controller General
of Finances in France 1). By the terms of the contract, Horneca would
attempt to place in the United Provinces life annuities amounting to
2,000,000 l.t. (or 1950,000) with a capital value of 26,785,715 !.t.
(112,723,214.12.8). The contracts would be issued at eight per cent on one
nominee (in the amount of/5,937,500) and seven per cent on two nominees
(in the amount of/6,785,714.12.8) 2). Subscription was to be paid partly in
old depreciated annuities and partly in cash, so that purchasers of 8 per cent
annuities could acquire their contract for 47.5 per cent in depreciated 2!- per
cent annuities and the remainder in cash, while purchasers of 7 per cent
annuities would pay half in depreciated 4 per cent annuities and half in
cash 3). For purposes of this loan only, the exchange was set at 91 stuivers
to the livre, the equivalent of 57 deniers de gros to the ecu of 3 livres.
Furthermore, it should be noted that the contract specified no distinction
as to the age of nominees, and that no deductions should be made by the
French treasury in the form of tax levies 4).
Although the terms of this life annuity issue were obviously quite generous, Horneca was able to place no more than a fraction of the total, and
had to rely on Genevan capital to place most of what he managed to market.
For Amsterdam rentiers the issue, favorable as were its terms, could not
1) Luthy, La Banque protestante, II, 335; and Gemeente Archief, Amsterdam,
notary C. van Homrigh, 12402/130 (hereinafter GAA).
2) The return would thus have been 1,000,000 Lt. on each set of contracts. Life
annuities on two nominees paid the return as long as either nominee lived, and thus
could be sold with a slightly lower return than life annuities on one nominee only.
3) The purchaser of an 8 per cent contract who chose to furnish part in old
annuities had to turn over 1,000 Lt. (face value) in 2l per cents for a credit of/ 475
toward the purchase of a/I ,000 contract. In the case of 7 per cent contracts, the
comparable figures are 1052.8 Lt. in 4 per cent securities for /500 toward the
purchase of a/l,ooo contract. These depreciated securities were then available in
Paris, Amsterdam, and Geneva at 30 to 40 per cent of their nominal value. Liithy,
La Banque protestante, II, 488.
4) Customarily the treasury deducted the dixieme, 10 per cent of the return, from
all rente viagere issues. Some annuity loans did distinguish among nominees on
the basis of age. Although this was only an elementary effort to deal with the
determinants of longevity, such restrictions resulted in far less cost in the long run
than was the case with those issues which made no distinction. Marion, Histoire
financiere, I, 473, note 1.
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overcome the distrust of French credit worthiness generated by partial repudiations and arbitrary annuity reductions in the 1760s, and by the suspension
of payment on short-term paper in 1770 and 1771 1). Nor was the crisis
which opened in Amsterdam in December, 1772, of any assistance to Horneca. Rentiers were undoubtedly leery of new commitments of any sort in a
period in which overextended firms were being called to account and in
which even the strongest house might suddenly find itself holding an excessive amount of commercial paper drawn on or endorsed by firms which
were insolvent.
Consequently, although Horneca kept subscriptions open for an unusually
long term, from July, 1771 through January, 1773, he was able to place no
more than 23.4 per cent of the total asked, and had to place about threefourths of that part sold in Geneva. Amsterdam investors acquired only
about 4.4 per cent of the total 2). Horneca's success in marketing a portion
of these contracts in Geneva, principally through the firm of Bontems & fils,
and purchases which Genevan rentiers made directly in Paris (after Terray
permitted such sales), had the result of involving Genevan rentiers in the
generous returns which might be garnered from life annuity investments 3).
In the two decades which remained before the French Revolution, Genevans
repeatedly committed substantial sums to the acquisition of rentes viageres,
and developed a myriad of negotiating forms under which these contracts
could be managed. The two principal methods elaborated by Genevan
investors were: 1) outright sale, in which a group of rentiers was enlisted to
share the return as well as the risk of the annuity, and in which the banker
acted as no more than an intermediary for acquisition and perception of
returns; and 2) sales on time to individuals or to societes solidaires, in which
the banking fum enlisted rentiers who acquired annuities on time and expected to reimburse the banker over a period of 15 to 20 years from the proceeds
of the annuity. Meanwhile, the rentier guaranteed his debt to the banker
individually and collectively with the other investors 4). In each case the
banker bought blocs of contracts, constituting these individually on the
heads of youthful and healthy females, usually thirty in number. The return
was shared proportional to each rentier's investment 5). The demoiselles on
1) Ibid., I, 238-240, 252, and 264; and P. CoquelJe, L'Alliance franco-hollandaise
contre I'Angleterre, 1735-1788 (Paris: Librairie PIon, 1902), p. 209.
2) GAA, notary C. van Homrigh, 12402/130. These percentages are based on the

place of residence given in the notarial contract. Such data is not given for purchasers of 10.7 per cent of the total marketed through Homeca.
3) As Liithy reveals, Genevan investors had been marginally interested in French
life annuities since 1758, but sought such placements on the grand scale only from
1771. Liithy, La Banque protestante, II, 483 ff.
4) Ibid., II, 497 ff., details several variations on these basic forms.
5) Thus losses from the death of one or more nominees were distributed among
alJ participants, virtually eliminating the risk of complete loss, short of an epidemic
in Geneva or repudiation by France. To illustrate, let us take the case of rentes
viageres acquired through prizes in the French lottery of November, 1777. One
group of Genevan investors divided the annuity prizes over 30 nominees, all carefully selected with the known determinants of longevity in mind. The 30 then had
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whom contracts were constituted were selected with increasing care which,
at the height of such operations, took into consideration: 1) age, preferring
four to seven; 2) health, rejecting those who had not survived smallpox and
other childhood diseases or those who were not generally healthy; and 3)
family background, selecting the daughters of families of means and genteel
heritage.
During the 1770s and 1780s Genevans committed themselves to such acquisitions to a degree which demanded extensive credit arrangements both
within the city and without. Occasionally it was possible to marshall the
credit (which the banker who resold on time employed to meet his obligation
in Paris) by discounting the billets solidaires (the obligations by which clients
acknowledged their indebtedness to the banker) through houses which
would agree to hold the billets over several years, collecting in the meantime
a discount rate of about five per cent per annum. On other occasions these
Genevan houses rehypothecated the rentes outside Geneva, in Amsterdam,
Paris, or elsewhere. In such cases, the annuities were offered, with the billets
solidaires, as security for loans at four to five per cent, with the annuity itself being employed to reduce and finally to redeem the debt as well as to
pay interest. All the while the banker managed for himself a considerable
commission while avoiding the risk that France might repudiate her obligations by passing that risk on to his clients who bought on time 1). Had France
not repudiated the bulk of her indebtedness in 1797, the Genevans who
participated in such operations would have come into enormously lucrative
returns around 1800, when most of the term sales were due to be liquidated.
Beginning in 1780 loans for more than/6,800,000 were opened in Amsterdam on the security of billets solidaires and of original rente viagere and
rente perpetuelle contracts 2). Houses in Lyons, Paris, and Geneva all took
advantage of the lower interest rates available in Amsterdam to borrow
funds which would be used either to buy annuities or to cover term sales of
such securities. We may cite as an example of this type of undertaking the
loan opened by Fizeaux, Grand & Co. in April, 1780, for /600,000 at 4 per
cent, and on behalf of the Genevan house of Lavit, Passavant, de Candolle
& Cie 3). As security Lavit remitted to Fizeaux 87 billets solidaires falling due
annuities amounting to 300,000 \.t. settled on their lives, so that if they had lived
an average of 45 years (a modest assumption nonetheless favored by most Genevan
investors who expected extinction to occur over 90 years), and if France had not
repudiated two-thirds of its viagere indebtedness in 1797, the rentiers would have
collected a total of 13,500,000 Lt. on an original investment of 3,300,000 1.t. That
amounts to a return of 409 per cent or, over 45 years, 9.09 per cent per annum.
Ibid., II, 539; Marion, Histoire jinanciere, I, 298-299, note 1, p. 298, and note 2,
p. 299 ; and GAA, Archief Brants, # 94.
1) Liithy, La Banque protestante, II, 509-510, 514-518.
2) Ibid., 11, 516-517,525 fr., 545 fr.; and NEHA, Pros., III, 83, 84, 85, 87, 88,92,
139, 140, and 145. Since we do not have a complete list of such negotiations it is
likely that this figure is only indicative of the scope of this type of operation, and
not comprehensive.
3) Liithy, La Banque protestante, II, 517-518. Jan Jacob Brants invested f 4,000
in this negotiation. GAA, Archief Brants, # 126.
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over 29t years and representing 140,000 !.t. in rentes held on time by a
syndicate of forty-eight Genevan rentiers. Furthermore, Lavit virtually rehypothecated the same security by offering in addition the mortgage of the
original rentes as an ancillary guarantee to the participants in Fizeaux's
negotiation. Although this issue was subscribed only slowly 1), this type of
loan appeared again and again on the Amsterdam market, usually involving
Parisian and Lyons houses. At the same time individual investors in Amsterdam were extending credit directly to Parisian rentiers and banking houses
on the security of rentes viageres 2).
Flush with the anticipated success of life annuity investments, Genevan
bankers sought as early as 1779 to persuade Amsterdam investors to follow
suit in forming societes solidaires or in outright purchases of rentes constituted in the manner elaborated in Geneva. The Genevans could expect thereby
to profit both from the credit which might be marshalled in Amsterdam to
undergird their own operations and from the commissions which could be
charged for rentes resold in Amsterdam 3). Not until 1782, however, was
there much interest in the United Provinces in such undertakings, and the
turn of affairs then appears to have been the result not of Genevan efforts
to entice Amsterdam capital but of the successful conclusion of two entirely
separate loan issues. In 1781 a 15,000,000 loan was opened in the United
Provinces by France with the proceeds to go to the United States, and with
the annuity and redemption guaranteed by the States General. And in
January, 1782, the French Controller General Joly de Fleury, under guidance
from his principal adviser, the banker Panchaud, issued a loan in Paris which
was calculated to appeal specifically to Dutch investors. Subscribers had the
option of buying 5 per cent rentes perpetuelles or of exchanging their subscription receipts any time over four years for rentes viageres 4).
Spurred by the generous terms of these loans and by a surfeit of capital
which traditional areas of investment could not absorb, Dutch investors
turned their attention to French placements. In the spring of 1782 two Amsterdam brokers, Johannes Bouman and Pieter Stadnitski, realizing the
opportunity to build on this base, opened life annuity-based operations.
Bouman, who offered 11,200,000 for public subscription in shares of/l,OOO
due to be paid up by 15 April, and Stadnitski, who offered 150,000 in shares
of 1500 on or about 1 April, may have been led to open these issues by the
1) Liithy, La Banque protestante, II, 518.
2) See, for example, in the Archives Nationales, Paris, Etienne Claviere papers,

T*646 5 (hereinafter AN).
3) The Genevan house of Lavit & Audeoud was able to market part of the
November, 1779, viagere issue in Amsterdam. Luthy, La Banque protestante, II, 506,
note 49, and 516.
4) The rente viagere amounted to 10 per cent on one nominee under 50, 11 per
cent on one nominee aged 50 to 60, 12 per cent on one nominee over 60, and 9 per
cent on two nominees of any age. Ibid., II, 521. This issue allowed the subscriber
to receive a return for an entire quarter by subscribing by the last day of that
quarter.
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same Genevan banker, Etienne Claviere 1). At least in Stadnitski's case,
Claviere sought to act as the agent through whom French annuity contracts
would be purchased. The contact between Stadnitski and Claviere was one
of the former's business acquaintances in Amsterdam, Theophile Cazenove,
a small-time broker and merchant with extensive business and family connections in London, Paris, and Geneva. In February and again in March, 1782,
Claviere wrote Cazenove to point out that only Genevans had taken advantage of the possibilities offered by the rente viagere. He pressed Cazenove to
open in Amsterdam a negotiation on the Genevan model 2). Cazenove could
not himself carry out such a project but presumably passed Claviere's encouragements on to Stadnitski. It is possible that Claviere had a hand in
Bouman's first operation as well. While no details are available, it is known
that Claviere corresponded late in 1781 with two of the trustees in Bouman's
1782 negotiation 3).
As a result of the survival of journals and accounts of the annuity-based
negotiations opened during the 1780s by Stadnitski, we are able to present
a detailed picture of the form and mechanics of these operations. The Archief
Stadnitski en van Heukelom, presently divided between the Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief (The Hague) and the Gemeente Archief
(Amsterdam), contains an assortment of papers and accounts relating to
these undertakings 4). By and large the collection is incomplete and fragmentary for the period before 1802, when Walrave van Heukelom assumed
sole direction of the firm's affairs. Since the involvement of the 1780s in life
annuity negotiations remained an open question in 1802, van Heukelom
retained most of the books relating to these operations. But the other records
which Stadnitski must have kept, such as letter books, were discarded.
As table IV indicates, there were altogether at least twelve negotiations
opened in Amsterdam on French life annuities. Stadnitski alone directed one
and, in association with Hendrik Vollenhoven, opened five others, while
1) Bouman's prospectus indicates an indeterminant issue date before 15 April,
on which day the negotiation was officially to begin and by which subscriptions
were due. Stadnitski's indicates that subscriptions were due by 1 April to be
constituted before 1 August 1782.
2) Jean BoucharY,Les Manieurs d'argent a Paris a la/in du XVIIIe siecle (3 vols.;
Paris: Marcel Riviere & Cie., 1939-1943), I, 19. Stadnitski and Claviere began to
correspond regularly after the contact initiated by Cazenove. Claviere was interested in mortgaging French securities with Stadnitski to support his own participation
in the great bull market then opening in Paris. Stadnitski in tum saw Claviere as
a source of information about French loan projects and, of course, of profit through
credit extensions. AN, Etienne Claviere papers, T*6461-T*6466 and T 646 2 •3 •
3) Bouchary, Les Manieurs d'argent, I, 18; and NEHA, Pros., III, 90. The
trustees in a negotiation, in this case Pieter Munch and Dirk Westrick, were
appointed by the director to oversee the interests of the participants.
4) Among the pertinent dossiers and books which may be cited are: GA, "Stukken betreffende de diverse negotiaties, 1793-1858," "Brieven en doc. gebruikt door
Prof. dr. P. J. van Winter"; NEHA, the journals and account books of the various
negotiations, "Diverse documenten, descharges, particuliere beschieden, enz., I en
II," "Papieren betreffende de negotiatien op Fransche renten, 1785," and the lists
of dividend recipients in several of the negotiations.
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Bouman sponsored four 1). Bouman's undertaking of April, 1782, set the
standard for most later life annuity-based negotiations, and thus demands a
detailed explanation. In the prospectus Bouman proposed to issue 1,200
shares each of/l,OOO, and to employ the proceeds to acquire 150 life annuity
contracts written under the edict of January, 1782 2). Each contract, at
16,000 I.t., would be constituted on two nominees, maidens aged between
six and ten, and would draw an annuity of 9 per cent per annum as long as
either nominee survived. Thus the negotiation could expect to draw 216,000
!.t. per annum as long as no contracts lapsed. From this sum Bouman proposed to pay shareholders 5 per cent per annum, to retire twenty to forty
shares annually with premiums, and to cover expenses and commission with
the surplus 3).
Bouman's prospectus demonstrates unusual care in the effort to assure
participants that the nominees had been selected with attention to actuarial
detail. In defense of the chosen age group (which choice was by 1782 customary among contracts constituted by Genevans) Bouman observed: "Men
heeft voorbedachtelijk dien ouderdom gekozen, omdat op die jaaren de
1) Several negotiations on similar security have been omitted from the table.
In 1787 Johannes Menkema opened a small effort ([30,000) which was to be

converted into life annuity contracts on the daughters of Europe's crowned heads.
In 1788 Pieter Moerel formed a negotiation in which the annuities were to be
constituted on the sons of royal and princely families. The participants therein
assumed a dual risk. The revenue would decrease proportionally of course with
the death of any nominee. But the return would cease at the death of the participant.
Moerel proposed to divide the negotiation's assets after 12 years. Finally, Bouman
opened in 1787 a negotiation for [600,000 based on rentes perpetuelles. NEHA,
Kleine Aanwinsten, No. 326'; idem, Pros., m, 104 and 162; and GAA, bibliotheek,
N.12.17.09.
In addition to the negotiations listed in the table there was at least one other
undertaking based on French life annuities. In 1782 a Utrecht firm opened a
widows' contract for which it acquired 150,000 Lt. in life annuities on 2 nominees
at 9 per cent. The participants paid in according to their age and that of their wife,
receiving in return the assurance of an income for their widow of [500 per annum
for life. NEHA, Pros., III, 129.
2) Ibid.,m, 90; and GAA, bibliotheek,N.12.17.09. This edict created 7,000,000 Lt.
in rente viageres. See note 4, p. 113 for data on the distribution of the rente according to the method of constitution. The purchaser of contracts under this
edict could defer the constitution of life annuity contracts until 1 January 1786,
receiving in the meantime reconnoissances au porteur which paid 5 per cent. The
authorized capital was expanded from 70,000,000 Lt. to 190,000,000 Lt., involving
a rente of nearly 18,500,000 Lt. NEHA, Pros., m, 105; and Liithy, La Banque
protestante, II, 521.
3) Bouman's prospectus does not mention the exchange or agio rates involved.
At the then current exchange rate of 56 deniers de gros to the ecu of three livres,
[1,128,000 would have been sufficient to pay for the annuity contracts, leaving
some [72,000 to cover expenses, commission, and agio. (Participants paid up in
current money, but the transfer of annuity contracts was made with bank money.
The agio, the difference between bank and current money, was only an initial
expense which would be recovered. Bills drawn on Paris for annuity payments
would be drawn in bank money, but paid in current money, involving therefore a
larger sum in current money.) Bouman promised to return any surplus to the
shareholders at the end of the first year.
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levenskrachten de sterkste zijn, en men zal naauwkeurig achtgeeven dat geene
andere jonge Juffrouwen of Meisjes gekozen worden, dan die uiterlijk sterk
en gezond, en van sterke en gezonde Ouders geboren zijn" 1). Each maiden
TABLE IV
Life Annuity-Based Negotiations Opened by Dutch Brokers, 1782-1786 2)
date
broker
amount
return to
return from
under
participants
annuities
edict of
_a)
f
Stadnitski
50,000
4/ 1/82
10%
1/82
Bouman
1,000,000
9
1/82
4/15/82
5%
"
Fizeaux &
388,000
4
10
6/ 1/82
1/82
Zoonen et af.
500,000 b)
5
Bouman
3/ 1/84
8 C) (91)
228,000
Stadnitski &
8
12/83
12/14/84
Vollenhoven
360,000
6
Stadnitski &
8
12/83
12/14/84
Vollenhoven
155,000
9
12/14/84 d) Stadnitski &
12/83
Vollenhoven
9 C)
213,000
Stadnitski &
9
12/83
12/14/85
Vollenhoven
50,000
9
Menkema
12/83
2/13/86
5 e)
1,000,000
5
Bouman
12/85
3/ 1/86
" (or more)
300,000
6
10
3/81
8/ 1/86 f) Bouman
Stadnitski &
750,000
10
6t
3/81
11/ 1/86
Vollenhoven
a) An investment trust feature provided that all shares still active after the expiration of 20 years would divide the assets. In the meantime no return would be paid,
and all income would be invested in securities and stocks selected by the director.
b) The amount is calculated on the basis of a statement issued in 1808 regarding
the current standing of all Bouman negotiations. No original prospectus for this
issue was uncovered.
C) This amount, less expenses and commission.
d) For reasons which are not known, this negotiation was concluded shortly after
the annuity contracts were constituted. The annuities were transferred in 1787 to a
Genevan banking house.
e) This amount plus premiums. The rentes perpetuelles created by the edict of
December, 1785, were convertible into rentes viageres, and Bouman proposed to
convert into life annuities at 8 or 9 per cent. All returns would still be paid out to
participants, less expenses and commission.
t) This undertaking was opened as a tontine but because of confusion among
the participants was altered to the usual form of life annuity-based negotiation in
the same year.
1) "We have chosen this age group on purpose because in these years vigor and
vitality are at their strongest. Moreover, it should be noted carefully that only
those maidens who are outwardly strong and healthy, and who have strong and
healthy parents, shall be chosen."
2) NEHA, Pros., III, 90, 100-104, 162, and Loopuyt, 38; idem, Kleine Aanwinsten, No. 355; idem, Archief Stadnitski en van Heukelom, dossier entitled
"Papieren betreffende de negotiatien op Fransche renten, 1785"; GAA, notary
A. van Beem, 15112/1041, 15112/1042, 15113/108, 15116/873, and 15112/220,
notary P. de Wilde, 14367/50; and Liithy, La Banque protestante, 11,532 ff., especially 538 and note 113.
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was named in only five contracts in an effort to diminish further the potential
losses. In addition, Bouman had consulted actuarial statistics prepared by
Nicolas Struyck, and discovered that one might expect as many as fifteen
contracts to lapse over the first thirteen years. In the process, between six
and fifteen nominees would have perished. Since there were 150 combinations among the contracts with no two of them involving the same pair of
nominees, there need not have been any lapses even if as many as fifteen
nominees died. Bouman's calculations were then pessimistic and dealt with
the least favorable outcome. Even if this least favorable situation prevailed,
Bouman's prospectus provided for the retirement of shares at such a rate
that the remaining active shares should at no time expect any reduction in
their return. Then, after the expiration of sixteen years, and a reduction in
the number of active shares, the remaining shareholders would assume direction and manage or dissolve the operation, as they saw fit.
In most respects later annuity-based negotiations followed the pattern
established by Bouman rather than the alternative suggested by Stadnitski's
first undertaking 1). As table IV indicates, most of these negotiations paid
only part of the annuity over to shareholders, dividing the surplus between
directors' commissions and expenses, and the retirement of shares, often
with premiums. Youthful maidens were commonly chosen, sometimes from
Amsterdam, sometimes from Genevan families. Surprisingly enough, most
of the negotiations were established not on contracts on two nominees, but
on contracts on one. Neither Amsterdam nor Genevan rentiers appear to
have appreciated the reduction in the risk of extinction of contracts which
an annuity on two nominees offered sufficiently to tolerate the reduction in
return of 1 per cent which such contracts also involved. While the reasons
these rentiers had for preferring single nominee contracts are not clear, it
may be suggested that the calculation of life expectancy which they employed
posited an expiration of these contracts in such a way that double nominee
contracts did not appear to reduce the risk of extinction more than marginally. If, as Claviere suggested, an investor might expect a bloc of nominees
to earn a return for an average of 45 years after the constitution of contracts,
then, statistically at least, the double nominee contracts offered no distinct
advantage in the long run 2).
Stadnitski and Vollenhoven confronted these alternatives in the first annu1) Stadnitski's 1782 negotiation was first conceived as a contract van overleving
which would invest /50,000 (from 100 shares of /500 each) in 100 life annuity
contracts of 1,000 Lt., each on one head at 10 per cent. The return from Paris would
be reinvested in solide effecten, with the return from the reinvestment itself being
invested in similar securities. After 20 years the active shares would divide the
negotiation's assets at /1,000 per share, with any surplus being shared by means
of a lottery. The inactive shares would receive their investment and 3 per cent for
each active year. (The active share, of course, was one the nominee of which had
not expired.) GAA, Stadnitski en van Heukelom papers on loan from NEHA , the
dossier entitled "Stukken betreffende de diverse negotiaties, 1793-1858."
2) Bouchary, Les Manieurs d'argent, I, 19-20, E. Claviere to T. Cazenove, 31
March 1782.
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ity-based negotiation which they proposed. In December, 1783, the French
Controller General Calonne issued a life annuity loan combined with a
lottery feature in such a way that the buyer of life annuity contracts could
detach the lottery ticket from his contract and dispose of it separately. A
bulk purchase of contracts issued under this edict had obvious advantages.
The contracts themselves were at first available at a discount despite the
lottery feature. Stadnitski and Vollenhoven proposed to buy as many contracts as there should be participants for negotiations, to be differentiated
as classes A, B, C, and so forth 1). In each class the contracts would be
constituted on one or two nominees, as the participants should desire. Other
variations would also be made possible. Participants could elect to divide
the total return, less expenses and commission, or could elect to divide only
a portion of the return, using the remainder to retire some shares. The "Plan
eener negotiatie," in which Stadnitski and Vollenhoven announced classes
A and B, also attempted to clarify other issues which might trouble potential
participants. The principal issues revolved around the selection of contracts
on one or two nominees and the method of selection. Stadnitski assured
potential investors that the utmost care would be taken in selecting nominees
with the greatest life expectancy. The determinants of longevity were, in his
view, age (4 to 8), sex (female), survival of childhood diseases, and healthy
and genteel parentage. Despite this attempt at careful analysis, it is evident
that a number of participants wished to include at least one more variable.
These investors preferred Genevan maidens to those resident in Amsterdam
on the grounds that the climate of Geneva was more salubrious. To resolve
this problem, Stadnitski proposed to supply a list of maidens chosen on the
above variables, and including Genevan and Amsterdam residents. Participants were to choose the preferred nominees from this list. Moreover,
Stadnitski offered for review a calculation comparing the profitability of
contracts on one nominee and on two. With this information participants
could choose which options they wished to follow, and a sufficient number
of classes would be arranged to provide for all variations. As it happened,
only two classes were opened and sustained, each with contracts on two
nominees but with class A on Amsterdam residents, and class B on Amsterdam and Genevan maidens 2). Class A participants elected to receive the
1) NEHA, Archief Stadnitski en van Heukelom, the dossier "Papieren betreffende de negotiatien op Fransche renten, 1785." We might usefully note here some of
the details of organization of such operations. The rentier who wished to participate
bought shares from the directors (who were thus broker and commission agent)
and received in return receipts which were to be exchanged for acts of share at the
point when subscriptions were closed. Both the issue of receipts and of acts of
share were controlled by a notary who also kept the annuity contracts. In addition
to this measure of independent management, the directors appointed trustees,
usually two in number, whose task was to safeguard the participants' interests.
The shares in any such negotiation were issued either op naam (in the name of the
purchaser) or in blanco (in no name), and all coupons were issued in blanco. The in
blanco share, which was far and away the most common, was intended to facilitate
trading.
2) In class A there were 16 nominees, paired in all possible ways. In B there
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full return, to divide it proportionally, and to allow the negotiation to expire
with its nominees. On the other hand, class B chose to divide only a portion
of the return, using the remainder to retire some shares each year, and to
conclude the negotiation when no more than 10 per cent of all shares remained
outstanding, thus in all probability before the extinction of all annuities.
The annuity contracts for class A, numbering 120 representing 552,000 Lt.
(1228,000), were acquired by the negotiation without lots at a discount of
over 14 per cent, at 857.3 l.t. on the 1,000 I.t. This discount increased the
actual return to 9trd per cent per annum 1). Although a similar discount was
anticipated in class B, comprising 435 contracts totalling 696,000 Lt.
(1360,000), it was necessary instead to pay a premium, 1,080 l.t. on the
1,000 l.t., because of the competitive bidding which had developed for this
very lucrative issue. In both cases the directors' return amounted to 1 per
cent of the total as an initial commission, and 1 per cent of the annuity as a
continuing commission, plus expenses.
Altogether Stadnitski and Vollenhoven acquired a capital value of
1,548,000 l.t. which they marketed among three groups of investors, classes
A and B which were opened in December, 1784, and class C, which was
opened at the same time but which, for reasons which are not available, was
dissolved 2). In the meantime, the lottery drawing of Calonne's loan issue
was held in October, 1784, and yielded for Stadnitski and Vollenhoven (who
retained the lottery tickets for their own account) a rente of 38,340 Lt.
representing a capital value of approximately 426,000 l.t. This total was
divided into 30 contracts, each on one nominee, and then sold in December,
1785 for 1213,000 in class D 3).
What profit did Stadnitski and Vollenhoven draw from these negotiations?
In the first place, the one per cent initial commission brought in a total of
17,430 4 ). The lottery tickets were attached without any additional charge,
although the rate at which Stadnitski acquired the rentes jumped from
85.715 per cent in class A to 108 per cent in classes Band C. Nonetheless,
the total cost of acquisition, including the specified exchange and agio rates,
commission at 1 per cent, and an assumed brokerage fee of .125 per cent
were 30 maidens, 20 from Geneva and 10 from Amsterdam, again paired in all
possible ways.
1) For purposes of this negotiation the exchange rate was set at 54!ths and agio
at 4 per cent. Neither would vary unless there was a marked change in the prevailing market rates. The same policy of established exchange and agio rates was
followed in classes Band C.
2) The notarial act by the terms of which class C was formally established retained
for the participants the right to dissolve the negotiation and split its assets at
any time. See note d, table IV, and note 2, p. 116.
3) GAA, notary A. van Beem, 15116/873. Class D was constituted on thirty
Genevan maidens, and found investors principally in Amsterdam but also in Paris.
4) The commission on class C can be included with that on classes A and B since
it appears that C was indeed set up and then dissolved after the constitution of the
annuity contracts. Stadnitski and Vollenhoven would then already have collected
their commission before the dissolution.
S) This brokerage fee is the rate specified in the Fizeaux & Zoonen et at. negotiation of 1 June 1782. NEHA, Kleine Aanwinsten, No. 355.
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(.00125) 5), did not equal the receipts from subscription. The receipts from
classes A through C totalled/743,OOO while the cost of contracts, excluding
other expenses, amounted to/740,461.1.11 1) . Under these circumstances it
would seem clear that the income from subscriptions in class D was clear
profit to Stadnitski and Vollenhoven. Furthermore, Liithy points out that the
French treasury furnished an additional premium of nine months annuity,
paid from 1 October 1783, although it was not necessary to constitute annuity contracts until 30 June 1784 2). This amounted to a premium of 7.5 per
cent or, in the case of Stadnitski's negotiations, three months' return (since
participants received the full annuity for 1784). However, the evidence does
not allow us to assume that part of this deduction was not invluded in the discount at which class A acquired the rente. Moreover, Stadnitski may well
have bought the contracts from a Parisian dealer who absorbed part of this
discount. On the whole, then, it seems probable that Stadnitski and Vollenhoven divided the/213,OOO income from class D, as well as/7,430 in commission (covering classes A through C, but not class D). And it is certanly
possible that they managed to enlarge this figure by the addition of part of
the annuity premium.
Class E, established in November, 1786, acquired 60 life annuity contracts
written under the edict of March, 1781, totalling 1,500,000 !.t., and returning
10 per cent less deduction of the dixieme. The preamble to the prospectus
issued for class E implies that there had been something of an outcry against
annuity-based negotiations in the preceding months. Stadnitski and Vollenhoven took the opportunity to suggest that the often heard claim that a life
annuity deprived one's heirs of their rightful inheritance was unjustified,
and argued that far from extinguishing a capital investment the life annuity
provided a high return which more than made up for any apparent loss of
capital 3). By way of offering further assurances about the solidity of life
annuity investments, Stadnitski and Vollenhoven noted that the commercial
treaty between France and England, concluded in 1786, seemed to promise
peace. Moreover, the prospectus included an assertion, on "good authority,"
that no new French loans were contemplated. These factors would drive up
the market price of such aDnuities, and thus reduce the effective return.
Investors were urged to get in on the ground floor. The proposed negotiation, it was argued, had gotten a parcel of contracts written under the March,
1781 edict, and would offer these to the public as a last opportunity to share
in the high returns of French life annuity investments. While such claims
must be discounted as efforts at salesmanship, it is nonetheless true that the
1) It should be noted that Stadnitski's prospectus on classes A and B indicated
that the annuities were acquired without any expenses at the Parisian end. See the
prospectus in NEHA, Archief Stadnitski en van Heukelom, "Papieren betreffende
de negotiatien op Fransche renten, 1785."
2) Liithy, La Banque protestante, II, 533, and note 88. See also note 4, p. 123.
3) The certain extinction of capital in the life annuity was an old problem. One
is reminded of Claviere's arguments to Cazenove in the letter of 31 March 1782.
AN, Etienne Claviere papers, T*6461 , reproduced in part in Bouchary, Les Manieurs d'argent, I, 19-20.
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life annuity negotiations must soon cease unless Frence should open new
rentes viageres or extend those opened earlier. Indeed, the whole series of
life annuity-based operations partakes of a spirit of getting in on the ground
floor. At each point at which these negotiations were opened both investors
and directors apear to have felt that they were taking advantage of a situation which would not last - that the French government's credit would soon
be sufficiently revived to avoid the need to offer loans on such outrageous
terms.
Class E also built in some safeguards absent in earlier annuity-based
negotiations. There had always existed the possibility of serious losses
sustained through an unanticipated lapse of contracts, resulting from an
epidemic or simply from early death among an unexpectedly large number
of nominees 1). There was no more effective guard against this threat than
the selection of nominees according to the determinants of longevity as best
understood, an approach employed in earlier negotiations also. In addition,
there was always the certainty of an extinction of capital with the lapse of
all annuity contracts. Against this Stadnitski and Vollenhoven arranged to
pay participants a return of only 6!- per cent against receipts which would
begin at something slightly less than 9 per cent of the investment 2). The
difference would be employed not to retire shares but to buy other French
securities. Since the customary calculation suggested a maximum rate of
lapse of annuity contracts of one every eighteen months 3), it was evident
that the reinvestment of surplus returns could be expected to exceed the rate
of lapse of contracts. Thus, nothing unexpected intervening, a participant
1) Liithy, La Banque protestante, II, 539, mentions the case of three of the
nominees belonging to the group of thirty commonly used by Genevan financiers .
These three died within a four year period, although the best information had led
rentiers in Geneva to anticipate no more than one death every three years.
2) The return to the negotiation would total 9 per cent of the value of all active
contracts, less expenses and 1 per cent commission, thus something between 8 and
9 but closer to 9 per cent. (In the negotiation year 1787 costs and commissions in
Paris and Amsterdam totalled .0243 of the annuity return, making the effective
return to the negotiation for that year about 8! ths per cent.)
The initial exchange rate was set at 10 stuivers to the livre, an artificial rate in
view of the fact that the market rate in 1786 was something between 53 and 54
deniers de gros to the ecu of three livres, rather than the 60 deniers de gros which
10 stuivers to the livre would equal. The directors were to cover initial expenses,
agio, and commission from the difference between market and stated exchange
rates. Thus 1,500,000 !.t. in contracts would cost the negotiated total of 1750,000
at 60 deniers de gros, but only 1675,000 at a rate of 54 deniers. The purchase of
these contracts did involve an additional expense of a premium which, according
to the prospectus, was only slightly more than the annuity income which would
be received from 1 July 1786, rather than from 1 January 1787.
3) GAA, notary A. van Beem, 15122/220. The calculation of one death every
eighteen months was based on the generally accepted average life expectancy for
nominees selected as carefully as were these of 45 years. This would suggest that
all deaths would be distributed over 90 years. For thirty contracts, such as the
Genevans employed most commonly, this involved a lapse every three years. But
for 60 contracts the estimated rate of mortality would change to one nominee every
eighteen months.
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might anticipate that the negotiation would maintain a steady capital value
rather than a diminishing value over the years because of the reinvestment
in early years of between 22 and 28 per cent of the annual income to the
operation, and thereafter of a continuing excess over the obligation of the
negotiation to its shareholders 1).
As the balance sheets for the period 1787 through 1791 indicate, the assets
of the negotiation did increase despite the fact that one of the contracts
lapsed even before the undertaking was launched, and another before the
end of 1788 2). Thus on 31 October 1791, when a balance was struck, the
negotiation could count assets of 1766,977.8.8, divided as follows:
life annuity contracts
shares in the Caisse d'Escompte
shares in the negotiation itself
cash balance

1725,000
5,527.12
" 36,426.19
22.17.8

1 766,977. 8.8
Two years later, although three contracts had lapsed, the negotiation had
amassed, besides the life annuity contracts, 145,962.10 in shares in the
negotiation itself, in the Caisse d'Escompte, and in bills in the 1784 French
loan of 125 million Iivres, for total assets of 1758,462.10 3 ).
How accurate were the longevity estimates employed by Stadnitski and
Vollenhoven? We are provided with extensive information only in two cases,
Stadnitski's undertaking of 1782 and class E. In the former case the rate of
lapse was one every twenty-nine months, quite a favorable rate in view of the
fact that Stadnitski had chosen nominees ranging in age from one to twentyseven, with an average of just under eight years (in 1782) 4). In class E more
attention was given to the selection of healthy and youthful nominees. The
median age was 5t years and, as a result, the mortality rate was more
1) The 6! per cent return was established regardless of any lapse of annuity
contracts (with the provision that it might be altered upward or downward to fit
future needs). Thus participants could expect that the difference between the return
received by the negotiation and the return paid out would diminish over the years
as contracts lapsed. If the rate of lapse were indeed one every eighteen months,
then something over 25 years would pass before the negotiation's income would
fall to 6! per cent of the investment. But in the meantime other French securities
would have been acquired, making up for the lapse of contracts, and maintaining
the initial capital value of the operation.
2) NEHA, Archief Stadnitski en van Heukelom, "Grootboek van de negotiatie,
groot [750,000 op Fransche lijfrenten .... "

3) Ibid.
4) GAA, notary J. Croon, 17147/388. The annuity contracts were sent to Paris

in 1794 by order of the National Convention. By that time five of sixty-five nominees had died. Of course the rate of lapse could have been expected to increase in
later years by virtue of the high average age of nominees. Stadnitski apparently
selected the sons and daughters of business associates. It may be inferred that the
participants constituted the annuity contracts on their own children.
In the negotiation which Fizeaux & Zoonen directed nine nominees died between
1782 and 1795, one every twenty-two months NEHA, Kleine Aanwinsten, No. 355.
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favorable. By 1794 one of the sixty had died every thirty-two months 1).
The reinvestment provision which Stadnitski and Vollenhoven offered in
class E was not the only means of safeguarding capital while reaping the
benefit of life annuity investments. If the portfolio survey which Jan Jacob
Brants kept is indicative of how other participants in such operations treated
their investments, then it would appear that another means of preserving
one's capital was more commonly employed. Brants distinguished what
might be called the expendable return from the capital reimbursement by
setting aside a portion of the total return to be deducted from principal 2).
For example, in 1779 Brants received 1693.1 from investments in French
life annuities. He deducted 3 per cent of his total investment (in this case
1279.12) and subtracted the remainder of the return ([413.9) from the
principal. In so doing Brants amortized his investment by adopting the bookkeeping practice of dividing the return.
Brants' portfolio survey yields some detail also on the returns paid in
class A and their treatment by at least one of the participants 3). In class A
all returns, less commission and expenses, were paid out to participants. On
a holding of ten shares, which paid an annuity beginning 1 January 1785 for
the calendar year 1784 4), Brants deducted 3 per cent from principal each
year and entered this as interest. The remainder, between 5 and 6 per cent
per annum, was written off the investment. Thus in the first year, 1785,
Brants recorded total receipts of 1892.10, deducted 3 per cent of his investment, or 1300 of 110,000, and wrote off the remainder. By the time France
suspended annuity payments Brants had managed to write off nearly half
of his investment. In this portfolio survey, which covers the period to 1799
only, Brants recorded only one other payment, a dividend of 114 per share
paid in 1799. As table V indicates, Brants' return diminished steadily from
1785, dropping sharply in 1792. This reduction was due solely to the decreasing value of the French assignat on the international exchange.
The return in all negotiations directed by Stadnitski was paid regularly,
if often belatedly because of French tardiness, until 1 January 1793 when
France suspended annuity payments 5). However, the yield on the exchange
of livres for guilders declined from an average of about 54 deniers de gros
to the ecu in the early years of these negotiations to 17i-th deniers de gros
1) GAA, notaries 1. Croon, 17174/369, 378 ; A. van Beem, 15143/131 ; and NEHA,
Archief Stadnitski en van Heukelom, "loumaal van de negotiatie /750,000 op
Fransche lijfrenten . . .." Naturally contracts on one nominee, such as in class E,
lapsed at a faster rate than those on two nominees, as in class A. In the latter case
no contracts lapsed between 1784 and 1797, and only one maiden died. In class D
two contracts lapsed between 1785 and 1794. GAA, notaries J. Croon, 17174/379,
387; and A. van Beem, 15143/130.
2) GAA, Archief Brants, # 126.
3) Ibid., # 127.
4) That is, the annuity was paid for one year be/ore the acquisition of shares,

or for six of the nine months premium period.
S) Thus France paid its life annuity obligations through 1792.
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in January, 1793. In the face of a sharply falling return resulting from the
assignats' devaluation, Stadnitski and Vollenhoven confronted the participants in their negotiations with several alternatives which might offer some
relief. First of all there was of course the choice of continuing a negotiation
under its original form. Class A participants elected this option. Class B
investors, in contrast, decided to sell out at a time when about 48 per cent
of their principal bad been returned in annuity payments. The outcome of
this sale depends on the market price of French life annuities in 1792 1).
Unfortunately we have no price currents which list life annuities, and indeed
few which mention perpetual annuities. Two sources, a price current of
3 April 1793, and the Maandelijkse Nederlandsche Mercurius for May, 1793,
indicate that some French perpetual annuities were quoted as high as 93 on
the 1()() in the spring of 1793 2). If such rates were gotten in the sale, class B
participants may have liquidated at a small overall profit, despite the loss
on the exchange 3).
With or without profit, class B participants should not have regretted
their decision to liquidate. From 1793 to 1798, with the exception of 1796,
France withheld annuity payments 4). Although some feeble effort was later
TABLE V
Jan Jacob Brants' Investment in the Stadnitski and Vollenhoven Negotiation labelled
class A

Received in for Calendar Year Investment Total Return
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793

110,000
" 9,407.10
" 8,811. 4
" 8,201.10
" 7,573.10
" 6,937. 4
" 6,325. 6
" 5,747.11
" 5,370. 9
5,099. 1

1892.10
" 878.10
" 874
" 874
" 863.10
" 820
" 767.10
" 549.10
" 432.10

3%

Written off

1300
,,282.4
,,264. 6
" 246
,,227.4
,,208.2
" 189.15
" 172. 8
" 161. 2

1592.10
" 596. 6
" 609.14
" 628
,,636. 6
" 611.18
" 577.15
" 377. 2
,,271. 8

1) Unfortunately accounts of class B's liquidation have not survived.
2) NEHA, Archief Stadnitski en van Heukelom, "Prijs-Courrant van obligatien,

actien en andre effecten, op Woensdag 3 April 1793," in the dossier "Diverse documenten, descharges, particuliere beschieden, enz."; and Maandelijkse Nederlandsche Mercurius, 27 May 1793. See also note 4, p. 127, which indicates that shares
in Bouman's life annuity-based negotiations had in March, 1792, a market value
of between 82.25 and 90 per cent.
3) J. B. Manger, Recherches sur les relations economiques entre la France et la
Hollande pendant la Revolution Iranfaise (1785-1795) (paris: Honore Champion,
1923), appendix IV, indicates that the exchange varied in 1792 between 27.2 and
38 deniers de gros.
4) In 1798 the negotiation received an annuity for 1796, but it was paid in
depreciated securities which were sold for between 1.5 and 20 per cent of their
face value. NEHA, Archief Stadnitski en van Heukelom, "Grootboek van de negotiatie, groot 1750,000 op Fransche lijfrenten . .. ," with unbound records concerning class A. On the French redemptions of 1793 through 1798, see: R. Stroum,
Les Finances de ['ancien regime et de la revolution (2 vols.; Paris: Guillaumin et
Cie., 1885), II, 331 ff.
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made to collect the return due for this period, the Dutch were eventually
constrained to write it off. By a decree of 30 September 1797 the French
Republic paid off two-thirds of the annuity debts incurred by the monarchy,
but in virtually worthless paper. The remainder were converted into 5 per
cent perpetual annuities. The yield on the redemption of 368,000 1.t. paid
class A in 1797 was about 2t per cent of the original investment, but only
1.6 per cent after the deduction of expenses. For the remaining one-third,
the expected annual return of 8 per cent was reduced to a nominal 5 per cent,
and the return itself paid at first in perpetual annuities which could be disposed of only at a discount 1).
From the proceeds of 1798 and 1799, including annuity and redemption
receipts, the directors bought an additional 40,000 1.t. in 5 per cents and paid
a dividend of 1.4 per cent. In 1800 the assets of class A amounted to 224,000
Lt. at 5 per cent. From then through liquidation in 1813 the annuity was
paid regularly but shareholders lost an average of more than one-half their
return on the exchange, commission charges, and other expenses. Between
1808 and 1811 , 116 shares were redeemed at the request of participants by
means of the sale of a representative portion of the negotiation's assets 2).
The remaining shares were liquidated in 1813 with each share earning! 336.12.
The original investment was, therefore, repaid with a small profit of less than
1 per cent per annum over the twenty-five year term of the operation, an
amount insufficient to make up for inflationary losses over the same years.
Class E was also liquidated in 1813, with a less favorable outcome 3).
The other annuity-based negotiations opened in Amsterdam appear to
have shared much the same fate as Stadnitski's enterprises. The negotiation
opened by a syndicate of five Amsterdam houses under the direction of
Fizeaux & Zoonen on 1 June 1782 left a bloc of its participants with no more
than fractional repayment '). Fizeaux & Zoonen had acquired during the

') NEHA, Archief Stadnitski en van Heukelom, the dossiers "Diverse documenten, descharges, particuliere beschieden, enz.," and "Rekening van de negotiatie van 1 Januari 1785, groot [228,000."
2) Ibid., the dossier "Lijst van uitdelingen op de aandelen in de negotiatie
[228,000 . ... "
3) Class E participants suffered the greatest losses because of the late date on
which that negotiation was opened. In addition to the sources cited above (in
notes 4 and 5, p. 124) see ibid., "lournaal van de negotiatie[750,000 op Fransche lijfrenten .. . "; "Papieren betreffende de negotiatien op Fransche renten, 1785";
"Rekening van de negotiatie groot [750,000 ... "; and the extant coupon and
dividend lists. See also: GAA, Archief Stadnitski en van Heukelom, the dossier
"Stukken betreffende de diverse negotiaties, 1793-1858."
Class D was liquidated sometime between 1794 and 1798. See: GAA, notary
A. van Beem, 15143/130. No records concerning class D were retained by the new
directors of Stadnitski's firm.
4) NEHA, Kleine Aanwinsten, No. 355. The syndicate members were E. J.
Fizeaux, Quiryn Willem van Hoorn, Willem Gerrit Dedel Sz., Pieter de Smeth,
and Jacob Fizeaux.
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first quarter of 1782 eighty life annuity contracts at 10,000 1. t. each, paying
10 per cent 1). The issue of shares, completed during May, 1783, established
two categories, portieTl van belening (288 in number) and portien van aandeel
(100 in number). All shares were marketed at/l,OOO so that the sale yielded
1388,000 2). Fifty investors, including the syndicate members and many of
their close business associates, purchased the portien van aandeel or whole
shares, while the portien van belening or loan shares were marketed within
an unspecified and presumably larger circle. This was apparently an attempt
to adapt the Genevan technique of buying rentes viageres on credit and using
the annuity to redeem the loan to the Amsterdam style of negotiations. The
intention of the syndicate members and other holders of whole shares was
to acquire a bloc of annuities while supplying only a portion of the cost, in
this case slightly less than 26 per cent. The loan shares, sold in order to
provide the remaining 74 per cent of the necessary capital, would be redeemed
gradually from the excess income to the negotiation after payment each
year of 4 per cent on all active shares, and costs and commission charges.
After that redemption was completed the assets of the negotiation, which
presumably would have been reduced only by the lapse of a few contracts,
would accrue to the holders of whole shares. In the meantime these participants would assume the risk of any annuity repudiation by France. In short,
for an investment of 1100,000 the whole share participants could expect to
accumulate over approximately thirteen years a bloc of rentes which would
probably amount to between 730,000 and 740,000 1.t. 3).
As actually happened, the loan shares were redeemed gradually, beginning
in the first negotiation year and continuing through 1795. Although annuity
payments were received belatedly for part of this period, Fizeaux & Zoonen
covered the anticipated sums and redeemed loan shares on a regular basis
into 1793 4). In that year, however, France suspended annuity payments,
obliging the whole share holders either to payoff the remaining loan shares
immediately or to maintain these shares at 4 per cent per annum until annuity payments should be resumed. The whole share holders chose in 1794 to
tax themselves at a rate of 1700 per share (170,000) to retire the remaining
loan shares and meet other expenses which Fizeaux & Zoonen had carried.
This was accomplished in 1795, and to each whole share was attached a
1) These were single nominee contracts written under an edict which differentiated among age groups. All nominees in this operation were residents of Amsterdam.
2) The annuity was paid by France from 1 January 1782, but paid to participants
from 1 June 1782. The six months' annuity not paid over to participants was
employed to meet costs which exceeded the income from participants by over
[2,000 in the first year, and to retire loan shares.
3) These calculations have been made on the basis of extant accounts of this
negotiation. It is assumed that the directors adhered to a plan of redemption of
loan shares during the negotiation years in which France met its annuity obligations. If that assumption is correct, then the directors apparently intended to redeem all loan shares within thirteen or fourteen years. In that period one contract
expired on the average of every second year, meaning that six or seven contracts
would have lapsed by the time that all loan shares were paid off.
4) No shares were redeemed in 1790, but redemptions in 1791 made up for that.
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receipt for 1700 which, it was intended, would be retired as annuity income
permitted 1). In 1797 of course France effectively repudiated two-thirds of
her life annuity indebtedness, leaving the whole share participants holding
perpetual annuities totaling only one-third of the original investment. In
response, measures were taken to dissolve the negotiation, and to divide the
remaining assets proportionally among the whole share holders. The syndicate members and their associates who acquired whole shares clearly lost
the largest portion of their investment. They received a 4 per cent return
during the years in which France met its life annuity obligations, but thereafter the assets, which we have estimated at 730,000 to 740,000 l.t. at the
expiration of thirteen years, were reduced arbitrarily to one-third. When the
conversion occulTed the 72 life annuity contracts which remained active
were exchanged for 240,000 \.t. in perpetual annuities. France redeemed the
other two-thirds in paper which brought no more than 3,385.10 \.t., or.7 per
cent of face value after costs 2). Thus the effort to acquire life annuities through
funds bOlTowed by means of a negotiation proved to be a costly operation.
The losses which annuity-based negotiations suffered on the exchange
between guilders and !ivres tournois (in assignat form) beginning in 1791 led
at least one Amsterdam house to buy up shares in such operations with the
aim of setting up an investment trust. In March, 1792, the firm of Strockel &
van Dijk launched such an undertaking on shares in negotiations opened by
Johannes Bouman between 1782 and 1787 3). The prospectus announced
that these shares had been acquired at between 73 and 90 per cent of par,
that 1290,500 in face value returning between 5 and 6 per cent had been
acquired for 1244,035 4). Strockel & van Dijk apparently expected the ex1) Sixty-six remaining loan shares were paid off in 1795. Whole share holders
later received [140 toward retirement of these receipts.
2) Each whole share received in 1801 an annuity returning Fr. 120, or 5 per cent
of Fr. 2,400 (240,000 divided by 100). The annuity received between 1798 and 1801
was paid over to shareholders. By that point the exchange rate was again at an
acceptable level, but France paid her annuity obligations in depreciated paper.
The bons au porteur employed from 1799 returned between 64 and 84 per cent of
face value.
The process of exchanging proportional amounts of perpetual annuities for
shares was drawn out. Thirteen of the original 100 shares had not been presented
for exchange by 1818 when the negotiation was closed.
3) NEHA, Pros., III, 196. Strackel & van Dijk included shares in each of the
four Bouman life annuity-based negotiations, as well as in Bouman's 1 April 1787
undertaking on perpetual annuity contracts from the Parisian loan of September,
1786. NEHA, Pros., III, 119. See also: Marion, Histoire financiere, I, 380. No
information on the outcome of the Strockel & van Dijk venture is available.
4) The shares in Bouman's life annuity-based negotiations were acquired at
between 82t and 90 per cent. Those in the negotiation on perpetual annuities cost
only 73 per cent of face value. This would seem to indicate that life annuity contracts maintained a higher value than perpetual annuities, since the loan on which
Bouman's 1 April 1787 undertaking was based, although issued by the city of
Paris supposedly for municipal construction projects, was guaranteed by revenues
from the General Farm. That is, the Parisian loan was actually on behalf of the
royal government, and the annuity and redemption were to be paid from royal
revenues.
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change rate to improve, and counted also on the premiums which shares in
the various Bouman negotiations were to receive upon redemption. Quite
obviously investors in this venture completely misjudged the value of French
annuities and soon found themselves holding paper worth next to nothing 1).
The expectation of an imminent improvement in the exchange rate was
apparently not limited to Strockel & van Dijk. The minimal discount at
which shares in annuity-based negotiations were available in 1792 confirms
the evidence drawn from the Maandelijkse Nederlandsche Mercurius and
from the price current, cited above. The Amsterdam market was slow to
react to political developments in France.
Although Amsterdam brokers opened negotiations only belatedly on
French life annuity issues, they entered this field with several advantages
over their Genevan counterparts. First and most important, the Amsterdam
brokers potentially could command more extensive capital and thereby avoid
the contorted credit arrangements which Genevan investors found themselves obliged to arrange. Indeed there were some lessons to be learned from
Genevan experience in the realm of credit manipulation, as the Fizeaux
directed negotiation of 1782 demonstrates. Clearly the returns paid on
French life annuities were far in excess of those current on the Amsterdam
market, to the point that it was not necessary to pass on the entire return if
investors were offered some secondary guarantee which would overcome
suspicion of France's credit worthiness. Amsterdam brokers realized some of
the possibilities of these excessive returns and established negotiations with
what amounted to lottery features, redeeming shares drawn by lot from the
excess proceeds, leaving the assets of the negotiation to be divided among
some portion of the shareholders at a point at which most shares would
be redeemed but long before the life annuities could be expected to lapse.
Secondly, Amsterdam brokers had the advantage of hindsight in that they
could adapt the methods which had proved workable in Geneva, yet could
also experiment with new forms. The negotiations opened in 1782 and thereafter demonstrate a willingness to experiment, even though the techniques
suggested by Bouman and based on Genevan models were most common.
The belated entry of Amsterdam brokers into the realm of annuity-based
negotiations, on the other hand, foreshortened the potential of this form.
Had the promise of the early negotiations not been threatened by Calonne's
1) The point at which French securities began to plunge in value on the Amsterdam market is difficult to determine. The Maandelijkse Nederlandsche Mercurius
offers quotations on French loans only for 27 May 1793 (with the exception of one
loan issued under a Generality guarantee). The spring of 1793 saw the issue by
the Committee of Public Safety of a new class of assignats based on the sequestered
lands of emigrant nobles, and a sharp decline in the value of the assignat. Manger,
Relations economiques, appendix N, details a fall from over 25 deniers de gros in
April to a low of about 11 deniers de gros in July. One might also point to the
arrest of Girondin leaders, including Claviere, on 2 June 1793. But the one French
loan for which regular quotations appear in the Maandelijkse Nederlandsche Mercurius, the loan with Generality guarantee, did not drop markedly in value until
September, 1794.
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announcement in 1787 of an impending state bankruptcy, and had the favorable terms of the life annuity issues been continued in new French loans,
Amsterdam might have assumed an even more significant place as a direct
source of loan credits. But Calonne's admission, and continuing suspicion
about France's credit worthiness, cut short the effort and opened a period in
which brokers' interests were devoted to safeguarding endangered commitments and to protecting clients' investments. At least one brokerage firm
sought to enter the field of annuity-based negotiations with the aim of profiting on the collapse of the exchange between guilders and assignats and, after
1800, several firms opened administrative offices designed to reduce the cost
of collecting returns on French investments 1). As it happened, these ventures
were no more than desperate efforts to cope with a situation in which the
bottom had already fallen out.
Amsterdam investors entered the field of French life annuities at a time
when it must have seemed that these securities were paying returns in excess
of market demand. Brokers bought such paper voraciously, anticipating an
imminent decline in the returns which France was willing to offer. Such a
decline never came. The Controllers General of the 1780s, knowing the
actual state of royal finances, were able to conceal virtual insolvency by
misstatements about the true state of affairs, and were able to overcome
lingering doubts about French credit worthiness by offering loans which
promised a swift reinstatement of capital (although seldom a swift redemption) through high annuity rates. Even investors who were ordinarily leery
of securities which paid returns significantly higher than the market average
could be enticed by French issues by the promise of returns which were often
double the going rate. When brokers offered the chance to acquire life
annuities under an arrangement which would share all of the risks except
that of French default among a circle of investors, such operations must have
seemed too attractive to miss.
As a result, life annuity-based negotiations enjoyed a brief popularity
during the years in which life annuity contracts were available from France.
And to an extent difficult to trace, Dutch investors bought life annuities
directly from Parisian brokers 2). In the end, however, these undertakings
brought only grief to their participants. Even those investors who managed
to disinvest early enough to take advantage of sustained high prices on the
Amsterdam market emerged with little more than a repayment of their original investment. Others who held on, expecting a recovery of the exchange
rate between guilders and assignats or, later, a more equitable resolution of
indebtedness by France, found their capital tied up in paper on which virtually nothing could be realized. Of all the areas in which Dutch investors
committed themselves in the 1770s and 1780s, French life annuities proved
among the least remunerative. At best the investor who held French paper
1) See for example: NEHA, Pros., ill, 225, 255, and 263.
2) The question of direct investments in French annuities will be explored

in forthcoming work.
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throughout the twenty-three years of war found his investment repaid, but
repaid in money which had lost a substantial part of its pre-war value. The
fact that, as in the Fizeaux venture, some investors (or their heirs) never
sought to claim the remaining value of their holdings would seem to indicate
that investors regarded the French operations as having been disastrous.

v
HET BANKWEZEN EN DE MODERNISERING VAN DE NEDERLANDSE VOLKSHUISHOUDING TIJDENS DE TWEEDE HELFT
VAN DE 19" EEUW 1)
door
P. W. KLEIN
Volgens de huidige opvattingen uit de theoretische economie en de economische geschiedschrijving is de mod erne economische groei ogenschijnlijk
een simpel verschijnsel. De loop van dit groeiproces wordt althans uitgedrukt
in een enkele, eenvoudig berekenbare variabele, t.w. de procentuele toeneming van het reeel nationaal produkt per hoofd. Het min of meer permanente, zichzeIf voortstuwende karakter van de groei kan op die manier
en onder bepaalde veronderstellingen worden verklaard binnen betrekkelijk
eenvoudige groeimodeIlen, zoals deze in de post-Keynesiaanse groeitheorie
in de vorm van de multiplicator-acceleratie analyse zijn ontwikkeld 2). Daarbij staan de kapitaalsaccumulatie en het investeringsproces centraal in de
aandacht. Populair gezegd oefenen investeringen in dit verband een tweeledig effekt uit. In de eerste plaats leiden zij tot de groei van het inkomen,
in de tweede plaats tot de groei van de produktiekapaciteit. Zolang beide
effekten met elkaar in evenwicht zijn, houdt de groei aan. Is dit niet het geval,
dan wordt de groei verstoord door hetzij werkeloosheid, hetzij leegloop van
duurzame produktiemiddelen, hetzij beide.
Deze voorstelling van zaken is zelfs binnen het abstracte verband van de
theorie natuurlijk als te eenvoudig ontmaskerd. Ook in de theorie is de simpele variabele, die geacht wordt de groei weer te geven, het funktionele produkt van tal van andere, in meer of mindere mate interdependente, variabelen, die op hun beurt weer funktioneel afhankelijk zijn van de toeneming
van het reele per capita produkt. Het kost niet zo heel erg veeI moeite wat
dit betreft een vergelijkingenstelsel te ontwerpen, waarin zo'n twintig a dertig
variabelen zijn verwerkt 3). Historisch bekeken is economische groei al evenmin een eenvoudig gegeven. Economische groei is niet aIleen het funktionele
produkt van economische varia belen, maar in werkelijkheid ook het causale
produkt van historische omstandigheden en grootheden. Dat maakt groei
tot een gecompliceerd verschijnsel, omdat vorm en inhoud van het groeiproces afhankelijk van tijd en ruimte verschillen vertonen. Zo kan men weI
1) Lezing, gehouden voor de studievereniging voor sociaal-economische geschiedenis, 30 sept. 1972.
2) De desbetreffende theorie gaat wat haar oorsprong betreft terug op de zgn.
Harrod-Domar analyse, die in dejaren veertig tot ontwikkeling kwam. Vgl. : G. M.
Meier en R . E. Baldwin, Economic development, Theory, History, Policy, New
York, 7th pr. , 1966, biz. 100 e.v.
3) Vgl. J. Marczewski, Introduction a l'histoire quantitative, Geneve 1965, ch.
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aannemen, dat aan de moderne economische groei industrialisatie ten grondslag ligt, maar het voorbeeld van Denemarken, Nieuw Zeeland en Australie
is er om het tegendeel te bewijzen. Zo kan men al evenzeer opmerken, dat
industrialisatie begint met het moderniseren en ontwikkelen van de consumptiegoederenindustrie, maar het voorbeeld van de Sovjet-Unie en de
socialistische Oosteuropese volksdemocratieen is er om te laten zien, dat
het ook anders kan. Het begrip industrialisatie is door zijn veelomvattendheid trouwens dubieus van inhoud. Men kan er tal van deelprocessen toe
rekenen - zoals wijzigingen in de input-outputrelaties, in de import-exportverhoudingen, in de beroepsstruktuur, in het bestedingspatroon enz., enz. waarbij het allerminst vaststaat, dat industrialisatie zich steeds op dezelfde
manier voltrekt.
Dit neemt intussen niet weg, dat het historische begrip van het groei- en
industrialisatieverschijnsel aileen gevormd kan worden als het kan worden
opgevat als een historisch homogene kategorie, welke zich van andere onderscheidt. Het is onder meer met dit doel voor ogen, dat men heeft geprobeerd
ook een historisch model van de economische groei te ontwerpen. Tot de
bekendste voorbeelden op dit terre in behoort het door W. W. Rostow ontwikkelde groeischema, waaraan ook in Nederland, o.m. door Van Stuijvenberg en De Jonge, aandacht is besteed 1). Ben ander schema, dat ongeveer
tegelijkertijd met dat van Rostow en eveneens in de Verenigde Staten is opgesteld, heeft voorzover mij bekend in Nederland heel wat minder belangstelling gekregen. Ik heb hier het oog op de opvattingen van Alexander
Gerschenkron 2). Voorzover ik weet, heeft aIleen 1. Schoffer in het Tijdschrift voor Geschiedenis in de vorm van een uitvoerige boekbespreking
daaraan bekendheid trachten te geven 3). De vraag in hoeverre Gerschenkrons visie relevant was voor de economische geschiedenis van Nederland,
heeft ook Schoffer echter niet aan de orde gesteld. Wel roemde Schoffer
Gerschenkrons grote veelzijdigheid en eruditie. In deze lof kan men hem
slechts bijvallen. Iemand, die even goed thuis blijkt te zijn in de literatuurgeschiedenis als in de politicologie, even goed in de filosofie als in de economische geschiedenis, maakt zeker aanspraak op bewondering. Bovendien
heeft Gerschenkron baanbrekend werk verricht op het terrein van de ondernemersgeschiedenis, terwijl hij voorts inspirerend heeft gewerkt op de beoefenaren van de "new economic history" en de c1iometrie, die er in geslaagd
zijn bij zo veel traditionele historici kwaad bloed te zetten. Zijn originaliteit
blijkt eens te meer uit zijn onlangs verschenen bundellezingen over de Russische visie op Europa, waarin hij onder meer een verrassende interpretatie
van het mercantilisme ontvouwde, die ongetwijfeld nog weI een reaktie zal
1) J. H. van Stuijvenberg, "De theorie van Rostow betreffende de economische
groei", in: De Economist,jrg. 1961; J. A. de Jonge, De industrialisatiein Nederland
tussen 1850 en 1914, Amsterdam 1968, Hfdst. 17.
2) A. Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge, Mass 1962; id., Continuity in History, Cambridge, Mass, 1968.
3) I. Sch6ffer, "Gerschenkrons theorie van "the great spurt"," in: Tijdschrift
voor Geschiedenis, jrg. 1969.
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oproepen 1). Het voorgaande mag volstaan om de nadere aandacht, die in
het volgende aan enkele van zijn opvattingen besteed zal worden, te rechtvaardigen. Daarbij ligt het overigens expliciet in de bedoeling deze opvattingen te toetsen aan de economische geschiedenis van Nederland.
In hoofdzaak zal het daarbij gaan om Gerschenkrons these, dat de komst
van industrialisatie methodologisch beschouwd een breuk in de historische
ontwikkeling van een volkshuishouding impliceert. Ware dit niet zo, aldus
zijn redenering, dan zou men geen onderscheid kunnen maken tussen de preindustriele en de industriele ontwikkelingsfasen en dat is toch kennelijk
noodzakelijk. Gegeven dit verschil in ontwikkelingsfasen is het naar zijn
mening niet goed mogelijk het intreden van de industrialisatie te beschouwen
als een cumulatiepunt van de daaraan voorafgaande ontwikkeling op lange
termijn. De komst van de industrialisatie wordt door hem dan ook voorgesteld als een plotseling en drastisch verlopend proces, als een "big spurt",
die op gang wordt gebracht door fundamentele vernieuwingen van organisatorische, institutionele en technologische aard. In dit vernieuwingsproces
speelt volgens hem de mate van relatieve economische achterstand van de
volkshuishouding, waar de industrialisatie begint, een doorslaggevende rol.
AfhankeIijk van de mate van economische achterstand ontwikkelt de desbetreffende volkshuishouding namelijk nieuwe economische organisatievormen en instituties, die haar in staat stellen beter en sneller dan haar voorgangers het geindustrialiseerde stadium te bereiken. Dat is des te meer het
geval, omdat de volkshuishoudingen, die zich op een later tijdstip aan de
economische achterstand weten te onttrekken, ook gebruik kunnen maken
van de inmiddels verbeterde produktietechniek. Tijdens de 1ge eeuw nam
de kapitaalbehoefte van de industriele ontwikkeling toe in overeenstemming
met de mate van economische achterstand, daar de technologische vooruitgang tot een voortdurende stijging van de capital-output ratio's leidde. Zodoende hing de modernisering van achterlijke volkshuishoudingen af van de
rol van de kredietpolitiek van het bankwezen of de begrotingspolitiek van
de staat. De pre-industriele ontwikkeling levert in deze volkshuishoudingen
niet of nauwelijks een bijdrage tot het moderniseringsproces, dat in overwegende mate is samengesteld uit geheel nieuwe elementen. Dit geldt in het
bijzonder voor de pre-industriele kapitaalsaccumulatie, die bij de overgang
naar het industriele stadium geen rol van betekenis speelt. De "big spurt"
wordt integendeel, zoals gezegd, gedragen door nieuwe financieringsinstituten of de staat. Met deze opvattingen nam Gerschenkron afstand van de
Marxistische geschiedschrijving, die weI degeIijk betekenis hecht aan het
kapitaaI, dat tijdens de pre-industriele fase werd geaccumuleerd. Rostows
bekendste boekje bevatte als ondertiteI: A non-communist manifesto. Het
is een betiteling, die tot op zekere hoogte ook toepasselijk is op Gerschenkrons werk. Het is wellicht niet toevallig, dat beiden hun gedachten vormden in de peri ode, dat de koude oorlog hoogtij vierde.
Hoewel het begrip relatieve economische achterstand zich onttrekt aan
1) A. Gerschenkron, Europe in the Russian Mirror, Cambridge 1970.
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nauwkeurige meting, mag men wei aannemen, dat de Nederlandse economie
omstreeks 1850 naar de door Gerschenkron genoemde kenmerken daarvan
in hoge mate ten achter was gebleven bij de ontwikkeling elders. Het belangrijkste kenmerk der volkshuishouding was de stagnatie. Daarin kwam in de
loop van de tweede helft van de 1ge eeuw verandering. De economie vertoonde tekenen van expansie, modemisering en groei. In hoeverre beantwoordde dit ontwikkelingsproces aan de opvattingen, welke Gerschenkron
daaromtrent in het algemeen meende te kunnen opmerken? Welke roi speelde daarbij het bankwezen, waarin destijds onmiskenbaar sprake was van
differentiatie en specialisatie?
Teneinde een antwoord op deze vragen te geven dient eerst aandacht besteed te worden aan de opzet en de ontwikkeling der kapitaalsaccumulatie
in Nederland tijdens het pre-industriele stadium.
De Nederlandse, pre-industriele kapitaalsaccumulatie werd eertijds in
hoge mate geregeld door de specifieke vraag- en aanbodreiaties in de internationaie handel, die omstreeks 1600 vorm gaven aan de Hollandse stapelmarkt. Hieruit vloeide voort, dat de kapitaalsaccumulatie zijn oorsprong
yond in voorraadinvesteringen, die bestemd waren om de kloof tussen vraag
en aanbod, veroorzaakt door de technische onvolkomenheden van het toenmaiige produktieproces, te overbruggen. Hiermee is intussen niet ontkend,
dat de uitbreiding van de duurzame kapitaalgoederenvoorraad - in het
transportwezen, de landbouw, de nijverheid en de woningbouw - bijdroeg
tot de groei van het nationaal vermogen. De duurzame investeringen waren
echter veeleer te beschouwen als een afgeleide van de commerciele bloei, die
met de voorraadvorming verband hield, en vertoonden niet of nauwelijks
de neiging tot een auto nome ontwikkeling.
Het bankwezen uit die tijd paste zich aan bij de behoeften van de handel.
Het werd opgezet naar het model van het Italiaanse bankwezen zonder dat
het tot ingrijpende, fundamentele vemieuwingen kwam. De bankiersfunktie
werd - met uitzondering van de bekende stedelijke instellingen als de Amsterdamse Wisselbank - in feite vervuld door kooplieden. Doel was in
hoofdzaak het vergemakkelijken van het intemationale betalingsverkeer en
de binding van de intemationale goederenstroom aan de Hollandse stapeimarkt. De enige institutionele vemieuwing van het Hollandse financiele
kapitalisme uit de eerste helft van de 17e eeuw bestond uit het invoeren van
de modeme effektenhandel.
Het speculatieve karakter van deze handel vertoonde opvallende trekken
van overeenkomst met de methoden, die de kooplieden-ondememers in het
kader van hun voorraadinvesteringen toepasten om zich zowel tegen de
wisselvallige marktomstandigheden te beschermen als om daarvan in de
vorm van buitenkansjes te profiteren.
Omstreeks het midden van de 17e eeuw trad een vertraging in de economische ontwikkeling op. Dit was het gevolg van een complex oorzaken, die
hier niet besproken kunnen worden. Met het oog op het volgende is het
echter noodzakelijk vast te stellen, dat na 1650 afbreuk werd gedaan aan
de nauwe band van de kapitaalsaccumulatie met de handel en de voorraad-
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investeringen. De vermogensgroei werd in toenemende mate afhankelijk van
overwegend financiele transakties. Het bankwezen paste zich evenals voorheen aan bij de gewijzigde omstandigheden. In de loop van de 18e eeuw trad
in het bankwezen een differentiatie in drie richtingen op. In de eerste plaats
bleef het Nederlandse kredietwezen een belangrijke rol spelen bij het financieren van de internationale handel, hoewel het aandeel van de Hollandse
stapelmarkt in het totale handelsvolume was afgenomen. In de tweede plaats
namen Nederlandse beleggers actief deel in particuliere beleggingen in het
buitenland, zowel binnen als buiten Europa. In de derde plaats fungeerde
de Hollandse geld- en kapitaairnarkt als leningenreservoir voor buitenlandse
mogendheden. De gestegen verscheidenheid in verhandelbare vermogenstitels lag tegen het eind van de 18e eeuw ten grondslag aan een andere belangrijke institutionele vernieuwing in het financiewezen: het ontstaan van
beleggingsfondsen 1).
In de loop van de 18e eeuw trad een verschuiving op in de economische
activiteit ten nadele van handel, scheepvaart en nijverheid en ten gunste van
landbouw en financiewezen. De oorzaken van deze structurele transformatie
van de produktiefuncties kunnen hier zelfs niet worden aangestipt maar over
het geheel genomen was het een verslechtering van de situatie. De werkgelegenheid en de investeringsomvang in het binnenland namen af ten gevolge
van een reeks oorzaken, die ten dele in het binnenland, ten dele in het buitenland hun oorsprong vonden. Wat de oorzaken ook waren, zij hadden in
ieder geval weinig of niets van doen met het veronderstelde verslappen van
de ondernemersmentaliteit der kapitalisten, hoe huiverig deze ook waren om
zich te wagen op het terrein van binnenlandse investeringen in vaste activa.
In de plaats daarvan wendden zij zich op goede gronden tot beleggingen in
het buitenland. Zonder het daaruit voortvloeiende inkomen zou de situatie
hier te lande nog slechter zijn geweest dan zij in feite al was 2).
Het blijft een feit, dat de kapitaalsaccumulatie voortgang bleef vinden in
een volkshuishouding, die in hoofdzaak toch door stagnatie werd gekenmerkt. Tussen 17()()-1860 trad, naar men aannemelijk kan maken, op de
lange terrnijn geen verandering op in het reeel nationaal produkt per hoofd.
Onder deze omstandigheden nam de inkomensverdeling ongetwijfeld een
onevenwichtiger karakter aan. Interne omstandigheden op de binnenlandse
markt van betrekkelijk geringe omvang stonden een keer ten goede in de
weg.
Gedurende de eerste helft van de 1ge eeuw probeerde de centrale overheid
het economische leven tot meer aktiviteit te prikkelen 3). Dit uitte zich op het
terrein van het bankwezen in de oprichting van de Nederlandse Bank in
1) W. H. Berghuis, Ontstaan en ontwikkeling van de Nederlandse Beleggingsfondsen tot 1914, Assen 1967.
2) Dit is althans op hypothetische gronden te verdedigen: P. W. Klein, Kapitaal
en stagnatie tijdens het Hollandse vroegkapitalisme, Rotterdam 1967.
3) De desbetreffende overheidspolitiek is niet ten onrechte betiteld als "neomercantilisme". Voor een overzicht van het desbetreffende beleid zie: I. J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, Sociaal-economische geschiedenis van
Nederland, 1795-1940, 's-Gravenhage 1961.
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1814. Het instituut was mede bedoeld om een bijdrage te leveren tot het
wederopleven van de Nederlandse handel naar 17e eeuws model. Dit was
een hopeloze taak gezien de verandering, die sedertdien was opgetreden in
de vraag- en aanbodrelaties op de wereldmarkt. Daardoor was het uitgesloten, dat de funktie en positie van de Hollandse stapelmarkt in ere zouden
worden hersteld. Zelfs als circulatiebank boekte de Nederlandse Bank geen
succes 1). De bankbiljettenomloop van de bank bleef gedurende de eerste
jaren van haar bestaan beperkt tot de helft a tweederde van haar reserves.
Het is zeer opmerkelijk, dat tijdens de eerste helft van de 1ge eeuw andere
plannen voor het stichten van nieuwe banken eveneens de bedoeling hadden
om toch vooral de oude stapelmarkt tot nieuw leven te wekken. De meeste
van deze plannen liepen op niets uit. Ben uitzondering moet gemaakt worden
voor de Nederlandse Handelmaatschappij - eveneens een geesteskind der
overheid en oorspronkelijk bedoeld als pure handelsondememing 2) - die
er na 1830 in slaagde de export naar Oost-Indie te bevorderen. Dit gescbiedde door het verlenen van kortlopende handelskredieten aan de katoenindustrie in Oost-Nederland ten behoeve van de verkoop op de Oost-Indische
markt. Zelfs dit zou niet veel geholpen hebben, indien de overheid niet ook
andere steunmaatregelen genomen zou hebben, zoals het subsidieren van de
scheepvaart en het afschermen van de Indische markt van buitenlandse
mededinging.
In de tussentijd gingen de aloude bankiersfirma's voort met het overhevelen van binnenlandse besparingen naar beleggingen in het buitenland. Evenmin als voorheen waren zij daarbij beducht voor riskante speculatie, die
winstgevende buitenkansjes kon opleveren.
Aldus was de toestand, welke vorm gaf aan de pre-industriele kapitaalsaccumulatie, toen de volkshuishouding tekenen begon te vertonen van groei
en modemisering. Op het eerste gezicht heeft het er inderdaad de scbijn van,
dat de pre-industriele kapitaalsaccumulatie niet of weinig van doen had met
het begin van het moderniseringsproces.
Verandering kenmerkt in de loop van de tweede helft van de 1ge eeuw het
patroon van economische ontwikkeling. Tot voor kort is aan de kwantitatieve aspekten van deze verandering weinig aandacht besteed 3). Nederlandse
bistorici volstonden er mee deze verandering te kwalificeren in termen, die
ook gebruikt waren voor het kenschetsen van de ontwikkeling, die ongeveer
een eeuw vroeger in Engeland was opgetreden. Het leek volkomen natuurlijk
om te spreken van een "industriele revolutie" en het werd min of meer als
vanzelfsprekend aangenomen, dat de economische ontwikkeling bier te lande
langs dezelfde lijnen als in Engeland was verlopen 4). Evenals in het geval
1) A. M. de Jong, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, 1814-1914, 6 dIn.,
Haarlem 1967. Het volgende berust voor een belangrijk deel op gegevens, ontleend
aan het werk van De Jong.
2) W. M. F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, Haarlem, 1924-1926.
3) J. H. van Stuijvenberg, "Economische groei in Nederland in de negentiende
eeuw : een terreinverkenning", in: Bedrijf en Samenieving, Alphen aan den Rijn 1967.
') Dit is bijvoorbeeld de zienswijze van Brugmans in het eerder geciteerde werk.
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van Engeland werd daarbij nadruk gelegd op de betekenis van de laissez
faire politiek, zoals deze vooral na de grondwetswijziging van 1848 werd
doorgevoerd. Het feit, dat de overheidsuitgaven sedertdien een stijgend procentueel aandeel van het nationaal produkt in beslag namen, werd over het
hoofd gezien 1). Het feit, dat het relatieve aandeel van de openbare sektor in
de werkgelegenheid eveneens steeg 2), verkreeg evenmin aandacht. Het in
gebruik nemen van de stoommachine in bepaalde industriele bedrijfstakken
werd daarentegen opgevat als een duidelijk bewijs, dat de industrieIe revolutie een aanvang had genomen, daar het als vaststaand gold, dat mechanisatie der produktie tot het wezen daarvan behoorde. Maar aan het eind van
de eeuw nam het traditionele kleinbedrijf nog steeds ongeveer 75 % van de
industriele werkgelegenheid voor zijn rekening en het grootbedrijf nog
slechts 15 % 3). De jaarlijkse toeneming van de industriele werkgelegenheid
was tussen 1859 en 1889 beperkt gebleven tot 5.000 personen - op een totaal
van 550.000 in 1889 4) - en ongeveer de helft daarvan yond emplooi in de
ambachtelijke sektor. Zelfs als men de mechanisatie tot de kern van de industriele revolutie zou rekenen, kan men veilig aannemen, dat aan het eind
van de eeuw slechts in geYsoleerde gevallen sprake was van mechanisatie der
nijverheid. De mechanisatie was voorts ongelijk verdeeld over de diverse
industriele bedrijfstakken.
Als het in dit opzicht dan al geen industriele revolutie was, dan was er
toch zeker sprake van de doorbraak van het moderne kapitalisme 5). En als
het dat ook niet was, dan zou men het toch zeker weI de take-off naar de
moderne, zichzelf voortstuwende economische groei moeten noemen 6). Of
misschien was het - in de terminologie van Gerschenkron - een "big
spurt". Maar hoe groot was die spurt nu werkelijk en in hoeverre was het
inderdaad een spurt? Het antwoord op deze vragen is pas mogelijk als men
nog eens de uitgangssituatie bekijkt, want hoe groot of klein een spurt ook
is, ergens moet er toch om te beginnen een startpunt zijn.
Wat betreft dit punt bestaat er geen twijfel, dat de volkshuishouding om1) J. W. B. Overhagen en P. de Wolff, "De Financien van de Nederlandse Rijksoverheid in de periode 1850-1914"; id. "De financien van de Nederlandse Provincien en Gemeenten in de periode 1850-1914", in Economisch-Historisch Jaarboek,
XXXII en XXXIII, 1969 en 1970. Vooral de uitgaven der lagere overheidsorganen
namen onder de druk van de maatschappelijke verandering, die zich primair op het
locale vlak deed gevoelen, toe. Het aandeel der totale overheidsuitgaven in het
nationaal produkt nam tussen 1870-1890 naar schatting toe van 11 % tot 15 %.
Vgl. ook n. 2, biz. 138.
2) A. van Braam, Ambtenaren en bureaucratie in Nederland, Zeist 1957. Het
overheidsaandeel in de werkgelegenheid verdubbelde tussen 1849-1909 door van
1,6% tot 3,7% te stijgen. De trend zette zich in de 20e eeuw voort.
3) H. J. Scheffer, "Ontwikkeling van de ambachts- en fabrieksnijverheid in
Nederland", in: Economisch-Statistische Berichten, 1942.
4) De Jonge, a.w., biz. 233.
5) Deze visie werd voor het eerst verdedigd door H. Roland Holst van der
Schalk, Kapitaal en Arbeid in Nederland, Amsterdam 1902. Veel historici, waaronder ook niet-Marxisten, delen deze opvatting.
6) J. Pen en P. J. Bouman, "Ben eeuw van toenemende welvaart", in: Drift en
Koers, Assen 1962.
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streeks 1850 een hoge mate van relatieve economische achterstand vertoonde. Afgaande op de daaromtrent door Gerschenkron gebruikte maatstaven,
kan men wijzen op het heersende, grote analfabetisme 1), het gebrek aan
ondernemers, de lage produktie per hoofd, de stilstand op technologisch
terrein. Op de een of andere manier yond economische verandering toch op
deze tameiijk zwakke basis ingang. Maar in hoeverre representeerde deze
verandering ook economische groei? Voorzover we tot nu toe weten was het
groeitempo van de reele produktie tussen het midden van de 1ge eeuw en
de eerste wereldoorlog noch hoog noch regelmatig. Uitgaande van de Tinbergen-variant van de Cobb-Douglas produktiefunktie heeft Teijl berekend,
dat tussen 1860-1910 de groei per decennium varieerde van een maximum
van 12,9 % in 1860-1870 tot een minimum van 5,4 % in 1870-1880 2). Voor
de gehele periode beliep het algemeen gemiddelde naar zijn schatting ongeveer 8 %. Dit groeipercentage was nauwelijks indrukwekkend in vergelijking
met de gelijktijdige ontwikkeling in de andere Westeuropese landen 3). In
deze landen was het groeipercentage zonder uitzondering hoger. Het Verenigd Koninkrijk behaalde de laagste score met 13,9%, Zweden de hoogste
met 24,9%.
Wat betreft de investeringen heeft J. A. de Jonge opgemerkt, dat de investeringen in vaste activa v66r de jaren negentig tot het peil van slechts ongeveer 5% van het nationaal inkomen beperkt bleven 4). Maar na 1895 trad
wat dit betreft een min of meer regelmatige stijging op tot ongeveer 10 %
tussen 1910-1914. Jammer genoeg beschikken wij thans nog steeds niet over
nauwkeurige gegevens over de sectorsgewijze verdeling van de economische
groei, die na 1850 tot de transformatie van de volkshuishouding leidde, hoe
beperkt, onregeimatig en onevenwichtig deze groei ook geweest mag zijn.
Maar het lijkt veilig te zeggen, dat de industriele of secundaire sector tot
1895 niet in een mate van groot gewicht tot deze groei bijdroeg.
De onregelmatige en relatief langzame groei van de reele produktie per
hoofd, zowel als het lage pei! van de investeringsquote in vaste activa lijkt
er op te wijzen, dat in tegenstelling tot de mening van Gerschenkron, de
economische modemisering en transformatie tussen 1850-1895 zich niet in
de vorm van een "big spurt" manifesteerde, al ontbreekt het deze term dan
ook aan exactheid.
Achterlijkheid, onderontwikkeling en gebrekkigheid vormden tot het
midden van de eeuw de belangrijkste kenmerken van het bankwezen en het
kredietsysteem. De traditionele kassiers namen gelden in deposito zonder
rentebetaling of kredietverlening aan buitenstaanders. Hun activiteit beperk1) 'Het analfabetisme onder recruten beliep niet minder dan 20%, onder gevangenen 30%. Zie: Jaarcijfers over 1881 en vorige jaren, 's-Gravenhage. Over het
gebrek aan ondememerstalent o.m. : H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal
en ondememerschap 1800-1850, Leiden 1965; P. W. Klein, Traditionele ondernemers en economische groei in Nederland 1850-1914, Haarlem 1966.
2) J. TeijI, "Nationaal inkomen in Nederland in de periode 1850-1900", in:
Economisch-Historisch Jaarboek, XXXIV, 1971.
3) S. Kuznets, Modem Economic Growth, New Haven 1966, bIz. 352.
4) De Jonge, a.w., hfdst. 15.
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te zich in hoofdzaak tot de wissel- en effectenhandel. Indien sprake was van
kredietveriening dan geschiedde dit op basis van hun eigen vermogen. Het
financiele centrum Amsterdam telde in 1840 een twintigtal van dit soort
firma's. De meeste daarvan waren klein. Hun aantal was in 1850 tot op 11
afgenomen. In Rotterdam, het andere centrum van economische activiteit
waren tegelijkertijd maar 4 kassiershuizen van enige importantie gevestigd 1).
In de rest van het land vertoonde het bankwezen daaraan overeenkomstige
trekken. Het was aileen doorgedrongen tot de belangrijkste provinciesteden.
Het handelsbankwezen bleef in handen van kooplieden. In het algemeen
werden zakelijke transacties contant afgehandeld. Emissiehuizen beperkten
hun activiteit tot belegging in het buitenland in het belang van een selecte
en kleine klantenkring. Amsterdam telde 7 van die firma's, Rotterdam 2.
Deze stand van zaken hield in, dat het bedrijfsleven in het algemeen en de
nijverheid in het bijzonder nauwelijks toegang hadden tot door het bankwezen verschafte faciliteiten.
In de jaren vijftig kwam ook in het bankwezen de verandering op gang.
Op verschillende manieren werd uitbreiding gegeven aan de bankiersactiviteit. Het traditionele bankwezen verbreedde zijn actieradius, het bankwezen
drong ook buiten de belangrijkste economische centra in den lande door
en - het belangrijkste van alles - nieuwe typen en methoden van bankiersactiviteit deden hun intrede.
De vernieuwing begon in het oude financieIe centrum, Amsterdam, met
het stichten van een kredietvereniging in 1853. Deze vereniging fungeerde
als onderling waarborgfonds voor de leden, die voor het merendeel afkomstig waren uit de sfeer der kleine ondernemingen. Zij was opgezet naar het
model van Belgische en Duitse maatschappijen, die enige jaren tevoren waren
opgericht. In de jaren zestig waren bijna 2.500 deelnemers bij de vereniging
aangesloten en in dat decennium yond zij te Rotterdam en elders ook navolging. Het was in het begin van een netwerk van associaties, dat op den
duur uitgroeide tot het middenstandsbankwezen 2). Een zijlijn werd gevormd
door "voorschotbanken", die meestal in nauw verband stonden met levensverzekeringsmaatschappijen, die langlopend krediet op onderpand van levensverzekeringspolissen verschaften. Ongeveer gelijk aan deze ontwikkeling
was de groei van de spaarbanken, waarvan er in 1880 ongeveer 300 werkzaam waren. Zij droegen evenwel vooralsnog een beperkt, locaal karakter.
Primitieve methoden en gebrekkig ondernemerstalent waren er op dit terrein
verantwoordelijk voor, dat de mogelijkheden tot sparen beperkt bleven, totdat de Rijkspostspaarbank in 1881 werd opgericht en op nationaal niveau
coordinatie tot stand kwam. Een ander nieuw type banken werd in 1861 met
1) Er zijn over het Nederlandse bankwezen tal van deelstudies verschenen. Tot
een integrale geschiedschrijving daarover is het evenwel nog ruet gekomen. Voor
het volgende is o.m. gebruik gemaakt van het reeds aangehaalde werk van De
Jong. Voorts: I. J. Brugmans, Begin van twee banken, Rotterdam 1963; H . M.
Hirschfeld, Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland, Rotterdam
1922.
2) A. M. de Jong, The banking system of Holland, New York 1922.
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het oprichten van twee hypotheekbanken ingevoerd. Het was echter tamelijk
typerend voor de internationale orienta tie van het financiewezen, dat een van
de twee zich al gauw op het terrein van spekulatieve belegging in het buitenland begaf. Het faillissement liet toen niet lang op zich wachten. Verreweg
het grootste deel van de 85 hypotheekbanken, die aan de vooravond van de
eerste wereldoorlog op binnenlands terrein opereerden, was trouwens pas na
1895 gesticht 1). Van de 25, die toen in het buitenland werkzaam waren,
waren niet minder dan 19 pas na 1895 opgericht. Gemstitutionaliseerde
differentiatie van het hypotheekbedrijf bleef v66r 1895 eveneens achterwege.
De eerste twee scheepshypotheekbanken zagen in 1899 het licht.
Gegeven de aanzienlijke uitbreiding van de activiteit der gemeentelijke
overheden, die veroorzaakt werd door het hernieuwde urbanisatieproces, dat
sedert lang stagnatie had vertoond, verwondert het niet, dat in 1870 een
gespecialiseerde bank ten behoeve van gemeentelijke leningen werd opgericht.
In de tussentijd had het bankwezen een nieuw veld van emplooi ontdekt
in de kolonien. Tot 1860 was Nederlands-Oostindie naar bekend voor het
particuliere bedrijfsleven nauwelijks toegankelijk. De overheid hield de deur
gesloten en benutte sedert 1830 haar koloniale belastingpolitiek mede als
mid del om orde op zaken te stellen binnen de chaotische openbare financien,
hetgeen waarschijnlijk in niet onbelangrijke mate bijdroeg tot het doorbreken van de economische stagna tie hier te lande 2). Deze politiek werd ook na
1860 voortgezet, waardoor rniddelen ter beschikking kwamen voor het financieren van spoorwegaanleg en de verbetering van waterwegen. Tegelijkertijd
verkreeg het bedrijfsleven nu echter ook toegang tot de Indische markt. Na
1870 vervielen aIle belangrijke restricties en de koloniale exploitatie geraakte
sterker in handen van het particuliere bedrijfsleven in de vorm van plantages,
oliewinning, spoorwegen e.d. De handel was er nog vroeger in geslaagd voet
aan de grond te krijgen. Verscheidene bankinstellingen - te beginnen met
de Nederlands-Indische Escompto-Maatschappij van 1857 - werden opgericht om deze handel te financieren. Sommige van deze banken beperkten
hun activiteit tot koloniale ondernemingen - door handel en landbouw te
financieren - andere ontwikkelden zich als handelsbanken. De opkomst
van gespecialiseerde handelsbanken in het begin van de jaren zestig vormde
wellicht het belangrijkste aspect uit de ontwikkeling van het bankwezen in
de 1ge eeuw, hoewel het destijds allerminst duidelijk was, dat het vernieuwingsproces juist daarin zou uitmonden.
De banken in kwestie verschilden oorspronkelijk qua doelstelling en
methoden al naar gelang de redenen van hun oprichting uiteenliepen. Sommige waren voortgekomen uit de sfeer der koloniale betrekkingen, andere
waren bedoeld als ontwikkelings- of investeringsbanken, terwijl weer andere
juist als reactie tegen ontwikkelingsbanken waren ontstaan. Pas tegen het
eind van de jaren zeventig - na meer dan een crisis en meer dan een schok1) Van Oss' Effectenboek voor 1915-1916, I, Binnenland, 's-Gravenhage 1915.

2) H. Riemens, De financiele ontwikkeling van Nederland, Amsterdam 1949.
Zie ook: Brugmans, Paardenkracht.
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kend faillissement - had het handelsbankwezen zijn min of meer uniform
karakter verkregen. Tegen die tijd hadden de bankiers hun les geleerd, dat
vernieuwing van het bankwezen geen nut stichtte als het zich niet aanpaste
bij de behoeften en vereisten van een volkshuishouding, die kennelijk het
stadium van economische groei bereikte langs andere wegen dan een "big
spurt" in de industrialisatie.
Dit werd wei aangetoond door de spectaculaire mislukking van het ontwikkelingsbankwezen. AI in 1856 was de gedachte geopperd om naar het
voorbeeld van het Credit mobilier ontwikkelingsbanken te stichten. Dat liep
toen op niets uit omdat de centrale bank er zich sterk tegen verzette daar zij
weinig heil zag in het speculatieve karakter van dit soort ondernemingen. In
het begin van de jaren zestig werd toch een aantal banken gesticht, die alle
iets weg hadden van het Credit mobilier. De eerste verscheen in 1861 op het
toneel om er in 1871 weer van te verdwijnen. Drie grote nieuwe banken volgden in 1863. De eerste hield het geen jaar uit, de tweede bleef passief tot in
1872 een fusie tot stand kwam met de Banque de Paris. De derde, de Rotterdamse Bank, concentreerde zich in werkelijkheid op koloniale en commerciele affaires. Haar beleid werd bepaald door traditionele bankiers, die in de
onderneming hadden deelgenomen met gering vertrouwen in het Credit
mobilier en zij hadden het plan de bank op een veilige en vaste koers te
houden. Nadat de koloniale zaken in 1868 als niet-winstgevend werden afgestoten, trad de bank een korte po os op als investeringsbank. Haar ondernemingen waren allerrninst een succes. Toen de bank zich toch op het gebied
van ontwikkelingsactiviteiten waagde door een dubieuze onderneming te
financieren, die zich had belast met de havenaanleg in Rotterdam, kwam ze
zelfs in ernstige moeilijkheden. De havenaanleg werd uiteindelijk onttrokken
aan de particuliere sfeer en door de gemeente Rotterdam op doeltreffende
wijze zelf ter hand genomen. De Rotterdamse Bank trok zich nu wijselijk
terug op haar functie van handelsbank.
In de tussentijd was het bankwezen maar op al te duidelijke wijze er niet
in geslaagd de kloof tussen de kapitaalbezitters en de nijverheid te overbruggen. Ongeveer driekwart van de officieel op de Amsterdamse beurs genoteerde effecten was van buitenlandse oorsprong. Het eerste Nederlandse
industriele fonds werd pas in 1889 opgevoerd. Sommige dynamische industrielen waren wat hun kapitaalverschaffing betreft zelfs van het buitenland
afhankelijk 1). Evenals voorheen bleef Nederland fungeren als een land, dat
kapitaal exporteerde 2). De binnenlandse investeringen in vaste industriele
activa bleven gering. Omstreeks 1880 was minder dan 5 % van het nationaal
vermogen vastgelegd in industriele ondernemingen 3). Wat al aan industriele
investeringen tot stand kwam had weinig of niets te maken met de vernieuwing van het bankwezen. Dit was des te meer het geval omdat de vooruitgang van het vernieuwingsproces in het bankwezen werd afgeremd door
1) De Jonge, a.w., bIz. 303.
2) K. D. Bosch, De Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten, Amsterdam

1949, bIz. 71-74.
3) De Jonge, a.w., bIz. 306.
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een conjuncturele baisse in 1866 en opnieuw door de crisis van 1873. Omstreeks 1890 waren niet meer dan 37 handeIsbanken werkzaam als naamloze
vennootschap. Zij verschilden in grootte, belang en succes. De vernieuwing
van het bankwezen bad zeker bijgedragen tot bet opleven van de eeonomie,
waarvan de vernieuwing zelf weer een afgeleide was. Maar bet bankwezen
droeg vooralsnog niet recbtstreeks bij tot de industrialisatie. Geen enkele
industriele onderneming dankte haar ontstaan aan een initiatief uit de bankwereld. De nijverbeid had nog steeds geen toegang tot de kredietfaeiliteiten
van de banken; het bedrijfsleven besebikte zeker niet over de mogelijkheid om
er langlopende kredieten op te nemen. Het is mogelijk, dat de industrielen
profiteerden van de nieuwe methode om krediet op te nemen via bet rekeningen-courant stelsel, dat vooral na 1875 bet traditionele wisselkrediet verving. Maar hieromtrent ontbreekt vooralsnog voldoende inforrnatie.
Het handeIsbankwezen zelf bleef in tweeerlei opzicht in een pre-industriele ontwikkelingsfase steken. In de eerste plaats waren het voornamelijk
niet-industrieel georienteerde, traditionele kapitalisten en bankiers geweest,
die voor de vernieuwing zorg had den gedragen. Kennelijk was gebruik gemaakt van de pre-industriele kapitaalsaccumulatie om de transformatie van
bet bankwezen te bewerkstelligen. In de tweede plaats bleven ook de nieuwe
banken in hoofdzaak werkzaam op de oude, vertrouwde terreinen van handel en seheepvaart, die in feite de economie het sterkst stimuleerden, hoewel
dit nog niet betekent, dat daarmee het eens gedroomde hers tel van de 17e
eeuwse stapelhandel een feit was. De economisehe opleving werd geinduceerd door de koloniale handel en de industrialisatie van de buurlanden.
De opleving vond niet haar oorsprong in de autonome industrialisatie in bet
binnenland. Het beeft er daarom alles van weg, dat het bankwezen hier niet
de leiding nam bij het transformatieproees der volkshuishouding. Het paste
zieh veeleer min of meer met sueees aan de loop der economische ontwikkeling aan. Als het bankwezen de leiding probeerde te nemen door zich op het
terrein van de industrialisatie te wagen, was het gedoemd te falen. Tussen
1850-1895 - zo kan men eonc1uderen - speelde de pre-industriele kapitaalsaccumulatie een belangrijke rol bij de transforrnatie naar de moderne
economisehe groei.
Na 1895 sehakelde de industrialisatie over op een hogere versnelling. Dit
beeft J. A. de Jonge op verschillende manieren kunnen aantonen. De snelle
groei van de werkgelegenheid in moderne basis-industrieen zoals electrieiteits- en gasbedrijven, de metaaInijverbeid en de ebemisehe industrie is in
dit verband in bet bijzonder van betekenis 1).
De toeneming van het industrie1e grootbedrijf, de verspreiding van het
naamloze vennootsehapswezen over de nijverheid en tal van andere gegevens
wijzen in dezeIfde riehting. Op deze plaats is vooral de stijgende investeringsactiviteit in de industriele sector van belang. Het is zeer waarsehijnIijk, dat
1) De Jonge, a.w., bIz. 228-229. Op basis van 1849 nam de totale industriele
werkgelegenheid tussen 1899-1909 toe van 161 punten tot 240 punten. De groei
verliep het snelst in de metaalnijverheid (172 tot 372), de chemische industrie (309
tot 764) en de gas- en electriciteitsbedrijven (105 tot 550).
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de jaarlijke toeneming van de industriele vaste activa tussen 1895-1914 in
vergelijking tot de jaren zeventig en tachtig bijna verdubbelde 1). De industriele vervangingsinvesteringen stegen waarschijnIijk tegelijkertijd tot het
drievoud. Misschien impliceert deze sprong een "big spurt" in de zin van
Gerschenkron. Als dat waar is, staat te bezien hoe de toeneming van de
industriele investeringen werd gefinancierd.
Gedeeltelijk geschiedde dit via emissie van fondsen bij het beleggende
publiek. Hiervan was in 1895 voor de eerste maal in een mate van betekenis
sprake 2). Het bankwezen had met deze emissies gedurende het grootste deel
van de periode 1895-1914 weinig of niets te maken. Het aantal industriele
emissies bleef betrekkelijk beperkt. Nog in 1914 was minder dan 10 % van
het aantal binnenlandse fondsen met een officiele beursnotering afkomstig
van industriele ondernemingen 3). HoeweI exacte en volledige gegevens ontbreken lijkt het erop, dat de wederzijdse kapitaal- en kredietvervlechting
tussen industrieIe ondernemingen en bedrijfstakken een belangrijke financieringsmethode vormde 4). Zo had de katoenweverij een uitgesproken belang bij de spinnerij; rederijen financierden scheepswerven enz.
Het belangrijkste was misschien de wijze waarop bepaalde kleine bedrijven
er in slaagden op eigen kracht hun uitbreiding en groei te financieren. In dit
verband heeft De Jonge er terecht op gewezen, dat de Nederiandse industrie
haar ontstaan niet terugvoert tot een duidelijke en scherp afgebakende
"Grtindungsperiode" .
De meeste textielondernemingen bijvoorbeeld ontstonden nog in de obscure dagen van het huisindustriele produktiesysteem. Slechts geleidelijk
ontwikkelden zij zich tot moderne fabrieken. Veel grootbedrijven zagen het
licht als eenvoudige familiebedrijven. Dit verklaart de plotselinge en drastische toeneming in het aantal naamloze vennootschappen, dat van 1893 op
1894 met niet minder dan 55% steeg 5). Vooral daarvoor maar ook daarna
verliep de toeneming heel wat langzamer 6).
Van Stuijvenberg heeft aannemelijk gemaakt, dat de plotseIinge sprong in
de praktijk eigenIijk niet zo veel betekende, omdat de oorzaak was gelegen
in een verandering van de vennootschapswetgeving, die het voor reeds bestaande ondernemingen aantrekkelijk maakte om qua rechtsvorm een andere
gedaante aan te nemen. Dit so Oft ondernemingen ging evenals voorheen
waarschijnlijk rustig voort met traditioneIe financieringsmethoden, die in dit
geval winstinhouding impliceerde. Er is geen reden om aan te nemen, dat
dit niet gold voor het geheel van de Nederiandse industrie. In 1913 hadden
29 ondernemingen, die ongeveer 10 % van het totale industriele aandelenbestand vertegenwoordigden openlijk 12 miljoen gulden gereserveerd tegenover een uitstaand aandelenkapitaal van 31 miljoen gulden. Interne finan') De Jonge, a.w., biz. 175 en 309.
De Jonge, a.w., biz. 308.
Van Oss', a.w.
De Jong, Nederlandsche Bank, V, biz. 140-159.
De Jonge, a.w., biz. 308-312.
Van Stuijvenberg, Economische groei, biz. 211 e.v.

2)
3)
4)
5)
6)
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ciering, die ten dele berustte op prae-moderne kapitaalsaccumulatie lijkt weI
de belangrijkste weg te zijn geweest langs welke zich de modernisering van
de industrie voltrok.
Het schijnt als of dit industrialisatieproces haast ongemerkt aan het bankwezen voorbijging. De eerste vernieuwing van het bankwezen na 1895 had
niets van doen met de ontwikkeling van de nijverheid, maar aIIes met de
stand van zaken in de agrarische sector.
Het handelsbankwezen had nooit veel belangstelling getoond voor de
Nederlandse landbouw, die naar bekend in het laatste kwart van de eeuw in
ernstige moeilijkheden verkeerde. De lange depressie leidde er op den duur
toe, dat de boeren zichzelf gingen helpen. De agrarische sector ontving zijn
eigen bankwezen toen in 1896 de eerste Boerenleenbank werd opgericht.
Het systeem der boerenleenbanken, opgezet naar Duits model, werd al in
1898 in twee centrale cooperatieve agrarische credietinstellingen gecoordineerd. In de tussentijd gebeurde er niet veel bijzonders in de wereld der
handeisbanken, al trad ook hier een versnelling op in de transformatie tot
naamloze vennootschappen. Tussen 1894-1914 werden op dit terrein zelfs
139 nieuwe naamloze vennootschappen opgericht, tegen slechts 20 tussen
1874-1893. Vele van deze nieuwkomers waren oudere firma's, wier ontstaan
plaats had gevonden in de 18e eeuw of zelfs nog vroeger. Andere nieuwkomers getuigden niet van levensvatbaarheid. In 1913 waren nog slechts
128 handelsbanken met de status van naamloze vennootschap werkeIijk actief. Hun methoden bevatten in vergelijking tot de jaren zeventig weinig
vernieuwing. Hun banden met de nijverheid bleven even los als voorheen.
Pas in 1911 ving een vernieuwingsfase aan.
Zij begon met de fusie van twee banken in Rotterdam - de ene was de
Rotterdamse Bank - en daarmee deed het concentratieverschijnsel in de
bankwereld zijn intrede. Tegelijkertijd en waarschijnlijk niet toevallig begon
het bankwezen interesse te tonen voor de industrie 1). De grote banken kregen bemoeienis met het lanceren van emissies. De bank opende ten behoeve
van een bedrijf een rekening-courant, op zekerheid van aandeIen of obligaties, die naderhand bij het beleggend publiek geplaatst werden. Wederom
volgde het bankwezen daarmee de loop van een economische ontwikkeling,
die in dit geval al twintig jaar tevoren een aanvang had genomen. Het was
het begin van de omschakeling van de handelsbanken naar het systeem der
algemene banken, zoals dit typerend voor Nederland mocht worden geacht.
Deze banken fungeerden niet zoals de Engelse joint-stock companies, die
zich specialiseerden in transacties op korte termijn, maar ze fungeerden al
evenmin als de kredietbanken in Duitsland, die in zeer nauwe relatie tot de
nijverheid kwamen te staan door medezeggenschap te bedingen in het ondernemingsbeleid. De Nederlandse industrie was qua maaksel een eigen fabrikaat en daarom was dit ook het geval met het bankwezen 2).
1) Tussen 1883-1893 steeg het aantal van 598 tot 1115; tussen 1894-1904 van
1735 tot 4469. In de nijverheid steeg het aantal van 431 in 1895-1899 tot 882 in
1905-1908.
2) De Jong, Nederlandsche Bank, Y, bIz. 147.
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De specifieke geschiedenis van de economische modernisering van Nederland tussen 1850-19141ijkt daarom niet in overeenstemming met Gerschenkrons generaliserende kijk op het verschijnsel van economische groei en
modernisering. Zijn voorstelling van zaken mag dan plausibeI klinken voor
de voorbeelden, die hem voor ogen stonden, voor de Nederlandse industrie
en het Nederlandse bankwezen gaat deze niet op. Waarschijnlijk vertoonde
de ontwikkeling hier te laude dan ook niet zulk een uitgesproken discontinu
karakter ais hij in het aigemeen aannam. Dit betekent, dat hier de preindustrieie kapitaaIsaccumuiatie weI degeiijk betekenis toegekend dient te
worden bij de overgang naar het tijdperk van de moderne economische
groei.
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INLEIDING

"Der Superkargo, Mynheer van Koek
Siszt rechnend in seiner Kajute;
Er kalkuliert der Ladung Betrag
Dnd die probabeln Profite.
"Der Gummi ist gut, der Pfeffer ist gut,
Dreihundert Sacke und Fasser;
Ich habe Goldstaub und Elfenbein Der schwarze Ware ist besser".
"Sechshundert Neger tauschte Ich ein
Spottwohlfeil am Senegalflusse.
Das Fleisch ist hart, die Sehnen sind stramm,
Wie Eisen vom besten Gusse" 1).
1) H. Kaufmann (ed.) Heinrich Heine; Werke und Briefe, deel II. Beriijn, 1961
p. 201 tim p. 207. Voor de complete tekst: zie bijlage I.
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Hoe komt het toch, dat Heine in zijn gedicht "Das Sklavenschiff", waarvan hier de eerste drie coupletten zijn Il;eciteerd, nu juist de Nederlandse
slavenhandelaar "Mynheer van Koek" ten tonele voerde? Waarom belichaamde de dichter in deze sluwe, berekenende koopman zijn afkeer van
de mensenhandeJ? Bij het oplossen van dit probleem gaat het om de vraag,
waarom de Nederlander in het algemeen het stereotype van de minderwaardige sjacheraar bij uitstek krijgt omgehangen. Het antwoord hierop zou een
breed opgezet onderzoek in de buitenlandse beJletrie vereisen. Hoewel zo'n
onderzoek ook voor de geinteresseerde in de sociale en economische geschiedenis belangwekkende gegevens zou kunnen opleveren, is voor het
onderstaande artikel een andere, meer specifieke vraagstelling naar aanleiding van Heine's gedicht gekozen: is het juist, dat de Nederlandse kooplieden in de negentiende eeuw aan de slavenhandel hebben deelgenomen?
De toevoeging "negentiende eeuw" is essentieel, want Heine verstrekt in
zijn gedicht aJleriei aanwijzingen, waaruit blijkt, dat de dichter bij zijn beschrijving van de slavenhandel de gegevens daarover grotendeels uit contemporaine bronnen heeft geput. Reeds in het begin noemt Heine een lading
slaven van zeshonderd negers. Afgezien van de dichterlijke vrijheid: slechts
in de negentiende eeuw werden zulke grote aantaJlen slaven in een keer vervoerd. Op het vergroten van de ladingen slaven waren verschillende omstandigheden van invloed, die bij de behandeling van de techniek van het
slavenvervoer in de negentiende eeuw nog uitvoerig aan de orde zuJlen komen. Een volgende aanwijzing, dat "Mijnheer van Koek" zijn reis na 1800
maakte, wordt gegeven door het noemen van "Senegal" als inhandelingsplaats en "Rio de Janeiro", verderop in Heine's gedicht, als eindbestemmingo V66r 1800 werden slaven meestal elders op de Westkust van Afrika
ingekocht; naar Rio de Janeiro voeren in de zeventiende en achttiende eeuw
slechts Portugese slavenschepen. Dit veranderde in de negentiende eeuw en
daarop zal in het volgende hoofdstuk eveneens nader worden ingegaan. De
meest overtuigende indicatie, dat Heine's "Sklavenschiff" in de tijd van de
dichter zelf zijn reis maakte, komt echter naar voren uit de vermelding van
het hoge sterftecijfer onder de slaven, dat volgens de berekeningen van de
slavenkoopman desondanks niet in een verliesgevende reis zou resuIteren.
Zelfs bij een mortaliteit van vijftig procent maakte Heine's opperkoopman
nog winst, zoals uit het vervolg van het gedicht blijkt. Deze situatie was in
de sIavenhandeI v66r 1800 ondenkbaar 1).
Nogmaals moet er op gewezen worden, dat lang niet aIle gegevens, die
Heine in zijn gedicht over de slavenhandel verstrekt, betrouwbaar lijken. Dat
de dichter echter belnvloed is door mededelingen over de slavenhandel in
de vorige eeuw en de vertekeningen, die de voorstanders van de afschaffing
van die handel daarin aanbrachten, staat buiten twijfei.
1) w. S. Unger, Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel
II, in: Economisch-Historisch Jaarboek, deel xxviii (1958-1960), 's-Gravenhage,
1961, p. 90 (Unger, Siavenhandel II) laat voor de Middelburgsche Commercie
Compagnie zien hoe een slavenreis door ongunstige omstandigheden al vlug een
verliesgevende onderneming was.
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In verband met dit laatste komt weer de vraag naar voren : hebben de
Nederlandse kooplieden in de negentiende eeuw inderdaad aan de slavenhandel deelgenomen, zoals Heine meent? Of is deze opmerking een dichterlijke vrijheid? Naast Heine hebben echter ook anderen op de Nederlandse
deelname in de slavenhandel van de vorige eeuw gewezen, onder wie Van
Dantzig in zijn boek over het Nederlandse aandeel in de slavenhandel.
Nederland had de slavenhandel in 1814 verboden na het herstel van zijn
onafhankelijkheid en in 1818 een verdrag met Engeland gesloten, waarbij
iIlegale slavenschepen door de marine van beide staten voor gemengd Nederlands-Engelse zeegerechtshoven konden worden gebracht. Aan de hand van
de gegevens afkomstig van deze gerechtshoven komt Van Dantzig tot de
conclusie, dat ten rninste vijfentwintig schepen onder Nederlandse vlag hebben getracht na 1818 slaven te vervoeren. Dit aantal komt voor in de archieven van het gemengd gerechtshof te Sierra Leone, waarheen deze vijfentwintig schepen waren opgebracht. Van Dantzig vermoedt echter, dat het
een "veel groter aantal" Nederlandse slavenhalers gelukt moet zijn de marineschepen te ontsnappen. Tot een nauwkeurige bepaling van het Nederlandse aandeel in de slavenhandel na 1814 kan hij evenwel niet komen 1).
Ook bij de beschrijving van de afschaffing van de slavenhandel in het aIgemeen komt bij verscheidene auteurs de mening naar voren, dat de NederIandse kooplui weI aan de iIIegale sIavenhandel zullen hebben deeIgenomen.
In Mannix en Cowley worden de avonturen van het iIIegale sIavenschip
"Camperdown" breed uitgemeten, waarbij zij opmerken, dat de naam van
het schip waarschijnlijk weI een verengelsing van de Nederlandse naam
"Camperduin" zal zijn geweest 2). Voorts komen in het boek van W. E. F.
Ward, The Royal Navy and the Slavers, herhaaldelijk Nederlandse slavenschepen voor in de uiteenzetting over de pogingen van de Britse marine om
een einde te maken aan de iIIegale sIavenhandeI 3).
In het onderstaande artikeI zal worden nagegaan of er inderdaad Nederlanders aan de iIIegale slavenhandel in de negentiende eeuw hebben meegedaan en hoe groot hun aandeel in het totaal van de slavenhandel uit die tijd
was. Behalve Van Dantzig, die geen nauwkeurige gegevens kan verstrekken,
Iaten de andere overzichten van de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel de Iezer op dit punt eveneens in het ongewisse. Unger vermeIdt in
zijn eerste bijdrage, dat Nederland in 1815 een verdrag met Engeland sloot,
waarbij het Nederlanders verboden was de handel in mensen voort te zetten.
Voor Unger was de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel daarmee
tot een eind gekomen 4). Postma, in zijn ongepubliceerde dissertatie over de
1) A. van Dantzig, Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel. Bussum, 1968,
p. 124-p. 125 (Van Dantzig).
2) D. P. Mannix en M. Cowley, Black Cargoes. London, z.j. p. 191-p. 215
(Mannix en Cowley).
3) W. E. F. Ward, The Royal Navy and the Slavers. London, 1969, p. 120
(Ward).
") W. S. Unger, Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel
I, in: Economisch-Historisch Jaarboek, deel xxvi (1952-1954), 's-Gravenhage, 1956,
p. 174 (Unger, Slavenhandel I).
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Nederlandse slavenvaart in de achttiende eeuw, wijdt evenmin aandacht aan
de eventuele pogingen om deze handel vanuit Nederland voort te zetten,
ondanks het verbod i). Hij wijst er slechts op, dat over de eventuele Nederlandse slavenhandel in de vorige eeuw nog geen gegevens bekend zijn. Hij
kan zich echter niet voorstellen, dat de illegale slavenhandel, door de Nederlanders gevoerd, omvangrijk is geweest. Waarschijnlijk hadden slechts enkele planters uit Suriname onder Nederlandse vlag aan die slavenhandel
deelgenomen.
Bij de weergave van de resultaten van het onderzoek naar de aard en de
omvang van de Nederlandse slavenhandel in de negentiende eeuw zal in het
eerste deel aandacht worden geschonken aan de afschaffing van de slavenhandel in het algemeen. In het bijzonder zullen de pogingen van Engeland,
om de handel in Afrikanen tot een eind te brengen, in het Iicht worden gesteld. Vervolgens wordt in een beknopt overzicht van de Nederlandse slavenhandel in de achttiende eeuw gepoogd een antwoord te vinden op de vraag,
of op grond van de ontwikkeling van die handel tussen 1700 en 1800 deelname vanuit Nederland aan deze gevaarlijke smokkelhandel in slaven weI
in de lijn der verwachtingen lag. Tot slot worden de verdJagen tot wering
van de slavenhandel met Engeland gereleveerd en de Nederlandse reactie
op die verdragen vermeld.
In het tweede gedeelte van dit artikel komt eerst de reactie op de afschaffing van de slavenhandeI ter sprake in het gebied, dat juist ter wille van die
handel was veroverd en aangehouden: de Nederlandse bezittingen op de
Goudkust. VervoIgens zal een overzicht worden gegeven van de werkzaamheden van de gemengde gerechtshoven te Sierra Leone en Suriname. Uit het
archief van het gemengd gerechtshof te Freetown kan een antwoord worden
gevonden op de vraag of er schepen onder Nederlandse vlag op de slavenhandel zijn betrapt en zo ja, wat voor slavenhalers dat waren. Het archief
van het gemengd gerechtshof te Paramaribo, tenslotte, bevat veel gegevens
over de verhoudingen in de enig overgebleven sIavenmaatschappij onder
Nederlands gezag, Suriname.

I.

ENGELAND EN DE AFSCHAFFING VAN DE SLAVENHANDEL

De peri ode, waarin de transatlantische sIavenhandeI zich afspeelde, besloeg meer dan drie eeuwen: van ± 1550- ± 1860. Het zijn echter juist de
laatste vijftig jaren geweest, die in het bijzonder tot de beeldvorming van de
1) J. Postma, The Dutch Participation in the African Slave Trade; Slaving on
the Guinea Coast, 1675-1795. Unpublished Doctoral Dissertation, Michigan State
University, 1970, p. 174 (Postma). Een korte samenvatting van dit ongepubliceerde
proefschrift is verschenen onder de titel: J. Postma, The Dimension of the Dutch
Slave Trade from Western Africa. In: Journal of African History, vol. xii, no. 2
(1972), p. 237-p.248. Omdat dit artikel slechts een summier overzicht verstrekt van
de veel uitvoeriger dissertatie, zal in het vervolg slechts gerefereerd worden aan het
proefschrift.
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geschiedenis van de slavenhandel hebben bijgedragen. In het begin van de
vorige eeuw zetten talloze groepen en verenigingen, vooral in Westeuropa,
zich namelijk in voor de afschaffing van het gedwongen vervoer van Afrikanen. Gedurende deze periode ontstonden er allerlei romantisch gekleurde
verhalen over deze tak van handel, die met de praktijk van de slavenhandel
weinig van doen hadden, zeker niet met de legale slavenhandel van de zeventiende en achttiende eeuw.
Ret valt echter niet te ontkennen, dat deze laatste vijftig jaar, waarin
slaven van Afrika naar Amerika en Azie werden gevoerd, een apart hoofdstuk vormen in de geschiedenis van de mensenhandel. In die periode voltrokken zich meer veranderingen dan ooit daarvoor. De sleutel tot die veranderingen was Engeland.
Engelse motieven voor het afschaffen van de slavenhandel

Ret is niet eenvoudig in korte trekken aan te geven hoe het mogelijk was,
dat Engeland, dat in zo'n omvangrijke mate aan de slavenhandel had deelgenomen, tot de meest fervente voorvechter is geworden van de afschaffing
van die handel. Waren het ideele overwegingen, gebaseerd op de verlichte
denkbeelden uit de achttiende eeuw? Of waren het veranderingen in de economische omstandigheden, die de stoot tot de strijd om de afschaffing hebben gegeven?
Ben duidelijke keus maakt Williams in diens welhaast als k1assiek te beschouwen boek "Capitalism and Slavery" 1). Williams legt de nadruk op de
veranderende econornische omstandigheden. Duidelijk laat hij uitkomen,
hoe belangrijk de slavenhandel v66r de industrieIe revolutie voor de Engelse
nijverheid was. Gedurende de eerste decennia van de achttiende eeuw, waarin de Britse slavenhandel de grootste vlucht nam, was tweeentwintig procent
van het Engelse handelsverkeer met het buitenland op de Westindische bezittingen geconcentreerd. Zowel de goederen, die voor het inhandelen der
slaven nodig waren, als de produkten, die uit Westindie werden teruggevoerd, hielden vele Engelsen aan het werk. Williams noemt met name de
scheepsbouw, de suikerraffinage en de wol-, glas- en metaalnijverheid. Steden
als Liverpool en Bristol waren grotendeels voor hun welvaren van de slavenhandel afhankelijk. Ret was dan ook geen wonder, dat de planters uit de
Britse Caraibische bezittingen veer invloed op het politi eke leven in Engeland
konden doen gelden. Ret "West Indian Interest" leek haast onaantastbaar.
De winsten, die met de driehoekshandel vanuit Engeland via Afrika met
Westindie werden gemaakt, droegen ertoe bij, dat de voorwaarden werden
geschapen, waardoor de industriele revolutie kon beginnen. Williams noemt
vele banken en ook Lloyd's verzekeringsmaatschappij, welke mede uit die
winsten werden gefinancierd, evenals de uitvindingen van James Watt.
Ret was echter, volgens Williams, juist de uitwerking van de industriele
revolutie in Engeland, die langzaam aan het belang van Westindie en daar1) E. Williams, Capitalism and Slavery. Chapel Hill, 1945 (2) (Williams).
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mee van de slavenhandel ondermijnde. Engeland had nu behoefte gekregen
aan vrijhandel voor de afzet van zijn industriele produkten. Het gesloten
mercantilistische systeem, waarin de Acts of Navigation een belangrijke rol
speelden, vormde daarbij een hinderpaal. Bovendien zagen de van ouds
grootste suikerproducerende Engelse Westindische eilanden, Jamaica en
Barbados, hun cultures achteruit gaan: de grond raakte uitgeput. Aan het
einde van de achttiende eeuw maakte Saint Domingue een "boom" mee. De
"invisible hand" van Adam Smith keerde zich tegen het "West Indian
Interest".
In deze constellatie kregen de voorstanders van de afschaffing van de
slavenhandel hun kans. Wilberforce en Clarkson, die uit humanitaire overwegingen al jaren voor de afschaffing van de slavenhandel hadden gestreden,
kregen hulp van de vrijhandelsgezinde abolitionisten. Zij zagen hun streven
in 1807 beloond: na 1 maart 1808 mocht vanuit Engelse havens geen slavenschip meer worden uitgereed. Uitvoerig analyseert Williams de achtergrond,
waartegen deze maatregel geplaatst kan worden. Hij gaat na welke takken
van nijverheid, die vroeger van de slavenhandel hadden geprofiteerd, voor
abolitie waren geporteerd. Allereerst valt daarbij de nieuwe katoenindustrie
op, die sterk expandeerde en naar nieuwe afzetgebieden zocht. Deze tak van
nijverheid was atkerig van de voorkeursbehandeling van de Westindische
bezittingen, omdat deze gebieden nauwelijks katoen gebruikten of produceerden. Op Jamaica en Barbados was aIle aandacht gevestigd op de monocultuur van de suiker. Ook de metaal- en wolindustrie keerden zich van
Westindie af. Nieuwe afzetgebieden openden zich voor deze takken van
nijverheid. Hun woordvoerder in het Lagerhuis, Cobden, had ten aanzien
van de slavenhandel of de slavernij echter niet het oog op morele bezwaren.
Integendeel, het ging Cobden en zijn medestanders, aldus Williams, om
de belangen van de zich sterk ontwikkelende handel op Midden- en Zuidamerika. De afzetmogelijkheden van wol en metaal op de Westafrikaanse
kust als ruilgoederen voor de slaven waren in vergelijking daarbij veel
geringer. Cobden maakte bezwaar tegen de omstandigheid, dat de Engelse schepen geen retouriadingen ruwe suiker uit Brazilie of Cuba konden
meenemen (ook "slave-grown"), vanwege de preferentieie rechten van de
suiker uit Engels Westindie. Vervolgens constateert Williams, dat zelfs de
vertegenwoordigers van de belangen van de suikerraffinaderijen zich teweer
stelden tegen de lage invoerrechten op suiker uit Westindie. Dit maakte de
suiker uit andere gebieden duur. Het verminderde aanbod van ruwe suiker
uit het Caralbische gebied deed de prijzen in Engeland stijgen, terwijl de
goedkopere uit Brits lndie door de hoge invoerrechten geen soulaas kon
brengen. Tot slot bleek aan het begin van de negentiende eeuw het belang
van de slavenvaart ook voor de scheepswerven sterk te zijn afgenomen.
Tegen deze achtergrond boekten de voorstanders van de afschaffing van
de slavenhandel succes. De enquetes van de vereniging voor de afschaffing
van de slavenhandel in Engeland, gehouden onder de schepelingen van de
Guineavaarders, hadden duidelijk laten uitkomen, hoe hoog het gemiddelde
sterftecijfer onder de bemanning was. Clarkson berekende, dat meer dan
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20 % van de scbepelingen, die op een slavenbaler gemonsterd had, het leven
tijdens de reis verloor. De lange duur van de driehoeksreizen tussen Europa,
de Westkust van Afrika en de West was debet aan dit hoge sterftepercentage.
De sterke nadruk, die Williams legt op de economische omstandigheden,
die ertoe hebben bijgedragen de slavenhandel af te schaffen, maakt het voor
deze auteur moeilijk, de niet-econornische argumenten van de voorstanders
van de afschaffing veel invloed toe te kennen. Hij verwijt hun inconsequentie, omdat vele abolitionisten geen humantair gezinde radicalen waren, die
zich ten doel hadden gesteld ten koste van eike prijs de invoer van produkten,
door slavenarbeid tot stand gekomen, in Engeland te verbieden. Deze opvatting yond onder de vrijhandelsgezinde voorstanders van de wet op de afschaffing van de slavenhandel slechts weinig weerklank. Van beperkende bepalingen op de in- of uitvoer van wat voor produkten ook wilden zij niet
weten. Als gevolg van de tegenstelling tussen vrijhandelsgezinde en principiele abolitionisten ontstond een merkwaardige paradox. Het Engelse Lagerhuis bracht de slavenhandel naar Engels Westindie na 1807 vrijwel tot staan.
De beslissing van 1846 om de preferentiele bebandeling van de Westindische
suiker af te schaffen, had echter een tegengesteld effect. De suikerexport van
Cuba en Brazilie nam door deze beslissing in omvang toe en daarmede de
slavenhandel naar die gebieden. Ben monsterverbond tussen de principiele
abolitionisten en de Westindische planters kon deze maatregel niet tegenhouden. Bij de meerderheid van het Lagerhuis ging toen vrijhandel v66r
abolitie 1).
Is echter de nadruk op de economische omstandigheden, die de stimulans
hebben gegeven tot de afschaffing van de slavenhandel, niet te eenzijdig?
Vormen deze omstandigheden weI voldoende verklaring voor het onvermoeide streven van Engeland naar de afschaffing van deze handel, dat zich
zelfs uitstrekte tot de internationale slavenhandel?
Voor bet beantwoorden van deze vragen is het noodzakeIijk hierna, bij de
evaluatie van Engeland's optreden tegen de slavenhandel, niet slechts de
effectiviteit van dat optreden ter discussie te steIlen, maar ook Williams'
theorie over de motieven van Engeland weer ter sprake te brengen.
Die afschaffing zelf was geen eenvoudige zaak. Hoewel Engeland in 1807
de slavenhandel aan zijn onderdanen had verboden, voorafgegaan door
Denemarken in 1792, werd aan de uitvoering van deze maatregelen nauwelijks aandacht besteed. Daarenboven bad Engeland geen bemoeienis met de
zich snel uitbreidende slavenvaart op Cuba en Brazilie. Na de uitvinding
van de "cotton-gin" en de daaruit voortvloeiende grotere vraag naar slaven
in het zuiden van de Verenigde Staten, werd ook dat gebied einddoel van
vele slavenschepen 2). Het Congres van de V.S. had weliswaar in 1808 de
slavenhandel eveneens verboden, maar in de zuidelijke staten werd daar in
het geheel geen gevolg aan gegeven.
1) Voor Cuba: A. F. Corwin, Spain and the Abolition of Slavery in Cuba, 18171866. Austin/London, 1967 (Corwin). Voor Brazilie: L. Bethell, The Abolition of
the Brazilian Slave Trade. Cambridge, 1970 (Bethell).
2) Mannix en Cowley, p. 21O-p. 215.
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Engeland's diplomatieke optreden

Het duurde niet lang of in Engeland geraakte men tot de overtuiging, dat
de economische omstandigheden de slavenhandel misschien niet meer zo
aantrekkelijk voor het eigen land maakten, maar dat deze situatie geenszins
voor de Atlantische slavenhandel als geheel gold. Het leek er zelfs op, dat
de slavenhande1 in de eerste jaren van de vorige eeuw zou toenemen als nooit
te voren. De prijzen van de slaven op de markten te Rio de Janeiro, Havanna
en Charleston schoten ornhoog. Het waren vooral Franse, Spaanse, Portugese en Noordamerikaanse handelaren, die zich haastten in de behoefte aan
Afrikaanse slaven te voorzien. Door de strafbepalingen aan de Britse afschaffingswet verbonden namen slechts weinig Engelse handelaren aan deze
slavenhandel dee!. Van afschaffing van de gehele slavenhandel op de AtIantische oceaan was echter geen sprake. Slechts de negerhandel naar het Britse
Caraibische gebied werd door de wet van 1807 getroffen. Door deze ontwikkeling voelden de Engelse planters in Westindie zich tekort gedaan, omdat
zij weI, en de planters van andere nationaliteiten niet van nieuwe slaven verstoken waren 1).
Engeland beijverde zich echter om gedurende een groot gedeelte van de
negentiende eeuw regeringen van andere landen ertoe te brengen, eveneens
aan hun onderdanen de slavenhandel van en naar hun grondgebied en kolonien te verbieden. Engeland was daartoe ook bij machte, omdat het als
sterkste mogendheid ter wereld uit de Napoleontische oorlogen te voorschijn was gekomen.
Reeds gedurende die oorlogsjaren had de Britse regering druk kunnen
uitoefenen op de Portugezen, die als eersten met de slavenhandel waren aangevangen en in de loop der eeuwen de meeste slaven hadden overgevoerd.
De vergrote vraag naar suiker en katoen in Europa had een krachtige stimulans aan de exploitatie van de immense onontgonnen gebieden in Brazilie
gegeven, waar gedurende de periode 1781-1810 jaarlijks 30.000 slaven werden geimporteerd 2). Het naar Brazilie uitgeweken Portugese koningshuis
moest in 1810 de Britse steun echter betalen met een verdrag, waarin het
Portugese slavenhalers slechts werd toegestaan slaven in te nemen in Portugese havens 3).
Ook in Engeland zelf werd in 1811 op het bedrijven van slavenhandel een
zwaardere straf geplaatst. "Some illicit trading on the part of English
merchants" maakte deze maatrege1 noodzakelijk 4). Het Wener Congres
werd eveneens door de Engelsen aangegrepen om zoveel mogelijk regeringen
ertoe te bewegen de slavenhandel te verbieden. Succes had deze poging
nauwelijks. Het bleef bij een fraaie intentieverklaring, waarin de slavenhan1) Ph. D. Curtin, The Atlantic Slave Trade; A Census. Madison, 1969, p. 231
en p. 233 (Curtin).
2) Curtin, p. 216.
3) Bethell, p. 7-p. 8.
4) Ch. Lloyd, The Navy and the Slave Trade; The Suppression of the African
Slave Trade in the Nineteenth Century. London, 1949, p. 11 (Lloyd).
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del wei als een kwaad werd afgeschilderd, maar waarvan geen praktisch
effect te verwachten vie!. Neen, daarvoor moest Engeland zijn diplomatieke
pressie aanwenden in bilaterale onderhandelingen. Zo gebruikte Engeland
de traktaten van 1814 met het pas gevormde Koninkrijk der Nederlanden en
het verslagen Frankrijk betreffende de teruggave van de door EngeIand veroverde kolonien om zowel Willem I als Lodewijk de XVIII ertoe te bewegen,
de slavenhandel voor hun onderdanen onwettig te verkJaren. Frankrijk
slaagde er echter in het inwerking treden van dit verbod nog vijf jaar op te
schorten. Evenals de V.S., die bij de vrede van Gent in 1812 hun afkeer van
de slavenhandel hadden laten blijken, was Frankrijk echter niet bereid om
samen met Engeland een vlooteskader voor de Mrikaanse kust te detacheren, dat de bevoegdheid zou krijgen om illegale slavenhalers van beider nationaliteit op te brengen. Gezien de snelle groei van de suikerproduktie op
de Franse Caralbische eilanden had Lodewijk XVIII eerst geaarzeJd om de
slavenhandel af te schaffen, bevreesd voor Engeland's handelsnaijver. Toen
Napoleon echter gedurende de "honderd dagen" weI een daartoe strekkende
maatregel nam om een goede indruk op Engeland te maken, kon Lodewijk
XVIII niet achterblijven. Zowel Frankrijk als de V.S. wezen echter nadrukkelijk het "droit-de-visite" van Britse oorlogsschepen van de hand; deze
landen wilden voorts niets weten van gemengde zeegerechtshoven om illegale
slavenhalers te veroordelen. Wei zegden beide landen toe eigen opsporingsschepen voor de kust van Mrika te stationeren, maar Frankrijk voerde deze
belofte pas in 1828 uit, de Verenigde Staten nog veellater, in 1842 1).
Engeland's politieke (en economische) druk op Portugal en Spanje had
meer succes. In 1815 stemde Portugal ten tweede male in met een verdrag,
waarbij werd bepaald, dat Portugese slavenhalers hun bedrijf nog slechts
uitsluitend ten zuiden van de evenaar mochten uitoefenen. Overtreders van
deze Portugese en de reeds bestaande Engelse wetten op de afschaffing van
de slavenhandel konden door oorlogsschepen van beide naties worden opgebracht en veroordeeld door gemengde Portugees-Engelse rechtbanken, die
te Freetown en te Rio de Janeiro zouden worden ingericht. Met Nederland
en Spanje sloot Groot-Brittanie overeenkomstige verdragen met dien verstande, dat Nederland aIle slavenhandel voor zijn onderdanen strafbaar steIde, doch Spanje aanvankelijk aIleen de slavenhandel ten noorden van de
evenaar en eerst na 1820 ook ten zuiden daarvan. Aan de regeringen van
Portugal en Spanje werden door Engeland vergoedingen van respectievelijk
£ 300.000 en £ 200.000 betaald, bestemd om de door de afschaffing van de
handel getroffen handelshuizen te ondersteunen 2). Samen met Spanje werden gemengde gerechtshoven tot wering van de slavenhandel ingesteld te
Freetown en Havanna; met Nederland te Suriname en Freetown.
Het was niet toevallig, dat Sierra Leone als vestigingsplaats voor de gemengde gerechtshoven op de kust van Mrika werd aangewezen. Deze Engelse kolonie was vroeger in handen geweest van een vereniging voor de af1) A. R. Booth, The United States African Squadron, 1843-1861. In : J. Butler
(ed.), Boston University Papers in African History. Boston, 1964, p. 84 (Booth).
2) Ward, p. 79.
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schaffing van de slavernij en ter plekke waren reeds voorzieningen aanwezig
voor het te werk steIien van vrijgelaten slaven. Dit laatste was van belang,
omdat de gemengde gerechtshoven de bevoegheid kregen negers aan boord
van ilIegale slavenschepen vrij te verklaren.
Het optreden van de Engelse marine

De taak om ilIegale slavenhalers te enteren en op te brengen werd grotendeels door de Engelse Royal Navy uitgevoerd, met name in het begin van
de strijd tegen de slavenhandel. Het aantal Engelse marineschepen, dat voor
de Westafrikaanse kust heen en weer kruiste, werd aangeduid met de naam
"Mrican Squadron". Slechts weinig schepen maakten daar aanvankelijk deel
van uit. Voor de bewaking van Napoleon op Sint-Helena hield de Britse
admiraliteit meer schepen ter beschikking. Gemakkelijk had het "Mrican
Squadron" het echter niet: het moest met de geringe mankracht en gebrekkige middelen ten strijde trekken tegen de machtige en invloedrijke slavenhandelaren in de V.S. , Portugal en Spanje. Engelse slavenhalers vormden
voor de Navy na de hiervoor reeds gemelde strenge Engelse strafwetgeving
geen probleem meer. Neen, de Engelse marine moest het opnemen tegen de
schepen en onderdanen van andere nationaliteiten en dat bracht talloze
moeilijkheden met zich mee 1).
De meest effectieve manier om te voorkomen, dat de slaven ilIegaal over
de oceaan zouden worden vervoerd, was het opsporen van de aan de kust
bijeengebrachte slaven nog v66r hun inscheping. In de wetgeving ten aanzien
van de afschaffing van de slavenhandel was echter niet duidelijk aangegeven,
of het de Britse marine wei was toegestaan activiteiten op de kust van Mrika
te ontplooien. De Navy had slechts toestemming om Engelse slavenschepen
en schepen van die landen, waarmee Engeland een verdrag had aangegaan,
op te brengen als bij vistatie inderdaad slaven aan boord waren aangetroffen.
Hierdoor werd het "creek-searching", het opvaren van de talloze riviertjes
van de Nigerdeita, geen succes. De slavenschepen, die daar bezig waren met
het inladen van slaven, konden de negers snel weer aan land zetten en lege
slavenhalers gingen vrijuit. Langs de Afrikaanse kust ontstond een perfect
signaleringssysteem, waardoor de bewegingen van de Engelse oorlogsschepen snel bekend werden aan de slavenhandelaren, die op hun beurt deze
informatie doorgaven aan hun afnemers, de kapiteins van de slavenschepen.
Hierbij speelde de inheemse bevolking van de kustgebieden een belangrijke
rol. De starnhoofden langs de kust waren voor een groot deel voor hun
levensonderhoud van de slavenhandel afhankelijk en werkten daarom de
Britten zoveel mogelijk tegen.
Aan de juridische problemen, waarmee het "African Squadron" werd geconfronteerd, kwam geen einde, ook al was een slavenhaler op heterdaad
betrapt en opgebracht naar het dichtstbijzijnde gemengd gerechtshof. Het
was dan geenszins zeker, dat zo'n slavenschip ook tot prijs werd verklaard.
1) Het hierna volgende uit: Lloyd, p. 61-p. 182 en Ward, p. 39-p. 205.
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De handelingen van de gemengde gerechtshoven te Freetown, waarheen de
meeste slavenschepen werden opgebracht, laten duidelijk uitkomen, dat er
aan de samenwerking tussen de Enge1se rechters en hun buitenlandse confraters uit Spanje, Portugal en Nederland nogal eens wat schortte. De Engelse rechters, meestal principiele voorstanders van de afschaffing van de slavenhandel, ondervonden al vlug, dat hun buitenlandse collega's niet aileen maar
oog hadden voor de effectuering van de tractaten tot wering van de slavenhandel. Zij misten vaak het heilige abolitionistische vuur van de Engelse
rechters. Er werden vele ingewikkelde juridische constructies bedacht om de
slavenhalers vrijuit te doen gaan en de niet-Engelse rechters traden soms
onverholen op als verdedigers van de handelsbelangen van hun eigen land.
Daarbij kwam nog, dat de bemanningsleden van het oorlogsschip, dat de
slavenhaler had opgebracht, verplicht waren als getuigen het proces bij te
wonen. Gedurende die periode was zo'n bemanning aan het normale patrouillewerk onttrokken.
De beloning voor het opbrengen van een slavenschip verzachtte al deze
problemen nauwelijks. Bij de wet van 1807, waarin het "African Squadron"
was ingesteld, werd aan de bemanning van de oorlogsbodem, die een slavenschip voor een gerechtshof had gebracht, een beloning toegekend als het
schip inderdaad tot prijs werd verklaard. Deze beloning bedroeg zestig pond
voor iedere mannelijke slaaf, die levend aan wal was gebracht en dertig pond
voor iedere vrouwelijke slaaf. Voor jongens- en meisjesslaven werd tien pond
sterling uitbetaald. Deze premies werden volgens een vastgesteld schema
onder de verschillende rangen aan boord verdeeld. Beweerd is wei, dat door
deze premieregeling de Engelse oorlogsschepen in de verleiding konden komen om slechts jacht te maken op diep geladen slavenhalers. Voor de juistheid van de geruchten dienaangaande is echter nooit enig bewijs geleverd.
In 1838 werd de beloningsregeling verbeterd, omdat toen onder bepaalde
omstandigheden ook lege slavenschepen op verdenking van slavenhande1 in
beslag konden worden genomen. Voor het opbrengen van een slavenschip
zelf werd voortaan ook een premie uitbetaald, afhankelijk van de tonnage.
Voor een slavenschip zonder slaven aan boord werd vier pond sterling per
ton uitgekeerd.
Ondanks deze extra uitkeringen boven de normale gages bleef het dienstdoen in het "African Squadron" voor de Britse marineman onaantrekkelijk.
De lange, onafgebroken diensten, het afschuwelijke klamme klimaat, de geringe mogelijkheden tot passagieren, alsmede het levensgevaar, waarin de
bemanning soms verkeerde, waren daarvan de reden. De admiraliteit in
Londen zond bovendien vaak oude schepen naar de Westkust van Afrika.
Dat was aanvankelijk niet zo'n bezwaar, want de tegenstanders van de Britse
marine maakten, vooral bij de slavenvaart op Brazilie, in het begin van de
vorige eeuw ook van slecht uitgeruste schepen gebruik. Nadat de Engelse
regering middels haar diplomatieke activiteiten in staat was gesteld het net
rond de slavenhandel steeds nauwer aan te halen, werd het voor het voortdurend afnemende aantal slavenhandelaren echter zaak, betere en bovenal
ook snellere en grotere slavenschepen te gebruiken. Ben scheepstype, dat
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zich bijzonder voor dit doelleende, was de "Baltimore-clipper", een vaartuig, dat zeer snel kon zeilen en wei tot duizend slaven in een keer kon vervoeren. In de aanvang was de Britse marine niet tegen deze klippers opgewassen, maar de admiraliteit doorzag de situatie en langzaam werden ook
betere Navy-schepen ingezet. Enkele malen werden tot prij s verklaarde slavenschepen, die in goede staat verkeerden en snel konden zeilen, als marinevaartuig aan het Britse eskader toegevoegd. De vergroting van de zeilkracht
van zowel de slavenhalers als van de Britse marineschepen had tot gevolg,
dat de achtervolgingen steeds langduriger werden. Vaak lukte het een vluchtend slavenschip het Britse ooriogsschip tot na het vallen van de duisternis
voor te blijven.
Was de Navy er wei in geslaagd zo'n slavenschip te enteren en had de
bevelvoerende officier na inspectie besloten het aangehouden schip op te
brengen, dan werd een "prize-crew", bestaande uit een handvol marinemannen van het ooriogsschip, aan boord van de slavenhaler gezet. Deze moesten
ervoor zorgen, dat het van illegale slavenhandel verdachte schip zo snel
mogelijk een havenplaats bereikte, waar een zeegerecht was gevestigd, dat
bevoegd was om het tot prijs te verklaren. Het waren vooral de gevaren, die
de leden van deze "prize-crews" bedreigden, die het dienst doen op de kust
van Afrika voor het Engelse marinepersoneel zo onaantrekkelijk maakten.
Herhaaldelijk kwam het voor, dat deze "prize-crews" werden vermoord door
de bemanningsleden van de slavenhaler. Deze laatsten konden namelijk niet
allen gevangen worden gezet, omdat hun hulp voor het zeilvaardig houden
van het schip onontbeeriijk was. Het ooriogsschip kon nu eenmaallang niet
altijd het geenterde slavenschip naar het dichtstbijzonde prijsgerecht begeleiden, omdat de patrouilleactiviteiten daardoor telkens onder broken zouden
worden.
Aan de reeds hiervoor vermelde nadelen, die aan de taak van de Navy op
de Afrikaanse kust verbonden waren, moet voorts het probleem van de
malaria en de gele koorts nog worden toegevoegd. Deze ziekten konden pas
in de tweede helft van de vorige eeuw effectief worden bestreden door de
toepassing van kinine als medicijn. De mortaliteit ten gevolge van de genoemde infectieziekten was v66r het gebruik van de kinine zo groot, dat het
walveriof aan de Britse matrozen bijna geheel moest worden ontzegd.
Naast de moeilijkheden in de materiele en personele sfeer liep de Britse
marine daarenboven voortdurend de kans internationale conflicten uit te
lokken door het optreden tegen de slavenhandel. Omdat aanvankelijk slechts
schepen met slaven aan boord mochten worden opgebracht, werden aile
slavenhalers, die op vermoeden van het bedrijven van slavenhandel waren
aangehouden, door de prijsgerechten vrijgesproken. In zo'n geval moest aan
de eigenaar(s) van het ten onrechte opgebrachte schip schadevergoeding
worden betaald. Bovendien liet de regering van het land, onder welks vlag
het schip voer, gewoonlijk niet na haar misnoegen over het gebeurde te uiten.
Om de kans op internationale incidenten te verkleinen was het noodzakelijk,
dat de bevoegdheden van de Navy bij de uitoefening van haar taak werden
vergroot. Aan de uitbreidin~ van de mogelijkheden, de AtIantische slaven-
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handel een halt toe te roepen, hebben verscheidene Enge1se regeringen met
kracht gewerkt. In het bijzonder dient hierbij aandacht te worden geschonken aan de uitkomsten van het diplomatieke spel, dat met name door de
Engelse ministers van Buitenlandse Zaken, Palmerston en Aberdeen, in dit
opzicht bekwaam is gespeeld.
Palmerston en Aberdeen

Gedurende de jaren 1840-1860 hebben Palmerston en Aberdeen met niet
aflatende ijver getracht de slavenhandel in te dammen en aan de activiteiten
van de slavenhandelaren de dekking van vrijwel elke vlag te ontnemen. Op
den duur werd met bijna ieder land ter wereld een verdrag aangegaan tegen
de slavenhandel. Lang niet altijd echter bleken deze verdragen in hun oorspronkelijke versie aan het gestelde doel te beantwoorden, zodat er aanvullingen en wijzigingen noodzakelijk waren.
Ook de verdragen, die reeds in het begin van de campagne tegen de slavenhandel met Portugal, Spanje en Nederland waren afgesloten, bleken gebreken te vertonen. Slechts schepen met slaven aan boord mochten worden opgebracht. Vrij spoedig bleek de noodzaak, dat het aanhouden, opbrengen en
tot prijs verklaren van slavenschepen eveneens mogelijk zouden moeten zijn,
als aannemelijk kon worden gemaakt, dat deze schepen als slavenhalers in
gebruik waren, dus zonder dat er slaven aan boord werden aangetroffen.
Herhaaldelijk had de Britse marine namelijk lijdzaam moeten toezien, hoe
de kapitein van een slavenschip de zich aan boord van zijn vaartuig bevindende negers net voor de visitatie door een marineofficier in zee liet verdrinken of haastig naar de wal liet terugroeien, als zijn schip nog voor de kust
lag. Soms werden dan de kan~'s, waarin de slaven waren aangetroffen, samen
met het lege slavenschip voor het prijsgerecht gebracht. De kapitein ging
echter in alle gevallen vrijuit, ondanks de onomstotelijke bewijzen, dat hij
zich wei degelijk met de verboden slavenhandel had ingelaten: er waren nu
eenmaal geen slaven aan boord gevonden.
Om aan deze situatie een eind te maken stelde de Britse regering een aantal
voorwaarden vast. Deze moesten het de patrouillerende marinevaartuigen
mogelijk maken ook slavenschepen op te brengen als er sterke vermoedens
bestonden, dat er met deze schepen slavenhandel werd bedreven. In deze
voorwaarden, ook wei "equipment-clauses" genaamd, werd een schip als
slavenhaler aangemerkt, als er luiken aan boord waren met luchtverversingsgaten, of als het schip in meer dan een normaal aantal dekken of compartimen ten was verdeeld, of ter constructie daarvan de benodigdheden meevoerde. Veroordeling was eveneens mogelijk als tot de inventaris van zo'n
schip een grotere hoeveelheid hand- en voetboeien of victualie behoorde dan
in verhouding tot het aantal bemanningsleden als redelijk kon worden beschouwd.
Deze "equipment-clauses" werden in 1822/'23 voor het eerst als additionele artikelen aan het Engels-Nederlandse tractaat tot wering van de slavenhandel toegevoegd. Pas veel later en na talloze diplomatieke demarches ge-
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schiedde dit ook met betrekking tot de verdragen met Spanje (1835) en
Portugal (1839). In 1841 werd een verdrag tot wering van de slavenhandel
gesloten tussen Engeland, Rusland, Pruisen en Oostenrijk, waar deze "equipment-clauses" deel van uit maakten. De Engelsen had den verwacht, dat de
Fransen dit verdrag ook zouden ondertekenen, maar in overleg met de V.S.
weigerden zij daartoe over te gaan. Dit betekende een f1inke tegenslag voor
Engeland, want vele slavenhandelaren hadden in het begin van de vorige
eeuw hun toevlucht gezocht tot de Franse vlag. Pas na een Brits-Frans verdrag van 1833 werd het de Britse marine toegestaan, Franse slavenhalers op
te brengen. Echter, aIleen Franse zeegerechten waren bevoegd deze schepen
tot prijs te verklaren in geval zich slaven aan boord bevonden. Na 1828 was
de Franse marine er echter zelf in toenemende mate in geslaagd dit misbruik
van hun driekleur te doen verdwijnen.
Door het energieke optreden van de Britse regering op wetgevend gebied
en van de Britse marine bij het uitvoeren van de gesloten verdragen tot
wering van de slavenhandel, leek het erop, dat deze handel gedurende de
periode 1840-1845 zijn laatste jaren beleefde. De Amerikaanse vlag, die
naast de Braziliaanse, op den duur nog als enige veilige dekking voor de
slavenhandel fungeerde, veranderde in dat opzicht na 1842 van karakter.
De Amerikaanse regering probeerde in dat jaar de reeds uit 1808 daterende
wet op de afschaffing van de slavenhandel te effectueren door een klein eskader van de oorlogsvloot der Verenigde Staten als "Mrican Squadron"
voor de Westkust van Mrika te stationeren. Als basis werd Monrovia in
Liberia aangewezen, waar ook een Amerikaans zeegerechtshof werd gevestigd. Evenals te Sierra Leone konden in Liberia de slaven worden gehuisvest,
die als opvarenden van de opgebrachte slavenschepen zouden worden vrij
verklaard.
Over de kwaliteiten en de effectiviteit van dit Amerikaanse vlootdeel wordt
verschillend gedacht. Was dit eskader niet naar de Mrikaanse kust gezonden
ter bescherming van de groeiende Amerikaanse handelsbelangen 1)? Waren
de officieren uit het zuiden niet lakser in het speur- en achtervolgingswerk
dan hun coIlega's uit het noorden van de V.S. 2)? Overigens besefte de eerste
Amerikaanse commandant dadelijk, dat zijn eskader slechts dan in staat
zou zijn slavenhalers te onderscheppen, als een vorm van samenwerking zou
worden gevonden met het Engelse "Mrican Squadron". Nog in 1842 werd
voor dit doe! het Webster-As burton verdrag gesloten, waarin de V.S. en
Groot-Brittanie overeenkwamen, Engelse en Amerikaanse oorlogsschepen
samen te laten patrouilleren. Hoewel de V.S. door het sluiten van dit verdrag
iets van hun afwijzende houding ten aanzien van samenwerking op dit punt
met Engeland lieten varen, was er nog geen sprake van het instellen van gemengd Engels-Amerikaanse gerechtshoven. Engelse schepen konden slavenhalers onder Noordamerikaanse vlag aIleen dan naar een Amerikaans zeegerechtshof opbrengen, als er slaven aan boord werden gevonden.
1) Booth, p. 9l.
2) P. Duignan en C. Clendenen, The Unites States and the African Slave Trade,

1619-1862. Z.p., 1963, p. 38 (Duignan en Clendenen).
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Het Amerikaanse "African Squadron" had niet vee1 succes : slechts weinige en verouderde schepen maakten er deel van uit. De operatiebasis
Monrovia lag te ver verwijderd van de route, die de slavenhalers gewoonlijk
namen. Niet aileen zat het de Amerikaanse marine op de kust van Afrika
meer tegen dan de in het speurwerk ervaren geworden Engelsen, maar ook
kregen de Amerikaanse commandanten vanuit Washington minder steun
dan de Engelse bevelhebbers van de admiraliteit uit Londen. Verscheidene
Amerikaanse ministers voor de marine ondersteunden de acties van het
Amerikaanse eskader vaak op haifslachtige wijze. De Amerikaanse prijsgerechten spraken slechts zelden een veroordeling uit. Zowel het katoen en
tabak producerende zuiden als de handels- en rederijbelangen van New York
hadden daar voordeel van 1).
Brazilie en Cuba : opbloei en teruggang van de slavenhandel, 1846-1870

Gelet op het bovenstaande is het niet verwonderlijk, dat in de periode
1846-1860 de slavenhandel weer opbloeide. Verschillende omstandigheden,
die hierna in de beschouwing zullen worden betrokken, gaven daartoe aanleiding. Het bleek, dat er nog te veel mazen in het legale net zaten, dat Engeland in de loop van de daaraan voorafgaande decennia tot wering van de
iIIegale slavenhandel had vervaardigd. De toegenomen vraag naar slaven
stimuleerde de vindingrijkheid van de illegale slavenhalers en zij trachtten
thans om door deze, voordien reeds bestaande maar niet gebruikte mazen
heen te glippen. In 1850 werd er in het Britse Lagerhuis over gediscussieerd
of het Engelse "African Squadron" weI gehandhaafd diende te worden. Deze
gedachtenwisseling yond plaats op instigatie van vrijhandelsgezinde parlernentsleden, waaronder Cobden en Gladstone. Zij maakten zich bezorgd
over de internationale incidenten, die dit vlootdeel veroorzaakte, waardoor
de vrije ontwikkeling van de handel op Afrika naar hun mening in gevaar
werd gebracht. Zij wilden de Navy niet meer als internationale politieagent
laten optreden. Er waren ook leden, die de afschaffing van de slavenhandel
niet voor mogelijk hie1den. Ondanks aile Engelse tegenwerking ging deze
toch door. De voor- en tegenstanders van de opheffing van het Britse vlooteskader voor de kust van Afrika sloegen e1kaar om de oren met cijfers betreffende de jaarlijkse kosten van dit vlootonderdeel voor de belastingbetaler en de mortaliteit onder de bemanning ervan. De voorstanders van opheffing dienden zelfs een motie in, waarin de regering werd uitgenodigd het
"African Squadron" terug te trekken. Deze motie werd verworpen, maar
het debat zelf noodzaakte de Britse admiraliteit te onderzoeken, hoe de Engelse marine de slavenhalers beter kon bestrijden. Ook de Britse regering
zette haar diplomatieke offensief voor de afschaffing van de slavenhande1
met dubbele ijver voort. De wederopleving van de transatlantische slavenhandel rechtvaardigde deze inspanning ten volle.
Waarom kreeg de slavenhandel na 1846 weer een nieuwe stimulans?
1)

Booth, p. 112-p. 118.
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In de eerste plaats moet hierbij gewezen worden op de vergroting van de
vraag naar slaven, vooral van de plantageeigenaren op Cuba en in Brazilie.
Deze vergroting was een direct gevolg van de afschaffing van de preferentiele
behandeling van de Westindische suiker uit de Engelse gebieden in Engeland
zelf. In 1846 werd de "Sugar Duties Act" aangenomen, waardoor de Engelse
thuismarkt werd opengesteld voor de invoer van Braziliaanse en Cubaanse suiker. Deze suiker werd door middel van slavenarbeid verkregen.
Bij de behandeling van deze suikerwet trad er in het Britse Lagerhuis een
scheiding der gees ten op in het kamp van de vroegere voorstanders van de
afschaffing van de slavenhandel. De principiele abolitionisten keerden zich
nu af van diegenen, die geporteerd waren voor de vrijhande1; een situatie,
die Williams niet nalaat te signaleren 1). De Londense Times merkte schamper op, dat "the ruin of the West Indies was the making of slavery (elsewhere)" 2). De principiele abolitionisten en de Westindische planters vonden
elkaar in een monsterverbond tegen deze suikerwet. Dit mocht echter niet
baten.
In de tweede plaats moet worden opgemerkt, dat de hernieuwde opbloei
van de slavenhandel na 1846 mede het gevolg was van het feit, dat de Navy
in 1842 eenjuridische nederlaag op de slavenhandelaren had ge1eden. In dat
jaar had Lord Aberdeen, de toenmalige Engelse minister van Buitenlandse
Zaken, aan het marinepersoneel van het "African Squadron" verboden om
nog langer acties te land op de kust van Westafrika te ondernemen. Deze
acties waren erop gericht geweest de Afrikaanse stamhoofden er daadwerkelijk van te doordringen, dat aan de slavenhandel een einde moest komen.
Daarbij werden veel barakken verwoest, waarin de slavenhandelaren hun
koopwaar hadden ondergebracht in afwachting van verder transport. Na
het staken van de acties te land werden deze slavengevangenissen echter vlug
weer opgebouwd. Het concentreren van hele scheepsladingen slaven vlak
langs de kust was nu weer mogelijk en daarmee het snel inladen van de
slavenschepen. Na 1842 lukte het de Navy slechts zeer gedeeltelijk om de
Afrikaanse stamhoofden ertoe te brengen verdragen met Engeland aan te
gaan, waarin, - tegen ruime compensatie -, de slavenhande1 op hun grondgebied verboden werd.
In de numerieke gegevens betreffende de illegale slavenimporten van de
daarvoor in aanmerking komende Amerikaanse gebieden komt het effect
van de "Sugar Duties Act" slechts indirect tot uiting. In de berekeningen
van Curtin komt het jaar 1846 als zodanig niet voor, omdat deze auteur de
importcijfers namelijk in gehele decaden groepeert 3).
In Spaans Amerika, waarbij de nadruk op Cuba valt, bedroeg de import
van slaven gedurende de periode 1831-1840 140.200 slaven. Dit getalliep
terug tot 58.200 in de periode tussen 1841 en 1850. Tussen 1851 en 1860
werden weer 130.500 slaven geimporteerd.
De import van slaven in de Franse gebieden in de golf van Mexico verI) Williams, p. 181.
2) Geciteerd uit Lloyd, p. 101-p. 103.
3) Curtin, p. 234.
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dween gedurende de periode 1841 en 1850 geheel, maar nam in de daarop
volgende decade weer toe tot 15.000 slaven.
De slavenimporten in de Verenigde Staten en Brazilie vertonen voor de
jaren tussen 1830 en 1850 een zekere continmteit. Het ontbreken van een
bruikbaar verdrag met Brazilie verhinderde de Engelse marine effectief tegen
de slavenhalers onder deze vlag op te treden, terwijl door het ontbreken van
"equipment-clauses" Noordamerikaanse slavenhalers eveneens weinig in de
weg kon worden gelegd. Op de moeilijke positie, waarin het Amerikaanse
"African Squadron" zich beyond, is in het vorenstaande reeds de aandacht
gevestigd.
Ter afronding van deze uiteenzetting kan men aan de hand van bovenstaande gegevens opmerken, dat de aanvaarding van de "Sugar Duties Act"
van 1846 in ieder geval van invloed was op de zich in een dalende lijn bevindende slavenimporten van Spaans en Frans Westindie. De daling van het
aantal daar gelmporteerde slaven in de jaren tussen 1841 en 1850 werd na
1850 omgezet in een stijging.
Brazilie laat, wat de slavenimporten betreft, na 1840 geen daling zien ten
opzicht van het daaraan voorafgaande decennium. WeI blijkt uit het jaarlijks
overzicht van de importcijfers, dat Lloyd ons verschaft, dat de "Sugar
Duties Act" voor een vergroting van het aantal daar ingevoerde slaven zorgde 1). De gemiddelde jaarlijkse slavenimport van Brazilie bedroeg in de
periode 1840-1845 20.000 slaven; van 1845-1849 57.500 slaven.
De opbloei van de slavenhandeI na 1846 kan het best als een kortstondige
laatste flikkering worden getypeerd. De vemieuwde pogingen van de Britse
regering, om aan de slavenhandel definitief een eind te maken, hadden uiteindelijk succes. Palmerston speelde hierbij weer een voomame rol. In het
bijzonder had hij daarbij Brazilie op het ~Og. Dit land had sinds het verwerven van zijn onaihankelijkheid weinig of niets gedaan om aan de omvangrijke slavenhandel naar zijn grondgebied en van zijn onderdanen een
eind te maken. WeI had de Braziliaanse regering onder Engelse druk erin
toegestemd, ook na het verbreken van de banden met Portugal, het verdrag
tot wering van de slavenhandel te honoreren, dat het vroegere moederland
ten aanzien van het slavenvervoer naar zijn Zuidamerikaanse kolonie had
ondertekend. Toen de looptijd van dat verdrag in 1845 verstreken was,
riep de Braziliaanse regering echter haar vertegenwoordiger bij het gemengd gerechtshof te Sierra Leone terug en sloot het hof te Rio de Janeiro 2).
1) Lloyd, p. 140.

2) Het gemengd gerechtshof te Rio de Janeiro was geen steun in de rug van de

Britse marine; tel kens werden slavenschepen en hun bemanning vrijgesproken, omdat het Braziliaans-Engelse verdrag tot wering van de slavenhandel geen "equiprnent-clauses" kende (Lloyd, p. 45 en Ward, p. 162-p. 163). Verscheidene keren
verklaarde het gerechtshof zich onbevoegd tot oordelen als de opgebracht slavenhaler (pro forma) onder Portugese vlag voer. Het desbetreffende schip moest dan
onder geleide van een Engels oorlogschip naar Sierra Leone worden gebracht, waar
soms ook geen vervolging kon worden ingesteld. Hoeveel negers van het aantal,
dat zich oorspronkelijk aan boord beYond, na dit heen- en weerzeilen in leven
bleven, laat zich raden (Bethell, p. 146).
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De Engelse regering gaf daarop aan de marine het bevel om toch slavenschepen van Braziliaanse origine aan te houden en op te brengen, nu echter
naar Britse zeegerechten. De legale basis voor dit optreden was erg sma!.
Brazilie had door middel van een nationale wet van 1826 het bedrijven van
slavenhandel als een daad van piraterij aangemerkt. Omdat piraten op zee
vogelvrij zijn, werd de Britse marine gemstrueerd door te gaan met haar
acties. Voorts gaven de Britse gerechtshoven meer zekerheid dan de gemengde Engels-Braziliaanse gerechten, dat nagenoeg elk opgebracht schip
tot prijs zou worden verklaard 1). Om de souvereiniteit van Brazilie bekommerde Engeland zich niet te veel. Bekend is de uitspraak van Palmers ton,
dat "these South American states require te be kept in order" 2).
Op den duur vestigde zich echter ook in Brazilie de overtuiging, dat de
slavenhandel moest worden beeindigd. Er gingen stemmen op, die zich afvroegen of vrije arbeid niet voordeliger was dan slavenarbeid. Deze evolutie
in het denken van vele grote Braziliaanse plantageeigenaren, samen met de
tot een blokkade uitgegroeide activiteiten van de Britse marine, deden de
Braziliaanse regering besluiten zelf de slavenhalers gerechtelijk te vervolgen.
De Engelsen hieven daarop hun blokkade van de Braziliaanse kust gedeeltelijk op en namen een afwachtende houding aan ten einde de Brazilianen de
gelegenheid te geven eindelijk hun goede wil te tonen. Op die manier kwam
er aan de strooIIi van slaven naar Brazilie, de grootste in de negentiende
eeuw, een eind na 1851. Tijdens de Krimoorlog en de daarmee samenhangende inkrimping van de Britse vloot in het Atlantische gebied was er nog een
kleine opleving van de slavenvaart naar Brazilie, maar de Britse bemoelenis
ter controle op de naleving van de wetten tot wering van de slavenhandel
was in afnemende mate vereist. De Brazilianen deden het toen zelf.
WeI zette Engeland zich nog in voor de verbetering van de positie van de
door het gemengde gerechtshof te Rio de Janeiro geemancipeerde negers,
omdat de Brazilianen deze als slaven bleven behandelen. Ook beijverden de
Britten zich voor de vrijlating van aIle slaven, die volgens de nationale
Braziliaanse wetten en de verdragen dienaangaande met Engeland illegaal
Brazilie waren binnengekomen 3).
Brazilie was echter niet het laatste struikelblok op de weg naar de totale
afschaffing van de slavenhandel. Het langst heeft de slavenvaart naar Cuba
voortgang gevonden. In tegenstelling tot de slavenvaart onder Portugese of
Braziliaanse vlag was die onder Spaanse vlag reeds in het begin van de vorige
eeuw formeel verboden, waarover hiervoor reeds sprake was. Voor Madrid
was de uitvaardiging van dit verbod geen gemakkelijke beslissing geweest,
want de Spaanse kolonisten op Cuba hadden machtige vertegenwoordigers
in de Cortes en de Spaanse regering was zeer bevreesd, dat zij Cuba als
laatste belangrijke deel van het vroeger eens zo uitgestrekte Spaans Amerika
eveneens aan de onafhankelijkheid zou moeten prijsgeven 4). Gelet op deze
1) Bethell, hoofdstuk IX.
2) Lloyd, p. 142.
3) Bethell, p. 380-p. 386.
4)

Het volgende uit: Corwin, p. 26-p. 33.
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achtergrond is het begrijpelijk, dat Madrid zelden tegen de Cubaanse koloniale autoriteiten optrad, als deze de bepalingen tegen de slavenhandel slecht
of in het geheel niet toepasten. Duidelijk blijkt echter uit het aantal Spaanse
slavenhalers, dat door het gemengde Spaans-Engelse gerechtshof te Sierra
Leone tot prijs verklaard werd, dat Spanje zelf welloyaal aan de afschaffing
van de slavenhandel meewerkte. Bij het gemengde hof te Ravanna lagen de
zaken even wei heel anders; zelden werd daarheen een schip opgebracht. En
als het daar tot een veroordeling kwam, werden de door het hof geemancipeerde negers, die zich aan boord van het tot prijs verklaarde schip hadden
bevonden, als staatsslaven behandeld. Roewel de Spaanse vlag voor de op
Cuba varende slavenhalers door het Spaans-Engelse traktaat en de daaraan
toegevoegde "equipment-clauses" formeel onaantrekkelijk was, hinderde dat
de aanvoer nauwelijks. Ret waren trouwens vooral Noordamerikaanse schepen, die de slaven op Cuba afieverden. De aanvoer van nieuwe slaven stagneerde pas, toen in 1854 op het eiland onder Engelse druk een slavenregister
werd ingesteld. De plantageeigenaren konden daarna slechts slaven van elkaar kopen, maar geen "nieuwe" Afrikanen meer 1).
De slavenhandel naar Cuba kreeg de genadeslag, toen ook de "Stars and
Stripes" deze handel niet langer bescherming bood. In 1862 tekende Lincoln
een verdrag met Engeland, waarin werd overeengekomen gemengde EngelsAmerikaanse gerechtshoven tot wering van de slavenhandel in te stellen.
Voorts was het de marine van beide landen toegestaan slavenschepen onder
Engelse of Amerikaanse vlag op te brengen, reeds op verdenking van slavenhandel 2). Rierdoor kwam aan deze handel naar de V.S. definitief een einde.
De Engelse en Amerikaanse marineschepen konden, dankzij dit verdrag,
zeer effectief de aanvoer van slaven naar het zuiden van de V.S. verhinderen.
Ret uitbreken van de burgeroorlog deed de Amerikanen met betrekking tot
de wering van de slavenhandel blijkbaar hun wantrouwen tegen hun oude
moederland verliezen. Overigens lieten de Cubaanse plantagehouders nog
niet alle hoop op aanvoer van nieuwe slaven uit Afrika varen. Zij verwachtten, dat een eventuele overwinning van het vrijhandelsgezinde noorden van
de V.S. de Noordamerikaanse markt ook voor Cubaanse suiker zou openen.
In afwachting daarvan nam het aantal op Cuba geimporteerde negers enigzins toe, omdat sommige slavenschepen, die vroeger op het zuiden van de
V.S. hadden gevaren, hun slaven tijdens de burgeroorlog naar Cuba brachten.
Ret was echter de afioop van dezelfde burgeroorlog in de V.S. en het daarmee samenhangend economische verval van de zuidelijke staten van Noordamerika, die de slaveneigenaren op Cuba deden beseffen, dat het instituut
van de slavernij had afgedaan. De droom van een groot slavenrijk rond de
golf van Mexico was vervlogen. Ret zuiden van de V.S., Mexico en de
plantageeilanden in de Carai'bische zee zouden daarvan deel hebben moeten
uitmaken 3).
1) Corwin, p. 113.
2) Lloyd, p. 175.
3) Mannix en Cowley, hoofdstuk
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Ben Spaanse wet, die in 1866 nog eens moest proberen aan de slavenhandel een eind te maken, had succes. In tegenstelling tot voorafgaande
maatregelen van gelijke strekking werd deze wet door de koloniale autoriteiten op Cuba niet gesaboteerd. Vele voorvechters van de slavernij op dat
eiland had den zich inmiddeIs ook tegen de slavenhandel gekeerd en daardoor kon de wet van 1866 worden uitgevoerd. De atkeer tegen de mensenhandel was ontstaan door het bekend worden van de slechte behandeling,
die de slaven zich aan boord van de laatste, volgepakte slavenschepen moesten laten weIgevaIlen. De voorstanders van de slavernij op Cuba wilden
voorkomen, dat de snel om zich heen grijpende verontwaardiging hierover
zich eveneens tegen de slavernij zelf zou keren ').
De laatste slavenhaler,' de afschaffing van het "African Squadron"

Over de laatste transatlantische slavenhaler zijn vele verhalen in omloop,
die waarschijnIijk minder met de werkeIijkheid van doen hebben dan met de
reeds hiervoor gesignaleerde romantisering van de negentiende eeuwse slavenhandei. Incidenteel zullen er ook na 1866 nog wei slavenschepen naar
Cuba zijn gekomen, maar van een geregelde aanvoer was geen sprake meer.
Engeland had niet aIleen de transport- en afzetmogelijkheden voor de handelaren in "Ievend ebbenhout" onmogelijk gemaakt; ook de meeste aankoopmogelijkheden waren inmiddels afgesneden.
Na het stopzetten van de acties op de kust, in 1842 op bevel van Aberdeen,
was de Britse marine er langzaam, maar zeker in geslaagd verdragen met
Afrikaanse stamhoofden af te sluiten, waarin de slavenhandel op hun grondgebied werd verboden. Daaraan voorafgaande werd meestentijds gedurende
een korte peri ode intensief voor de kust van deze gebieden gepatrouiIIeerd,
zodat de door het vlootvertoon gemtimideerde stamhoofden toegaven en
tegen de daarvoor aangeboden geldelijke compensatie het door Engeland
gewenste verdrag tekenden. De slavenhandelaren werden op den duur bijeengedreven op het grondgebied van de koningen van Lagos en Dahomey. Door
de verovering van het eerstgenoemde gebied in 1861 kon de EngeIse marine
de slavenhandel daar beteugelen. De koning van Dahomey werd daarna door
een zeer langdurige blokkade van zijn grondgebied op de knieen gebracht 2).
Engeland's optreden aan beide kanten van de Atlantische oceaan had tot
gevolg, dat de transatlantische slavenhandel definitief verdween. In 1867
werd het "Mrican Squadron" als speciaal vlooteskader opgeheven, in 1871
volgden de gemengde gerechtshoven te Sierra Leone. Aan de reeds lang bestaande en veel besproken tak van handel was een eind gekomen, zeker toen
Cuba en Brazilie resp. in 1886 en 1888 de slavernij afschaften 3). Engeland
bleef echter waakzaam, omdat in de maagdelijke gebieden van Zuidamerika
een grote behoefte aan werkkrachten bleef bestaan. AIs aIternatief voor de
slavenhandel werd daarna zoweI in Brazilie als op Cuba soms nog gepoogd
') Corwin, p. 196.
2) Lloyd, p. 149-p. 159 en Ward, p. 202-p. 205.
3) Bethell, p. 386 en Corwin, p. 196.
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contractarbeiders uit Afrika en Westindie te laten overkomen. Veel succes
had den deze pogingen echter niet: Engeiand liet niet na te doen blijken, dat
het invoeren van contractarbeiders naar zijn opvatting veelleek op slavenhandel!).
De slavenhandel op Afrika's Oostkust

Volledigheidshalve dient er hier te worden gewezen op het feit, dat het
verdwijnen van de slavenhandel in het Atlantische gebied geenszins betekende, dat deze handel ook elders had opgehouden te bestaan. Ver vaar het
begin van de Atlantische slavenhandel vervoerden de Arabieren reeds negers
van de Oostkust van Afrika naar de emiritaten ten zuiden van het huidige
Saoedi-Arabie. Aan dit slavenvervoer in het bijzonder en aan de gebieden
aan de Afrikaanse kusten van de Indische oceaan in het algemeen hadden
de Europeanen zich gedurende vele eeuwen slechts weinig gelegen laten liggen. AIleen de Portugezen hadden zich langs de kust van Mozambique gevestigd, maar van de opbouw van een Oostafrikaans en Zuidaziatisch maritiem Portugees rijk, waar d' Almeida en Albuquerque zich voor hadden ingezet, bleek geen sprake te kunnen zijn. De Portugese bezittingen in die delen
van de wereld vormden een onsamenhangend geheel en vooral Mozambique
lag buiten de scheepvaartroutes naar Voorindie en Indonesie 2).
Toen de slavenvaart na 1815 voor Portugal op de Atlantische oceaan
werd ingeperkt, probeerden de Portugezen slaven uit Oostafrika te kopen,
waarin, zoals vermeld, de Arabieren het handeismonopolie bezaten. Zanzibar was het centrum van deze Arabische slavenhandel; de Portugezen deden
in het begin van de vorige eeuw de vraag naar slaven op dat eiland aanmerkelijk toenemen. Later kwamen daar de eveneens van de Westafrikaanse kust
verdreven Braziliaanse en Noordamerikaanse slavenhandelaren bij. Om die
reden trokken de Arabische kooplui steeds dieper het Afrikaanse binnenland
in en van steeds verder afgelegen streken werden de slavenkaravanen naar
de Oostkust gedreven. De slaven, die met jukken aan elkaar werden gebonden, waren door de lange tocht vaar hun inscheping naar Zanzibar soms al
zo verzwakt, dat velen gedurende de korte zeereis overleden 3).
Ook in het Oostafrikaanse gebied zette Engeland zich in om de slaven1) Corwin, p. 107.
2) J. H. Parry, The Establishment of the European Hegemony: 1415-1715; Trade
and Exploration in the Age of Renaissance. New York, 1966 (3), p. 35.
3) Lloyd, p. 187-p. 269 wijdt een apart gedeeJte van zijn boek aan de slavenhandel
aan de Oostkust van Afrika. Dat is een uitzondering, want de meeste hier genoemde
publicaties over de afschaffing van de slavenhandel beschrijven uitsluitend de gebeurtenissen aan Afrika's Westkust. Over de Arabische slavenhandel zijn in verhouding tot zijn Atlantische pendant weinig gegevens bekend. Het is echter waarschijnlijk, dat de prijs, uitgedrukt in ruilgoederen, voor de aankoop van een slaaf,
geringer was. Het aantal slaven, dat door deze handelaren werd gekocht, was veel
kleiner dan dat aan de Westkust. De lagere waarde van de slaven zal er ongetwijfeld
toe hebben bijgedragen, dat de mortaliteit tijdens de Arabische slaventransporten
over land en ter zee veel hoger was dan die op de Atlantische route, waarbij van
meer geperfectioneerde vervoerstechnieken gebruik werd gemaakt.
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handel te doen verdwijnen. Deze taak was nog moeilijker te volvoeren dan
in het Atlantische gebied, omdat niet aIleen jacht moest worden gemaakt op
de slavenhandelaren en slavenhalers van Europese of Amerikaanse herkomst,
maar ook omdat een eind moest worden gemaakt aan het inter-Arabische
slavenvervoer en aan de activiteiten van de Arabische slavenkooplui. In
tegenstelling tot de aankoopprocedures aan de Westkust van Afrika hielden de slavenhalers aan de Oostkust zich niet zelf met het bijeen brengen
van de slaven bezig. Dat werd bij uitsluiting door de Arabieren gedaan.
In de Indische oceaan heeft de Britse marine door haar optreden de mensenhandel eveneens goeddeels tot staan kunnen brengen. Via geografische
uitbreiding van de geldigheid van de verdragen tot wering van de slavenhandel, die Engeland met vele landen had gesloten, en door het instellen van
een gerechtshof te Kaapstad ter veroordeling van opgebrachte slavenschepen, kon de niet-Arabische slavenhandel weI worden teruggedrongen. Frankrijk leverde in dit verband nog problemen op, omdat het zijn recht om zwarte
contractarbeiders naar Madagascar te brengen niet wilde opgeven.
Na de blokkade van Zanzibar in 1873 en van de afzetgebieden rond de
Perzische golf verkeerden de Engelsen in de hoop ook de interne Arabische
slavenhandel te hebben stopgezet. Vooral het primitieve transport met de
voor het vervoer van mensen totaal ongeschikte Arabische zeilschepen, de
"dhows", wekte in Europa algemeen verontwaardiging en aikeuring. Het is
echter de vraag of het vervoer van slaven na het sluiten van de slavenrnarkt
op Zanzibar weI in omvang afnam. De slaven werden namelijk na 1873 via
Dar-es-Salaam over land naar het noorden vervoerd en vervolgens per schip
naar het Midden-Oosten. Aan deze transportweg kon de Engelse marine
weinig veranderen. Pas toen de Europese grote mogendheden na de "scramble for Africa" een vastere greep op het binnenland van dat continent kregen,
kon dit inter-Arabische slavenverkeer over land beter worden aangepakt 1).
Consequenties en evaluatie van Engeland's optreden by de afschaffing van de
slavenhandel

Overzien we de slavenhandel in de negentiende eeuw en in het bijzonder
de pogingen van Engeland om aan die handel een einde te maken, dan valt
in de eerste plaats op, dat die pogingen op paradoxale wijze een verslechtering tot gevolg leken te hebben van de omstandigheden, waaronder de slaven
vervoerd werden. Vooral de mededelingen van de Britse scheepsdokters, die
met een "prize-crew" aan boord van een geenterde slavenhaler stapten, doen
het ergste vermoeden. Was de techniek van het slavenvervoer in de vorige
1) Lloyd, p. 269 en Unger, SIavenhandel I, p. 174, noot 1 delen mee, dat de
inter-Arabische sIavenhandeI nooit geheeI is uitgeroeid. Lloyd vestigt in een appendix, p. 290-p. 291 nog de aandacht op het transport van "indentured servants"
aIle bewoners van de Fuji-eilanden, naar Queensland in Australie tijdens de sneIle
expansie van de katoenplantages daar gedurende de Amerikaanse burgerooriog en
daarna door het wegvaIlen van de katoenexport uit het Zuiden van de V.S. Ook
aan dit vervoer (het zgn. "blackbirding") hebben de Engelsen een eind gemaakt.

168

DE SLAVENHANDEL IN DE NEGENTIENDE EEUW

eeuw ten opzichte van de zeventiende en achttiende eeuw zo verslechterd?
Inderdaad, dit vervoer wijzigde zich onder druk van het optreden van de
EngeIse marine, zoals het opheffen van de monopolies van de grote Engelse,
Franse en Nederlandse "chartered companies" rond 1700 de slavenhandel
eveneens anders deed verlopen. Tijdens de periode van de Royal Mrican
Company (R.A.C.) en de West-Indische Compagnie (W.I.C.) was het inhandelen van slaven een taak voor de compagniesdienaren, de factors, op de
Mrikaanse kust. Een slavenhaler kon zonder veel oponthoud een reeds van
te voren gereedgemaakte lading slaven innemen. De ruillading, die de compagniesschepen meevoerden, werd op advies van de factors in Mrika zo
samengesteld, dat het best aan de immer veranderende smaak van de Mrikaanse staInhoofden kon worden voldaan.
Na de afschaffing van de monopolies van deze grote compagnieen (de
R.A.C. verloor in 1698 haar monopolie, de W.I.c. in 1730) moesten de
kapiteins van de slavenschepen hun geluk op de kust van Mrika beproeven
veelal zonder vertegenwoordigers ter plaatse. In de vrijhandelsperiode wijzigde de techniek van het slavenvervoer zich dan ook. De slaven stonden
niet meer klaar op het compagniesfort. De kapitein van een slavenschip was
verplicht gedurende vele maanden heen en weer langs de Afrikaanse kust te
zeilen ten einde de slaven, vaak in kleine aantallen, van de inheemse makelaars in te kopen.
Op die manier verbleven de slaven, die aan het begin van zo'n inhandelingsperiode waren ingekocht, veellanger aan boord van het slavenschip dan
de slaven ten tijde van de monopoliehandel. Toen konden de meeste schepen
direct na het innemen der slaven aan de oversteek beginnen. Weliswaar
trachtten de kapiteins van sommige slavenschepen in de achttiende eeuw de
inhandelingsperiode enigzins te bekorten door de boot uit te zetten en deze
van ruillading te voorzien, maar deze techniek betekende eveneeens een verslechtering van de positie van de ingehandelde negers. Deze waren immers
gedurende de tijd, waarin de open sloep langs een van het moederschip verwijderd kustgedeelte kruiste, aan weer en wind blootgesteld, vastgekluisterd
aan de banken 1).
Toch deed deze verandering van monopoliehandel naar vrijhandel en de
daarmee samenhangende wijzigingen in het slavenvervoer de mortaliteit onder de overgevoerde negers tijdens het transport niet toenemen. Integendeel,
het sterftepercentage daalde in de achttiende eeuw. De reden hiervoor lag in
de omstandigheid, dat de slaven gedurende de achttiende eeuw voorzichter
werden behandeld dan in de eeuw daarvoor. Door de toenernende competitie onder de slavenhandelaars op de Mrikaanse kust stegen na 1700 de in1) Twee voorbeelden van een beschrijving van een achttiende eeuwse slavenreis:
D. van der Viis, De reis van het fregatschip "Het Vergenoegen" naar Angola en
Suriname (1793-1797). In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, no. 15 (november 1967) en P. C. Emmer, De laatste slavenreis van
de Middelburgsche Commercie Compagnie. In: Economisch- en Sociaal-Historisch
Jaarboek, deel xxxiv (1971), 's-Gravenhage, 1971, p. 72-p. 123 (Emmer, Slavenreis).
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koopprijzen van de slaven. Deze competitie vloeide voort uit het feit, dat de
vraag naar slaven in de achttiende eeuw in het Caraibische gebied toenam.
De verkoopprijzen van de slaven stegen daar aanmerkelijk. Ten gevolge hiervan vertegenwoordigden de slaven in de periode na 1700 een hogere waarde
tijdens het transport dan in de periode daarvoor, zodat de slavenhalers er
aile belang bij hadden de sterfte onder de overgevoerde negers zo laag mogelijk te houden. In de periode na 1700 daalde de mortaliteit op Engelse en
Nederlandse slavenschepen tot ongeveer vijftien procent 1).
In de negentiende eeuw voltrok zich wederom een verandering in de vervoerstechniek. Het is duidelijk, dat de hiervoor omschreven tijdrovende inhandelingsprocedure uit de achttiende eeuw totaal ongeschikt was voor de
illegale slavenhalers. Zij dienden voortdurend bedacht te zijn op de schepen
van de Britse marine. In het begin van de vorige eeuw vestigden zich dan ook
talloze blanke slavenhandelaren in Afrika, die min of meer bij een bepaald
starnhoofd werden "geaccrediteerd" en aan de kust grote barakkenkampen
inrichtten, waar complete scheepsladingen slaven voor vervoer gereed werden gemaakt. Niet aileen geschiedde het inladen van de slaven sneller dan in
de periode voor 1800, maar ook het transport zelf veranderde. Door de
scherp gestegen verkoopprijzen van de slaven en het grote gevaar onderweg
gesnapt te worden werd het voor de slavenhandelaren aantrekkelijker meer
slaven in een keer te vervoeren. Voorts moesten de slaven tijdens de reis
meer dan voorheen onderdeks blijven; luchten leverde te veel gevaar op.
Daar kwam nog bij, dat de slavenhandel in de periode na 1800 niet meer van
Europa uit werd gevoerd. Vit de scheepspapieren van de te Sierra Leone
opgebrachte schepen blijkt, dat deze veelal van Amerika uit werden uitgereed. Een verklaring daarvoor is niet moeilijk te vinden. De risico's aan de
illegale slavenhandel verbonden waren voor de solide handelshuizen in Engeland, Frankrijk en Nederland en later ook voor die uit Spanje en Portugal
te groot. In plaats van een normale tak van handel veranderde het vervoer
van slaven in smokkelhandel en daarom meer en meer in een onderneming
van avonturiers. Deze kozen hun domicilie in een voor hen gunstige omgeving, en wei de afzetgebieden zelf. De driehoeksreizen hadden in de vorige
eeuw afgedaan.
Deze verandering had gevolgen voor de exploitatie van de slavenschepen
in de negentiende eeuw. De avonturiers waren eerder geneigd van goedkope,
verouderde schepen gebruik te maken dan de slavenhandelaren in de achttiende eeuw. Het gebruik van verouderde schepen werd in de hand gewerkt
door de "equipmentclauses", waardoor een schip op grond van zijn uitrusting en indeling als illegaal slavenschip kon worden aangemerkt. Na het
vervoer van slechts enkele ladingen slaven was het voor de eigenaars van de
slavenschepen noodzakelijk deze vaartuigen te vernietigen, omdat de stank,
die de slaven in de ruimen hadden achtergelaten, de functie ervan niet kon
verloochenen. De winst van gemiddeld drie geslaagde slavenreizen was echter

1) Curtin, p. 277 en p. 288.
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in het algemeen reeds voldoende om deze schadepost goed te maken 1). Hoewei de "equipment-clauses" formeel in de Engels-Braziliaanse verdragen tot
wering van de slavenbandel niet voorkwamen, maakte dat in de praktijk van
de rechtspleging van het gemengd gerechtshof te Sierra Leone weinig uit: in
feite werden zij toegepast.
Vooral op grond van genoemde veranderingen bij het inbandelen en het
vervoer van slaven gedurende de negentiende eeuw veronderstellen verscheidene auteurs, dat de mortaliteit aan boord van de illegale schepen veel hoger
was dan het overeenkomstige sterftepercentage uit de eeuw daarvoor 2). In
verband daarmee kan men de vraag opwerpen of het streven van de voorstanders van de afschaffing van de slavenbandel niet op paradoxale wijze een
verslechtering heeft teweeg gebracht in het vervoer van tot slaaf gemaakte
negers. Deed het optreden van de Engelse marine de vervoersomstandigheden niet zo verslechteren, dat de mortaliteit aan boord van de slavenschepen meer toenam dan ooit daarvoor?
Curtin beantwoordt deze vraag in negatieve zin. Hij berekent, dat de
dalende tendens van de sterftepercentages aan boord van de slavenschepen
uit de achttiende eeuw zich voortzette in de negentiende eeuw 3). Deze berekeningen zijn tot stand gekomen mede op grond van gegevens, die door
de Britse admiraliteit waren opgesteld ten behoeve van de rechtvaardiging
van haar taak voor de Afrikaanse kust. Daarbij moet nog in aanmerking
worden genomen, dat deze gegevens vaak een pessimistische kijk op de stand
van zaken gaven om het Lagerhuis te beinvloeden. Toch blijkt, dat de genoemde veranderingen in de vervoerstechniek, die zich in de negentiende
eeuw voltrokken, de mortaliteitscijfers niet in ongunstige zin hebben beinvloed niettegenstaande de "equipment-clauses". Een eeuw daarvoor was dit
evenmin het geval geweest bij de overgang van de monopolieslavenhandel
naar die van de vrijhandel.
Ter verklaring van Curtin's berekeningen kan worden gewezen op het
reeds hiervoor besproken scheepstype, de "Baltimore clipper", die het vervoer van slaven aanzienlijk verbeterde 4). Vooral de slavenbandel naar het
zuiden van de V.S. en naar Cuba profiteerde van het ingebruik nemen van
dit scheepstype. Hoewel de nieuwe klipper aan de slavenhandel van de vorige
eeuw het karakter van smokkelhandel niet kon ontnemen, dwong het de
eigenaar(s) ervan tot een kapitaalintensieve aanpak 5). De Noordamerikaanse illegale slavenhalers, die zich een of meer "Baltimore clippers" konden
veroorloven en van de "equipment-clauses" geen last hadden, waren geen
avonturiers meer. De slavenvaart op Cuba, Puorto Rico en het zuiden van
de V.S. kreeg na 1840 een professioneel karakter. De avonturiers kregen
1) Duignan en Clendenen, p. 57 geven een berekening van de winst- en verliesposten van een slavenkapitein, die ilJegaal slaven naar Cuba vervoerde. Ondanks
het feit, dat schip en lading in ren op de drie reizen als verloren moesten worden
geboekt, werden toch aanzienlijke wins ten gemaakt.
2) Mannix en Cowley, p. 210-p. 215 en Unger, Slavenhandel I, p. 174.
3) Curtin, p. 280 en p. 281.
4) Lloyd, p. 27-p. 35 en p. 177.
') Van Dantzig, p. 125.
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weer de overhand gedurende de laatste jaren van de slavenvaart op Cuba,
nadat de Amerikaanse regering in 1862 die handel voor haar onderdanen
onmogelijk had gemaakt door het tekenen van het hiervoor genoemde verdrag met Enge1and. De "Baltimore clipper" verkortte de tijdsduur, waarin
de slaven zich op zee bevonden. Curtin geeft aan, dat de reisduur in direct
verband stond met het sterftepercentage. De nieuwe klipper was vooral van
belang, toen de slavenhandel zich van de West- naar de Oostkust van Afrika
verplaatste, waardoor de afstand naar Cuba of de V.S. aanmerkelijk werd
vergroot.
De mortaliteit onder de slaven aan boord van de slavenhalers onder Braziliaanse vlag daalde in de negentiende eeuw wei enigzins ten opzichte van het
percentage uit de eeuw daarvoor, maar bereikte niet het lage niveau van de
percentages van de slavenvaart op Cuba en de V.S. De slavenhandel op
Brazilie bleef gedurende de negentiende eeuw het domein van de avonturiers
en de verklaringen van de Britse scheepsartsen over de onmenselijke toestanden aan boord van geenterde slavenschepen hadden vooral betrekking
op slavenhalers, bestemd voor Rio de Janeiro.
Een volgend punt, dat in het kader van een beschouwing over het streven
van Groot-Brittanie naar afschaffing van de slavenhandel besproken dient
te worden, is de behandeling van de door de gemengde gerechtshoven bevrijde slaven. De meeste van hen herkregen hun vrijheid in Sierra Leone.
Zij werden dadelijk tot Brits onderdaan gemaakt om het de omwonende
slavenhandelaren moeilijker te maken hen weer als slaaf te verkopen. De
meeste slaven bleven maar in Sierra Leone, omdat hun vroegere woonplaats
te ver lag om er naar terug te keren '). "Here they were given allotments of
half a rood of land, which they cultivated under the supervision of a manager
responsible for about a thousand negroes, each of whom a generous government had provided with an iron pot for cooking, a spade and a spoon and
') Ph. D. Curtin en J. Vansina, Sources of the Nineteenth Century Atlantic Slave
Trade. In: Journal of African History, vol. v, no. 2 (1964), p. 185-p. 2081aten zien
hoe moeilijk het is na te gaan in welke gebieden het inhandelen der slaven zich in
de negentiende eeuw afspeelde. AIleen taalonderzoek onder de door Engeland bevrijde slaven kon daarover gedeeltelijke aanwijzingen geven. Het beeld blijft echter
onvolledig. Verschillende kuststreken, waar toch veel slaven werden ingekocht,
waren onder de bevrijde slaven te Sierra Leone slecht vertegenwoordigd. De verklaring daarvan ligt in de omstandigheid, dat door de Navy opgebrachte slavenschepen geen afspiegeling vormden van de gehele slavenhalersvloot. Het aanhouden
van Spaanse, Portugese, BraziJiaanse en Noordamerikaanse slavenschepen was
soms niet mogelijk, vooral in de beginjaren van de acties van de Britse marine,
omdat de desbetreffende verdragen met die landen veel beperkende bepalingen
bevatten of ontbraken. Wei kan volgens Curtin en Vansina geconcludeerd worden,
dat veel slaven in de vorige eeUW afkomstig waren van die kustgedeelten, welke
door hun natuurlijke gesteldheid geschikt waren voor het bouwen van barakken
en het ongezien inladen van slaven. Dat betekende een verschuiving ten aanzien
van die gebieden, die de slavenhalers in de achttiende eeuw frequenteerden. Voorts
is door gebrek aan gegevens niet na te gaan, of in het slavenvervoer van de vorige
eeuw een verandering optrad in de verhouding tussen de overgevoerde Angola- en
Goudkustslaven.
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It yards of cotton material to make themselves decent" 1). De door de
overige gemengde gerechtshoven geemancipeerde negers hadden heel andere
ervaringen. Hiervoor is er reeds de aandacht op gevestigd, dat de bevrijde
negers, die door het gerechtshof te Rio de Janeiro aan de goede zorgen van
de Braziliaanse regering waren toevertrouwd, nog als slaven werden behandeld. Hetzelfde gold mutatis mutandis voor deze negers te Suriname en op
Cuba 2).
Wat te Sierra Leone door de Engelsen en later op kleinere schaal door de
Amerikanen in Liberia werd gedaan voor de van alles beroofde en vaak in
uitgeputte en zieke toestand verkerende negers maakte op velen een diepe
indruk. Ter adstructie daarvan kan het verhaal van een bevrijde slaaf worden
geciteerd, dat in een rapport van een Amerikaanse marinecommandant staat
opgetekend. "My years were eighteen. There was war. At that time my
mother died. My father died. I buried them. I had done. The Foulaho
(Fulani) caught me. They sold me - the Housa bought us. They brought
us to Tomba. We got up. We came to Popo country. The Popos took us.
To a white man they sold us. The white man took us. We had no shirts. We
had no trousers. We were naked. Into the midst of the water - into the
midst of a ship they put us. Thirst killed somebody. By night we prayed.
At sun-time we prayed. God heard us. The English are good. God sent them.
They came. They took us. Our hunger died. Our thirst died. Our chains went
off from our feet. Shirts they gave us. Trousers they gave us. Hats they gave
us. Everyone was glad. We all praised the English. Whoever displeases the
English into hell let him go" 3).
Tot slot moet ter evaluatie van het Engelse optreden ten aanzien van het
weren van de slavenhandel de vraag worden gesteld hoe groot het effect ervan was. Eerst echter moet nogmaals aandacht worden besteed aan de reeds
hiervoor besproken, dieper ge1egen kwestie: wat bezielde Engeland toch om
zowel zijn eigen onderdanen te verbieden slavenhande1 te bedrijven en daarenboven ook de niet-Engelse slavenhandel tegen te gaan? Waren inderdaad
uitsluitend economische omstandigheden daarvan de oorzaak, zoals Williams ons wi! doen geloven? Zowel het abrupte verbod in 1808 van de Engelse slavenhandel zelf als de verwoede ijver van Engelse zijde deze handel in
haar geheel te doen ophouden wijzen in een andere richting.
Bij de bestudering van deze kwestie moet in de eerste plaats worden opgemerkt, dat de economische omstandigheden in ieder geval een zo plotselinge
verplichte beeindiging van de activiteiten van de Britse slavenhandelaars niet
kunnen rechtvaardigen. Immers, nog in 1798 vervoerden Engelse kooplieden
55.000 slaven, 57,9 % van het totale aantal van dat jaar, van wie een groot
gedeelte in de Engelse Caraibische bezittingen werd afgezet 4). Zou deze
vraag naar slaven daar slechts tien jaar later nagenoeg verdwenen zijn?
1)
2)
3)
4)

Lloyd, p. 76.
Cuba: Bethell, p. 41. Voor Suriname: zie deel II van dit artikel.
Booth, p. 103, noot 89.
Curtin, p. 212 (tabel).
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Waarschijnlijk is dit niet. In dit verband voert Williams naar wij zagen aan,
dat de oude suikergebieden in het Cara'ibische gebied hun rol als voornaamste suikerproducenten veri oren hadden. In plaats van Jamaica en Barbados
werden eerst het Franse Saint Domingue en Guadaloupe en Martinique
belangrijk en daarna Cuba en Brazilie. Daar staat echter tegenover, en
Williams ziet dat over het hoofd, dat ook de Engelse planters suikerplantages opzetten op nieuwe, nog niet uitgeputte gronden op Trinidad en in het
van Nederland overgenomen Demerarij. De vraag naar slaven bij de Engelse
planters daar was geenszins verdwenen. Integendeel, negers werden juist uit
Barbados en Jamaica weggekocht en naar de genoemde nieuwe Engelse
suikergebieden vervoerd. Deze interne Cara'ibische slavenhandel nam een
grote omvang aan, omdat het na 1808 voor nieuwe Engelse suikerplanters
de enige overgebleven legale mogelijkheid was om aan slaven te komen.
IIIegaal slaven binnensmokkelen was voor de Engelse planters veel moeilijker dan voor de plantageeigenaren uit de niet-Engelse gebieden. De Engelse koloniale autoriteiten saboteerden de desbetreffende wetten niet. Ten aanzien van het sterk in omvang toenemende inter-Cara'ibische slavenvervoer
kan nog worden opgemerkt, dat de daarmee samenhangende korte zeereizen
een reIatief hoog sterftecijfer te zien gaven. Het veelvuldig verwisselen van
eigenaar deed de negers geen goed, temeer omdat de familieband onder de
slaven daardoor vaker werd verbroken. Aileen door een sterke uitbreiding
van het Britse slavenbestand in het Cara'ibische gebied zouden Demerarij en
Trinidad echter een "boom" in hun suikerproduktie te zien hebben kunnen
geven, vergelijkbaar met die van Jamaica honderd jaar daarvoor. Deze bleef
echter uit. Hoe snel ook de slaven in het Westindische gebied zelf van eigenaar verwisselden, zonder nieuwe aanvoer uit Afrika bleek, dat "the intercolonial traffic that did occur never satisfied more than a tiny fraction of the
labour needs of Trinidad and Demarara" 1).
Bij dit laatste moet worden aangetekend, dat de omvang van de Engelse
suikerproduktie in Westindie en daarmee de grootte van de vraag naar slaven
in dit gebied door de preferentiele rechten van deze suiker op de Engelse
thuismarkt kunstmatig vergroot was. Toen de slavenhandeI met ingang van
1808 werd afgeschaft, besloot het Engelse Lagerhuis de Westindische planters ter compensatie deze speciale rechten te laten. De vraag naar slaven in
het Engelse Caraibische gebied zou ongetwijfeld geringer zijn geweest bij een
andere concurrentieverhouding op de suikermarkt. Maar ook als het Engelse
parlement in 1807, omgekeerd, had besloten de slavenhandel te laten voortbestaan en de speciale behandeling van de Westindische suiker te laten vallen, dan zouden zeker nog heel wat slaven naar Brits Westindie vervoerd
zijn. Inderdaad, zoals Williams opmerkt, zouden de Engelsen het daar op
den duur hebben veri oren van de suikerplanters van Cuba en Brazilie, ondanks Demerarij en Trinidad. Op de lange terrnijn gezien hadden de principiele abolitionisten de economische wind mee. De afschaffing is echter vroe1) D. Eltis, The Traffic in Slaves between the British West Indian Colonies, 18071833. In: Economic History Review, vol. xxv, no. 1 (1972), p. 60.

174

DE SLAVENHANDEL IN DE NEGENTIENDE EEUW

ger gekomen dan het ogenblik, waarop de economische omstandigheden
daar aanleiding toe hebben gegeven. De abolitie van 1807 moet door andere,
humanitaire motieven zijn bepaald.
Tot eenzelfde conc1usie komt R. Anstey als resultaat van diens onderzoek
naar het stemgedrag van de afgevaardigden in het Britse Lagerhuis na de
afschaffingsdebatten van 1807 1). Aan de hand van de gegevens, die Anstey
over de verschillende afgevaardigden naar voren brengt a la Sir Lewis
Namier, zegt deze auteur met zoveel woorden, dat de "gemakkelijke" NeoMarxistische verklaring van Williams over de afschaffing van de Britse slavenhandel niet met de uitslag van zijn onderzoek overeenstemt. Weliswaar
was de parlementaire invloed van het "West Indian Interest" rond 1807 belangrijk afgenomen, maar daar stond tegenover, dat de nieuwe, vrijhandelsgezinde krachten tijdens de debatten over de afschaffing nog geen woordvoerder in het Lagerhuis hadden. De afschaffing van de slavenhandel typeert
Anstey dan ook als "moral achievement". Hierbij kan opgemerkt worden,
dat het begrip "moral achievement" goed past in een tijd, waarin de methodist Wesley, die zich ook fel tegen de slavenhandel had uitgesproken, zoveel
invloed had.
Tot slot van de discussie over Engeland's motieven tot afschaffing van de
slavenhandel, moet er nog op worden gewezen, dat ook bij de uitvoering
van de afschaffingsmaatregelen economische omstandigheden niet op de
eerste plaats kwamen. Natuurlijk heeft de Engelse marine de legitieme Britse
handelsbelangen op de kust van Afrika weI beschermd. Vooral de verovering
van Lagos heeft voedsel gegeven aan de gedachte, dat Engeland Afrika tot
een eigen handelsgewest wilde maken 2). Daar staat tegenover, dat de produktenhandel naar en van Mrika in het begin van de negentiende eeuw van
weinig betekenis was. Met wat palmolie, ivoor en stofgoud zijn de hoge verliezen aan geld en mensenlevens voor het in stand houden van een omvangrijk vlootgedeelte als het "Mrican Squadron" niet te verklaren 3). Ook bij
het onderdrukken van de illegale slavenhandel moeten andere dan econornische redenen de voornaamste stimulans zijn geweest. Daar komt nog bij,
dat er om economische redenen eveneens in het Lagerhuis verzet rees tegen
de instandhouding van het "Mrican Squadron" van de kant van de voorstanders van de vrijhandel, die zich verzetten tegen het belemmeren van de
slavenhandel, omdat zij daardoor de Engelse afzet in Brazilie en Cuba in
gevaar gebracht zagen. Deze zelfde vrijhandelsgezinden pleitten voor het
abandoneren van de Engelse bezittingen op de Goudkust 4). Later, in de
1) R. Anstey, A Re-interpretation of the Abolition of the British Slave Trade, 18061807. In : The English Historical Review, vol. xxxvii, no. 343 (1972), p. 330-p. 331.
2) Lloyd, p. 162: " . . . trading interests marched hand-in-hand with higher
motives of the abolitionists". Voor de V.S.: Booth, p. 95.
3) Lloyd, p. 129 vermeldt, dat de tegenstanders van het instand houden van het
Engelse "African Squadron" de kosten van dit vlootdeel op £ 700.000 per jaar
stelden. In werkelijkheid lag dit bedrag volgens hem waarschijnlijk in een orde van
grootte van £ 230,000 per jaar.
4) Ward, p. 205 (verovering van Lagos) en D. Coombs, The Gold Coast, Britain
and the Netherlands, 1850-1874. London, 1963, p. 5 (Coombs).
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wedloop om de hegemonie in Afrika, kwamen Engeland de Afrikaanse kustbezittingen goed van pas. Maar naast het streven naar afschaffing van de
slavenhandel heeft in 1851 het economisch belang van de Niger-delta bij de
verovering van Lagos nauwelijks een rol gespeeld.
Zowe1 bij het afschaffen van de slavenhande1 als bij het ten uitvoer brengen
van de daarbij passende maatregelen, blijken humanitaire motieven de doorslag te hebben gegeven.
Na deze bespreking van de Engelse motieven, die de achtergrond vormden
van de afschaffing van de slavenhandel en van het optreden tegen illegale
slavenhalers, nog een enkel woord over de reeds hiervoor genoemde vraag
hoe groot het effect was van de pogingen van de Engelse marine om de
slavenhandel terug te dringen. Over het antwoord op deze vraag kunnen
slechts gissingen worden gemaakt. Hoeveel van de illegale slavenhalers werden door een marineschip gesnapt? Tien procent i)? Juist door de illegaliteit, waarin de slavenhandel zich in de vorige eeuw afspee1de, zal het moeilijk, zo niet onmogelijk zijn op deze vragen een antwoord te vinden. Een
poging daartoe heeft aangetoond, dat de fluctuaties in het aantal illegaal
overgevoerde slaven meer van de hoogte van de slavenprijzen afhing dan van
de activiteiten van de Navy 2). Ook hier kan men Tollens aanhalen, die
dichtte, dat men niet de uitslag moet rekenen, maar het doel moet tellen.
Voor de goodwill, die Engeland onder de bewoners van Afrika verwierf door
zijn optreden, was de effectiviteit daarvan in wezen niet van belang. Alleen
al Engeland's medeleven met de tot koopwaar gedegradeerde negers heeft
op hen een diepe indruk gemaakt. De protesten van de kleine groep (zwarte)
makelaars en starnhoofden, die van de slavenhandel profiteerden, ten spijt.

II.

HET TERUGLOPENDE NEDERLANDSE AANDEEL IN DE ACHTTIENDE EEUWSE
SLAVENHANDEL

Voor een goed begrip van het effect, dat de maatregel ter afschaffing van
de slavenhandel voor Nederland sorteerde, is het noodzakelijk in het kort na
te gaan, hoe deze tak van commercie zich v66r de Napoleontische oorlogen
ontwikke1de.
Reeds aan het einde van de zeventiende eeuw werd duidelijk, dat Engeland
de Nederlandse slavenhandelaren van hun plaats als belangrijkste slavenhalers I!.a de Portugezen had verdrongen 3). In de achttiende eeuw streefden
Lloyd, p. xii.
E. Ph. LeVeen, British Slave Trade Suppression Policies, 1821-1865, Impact
and Implications. In: Journal of Economic History, vol. xxxii, no. 1 (1972), p. 415p. 416. LeVeen komt tot de conclusie, dat de pogingen tot het onderdrukken van
de slavenhandel ver uitgingen boven de economische voordelen aan de afschaffing
ervan verbonden. "The conclusion of the motivation analysis suggests that the
economic self-interest, at least in naive form, as applied to suppression policies
cannot be supported".
3) P. C. Emmer, De slavenhandel van en naar Nieuw-Nederland, In: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, deel xxxv (1972), 's-Gravenhage, 1972,
1)
2)

p. 137-p. 141.
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de Fransen de Republiek eveneens voorbij, zodat de Nederlanders genoegen
moesten nemen met de vierde plaats 1).
Deze ontwikkeling laat zich gemakkelijk verklaren: Nederland bezat in
het slavenhoudende gedeeJte van de Nieuwe Wereld behoudens Suriname
geen grote suikerproducerende kolonien. Ret merendeel van de door Nederlanders aangevoerde slaven werd in de zeventiende eeuw via Curac;ao dan
ook naar niet-Nederlandse gebieden doorverkocht. Langzamerhand echter
werd de Republiek uit deze buitenlandse afzetgebieden geweerd; de Franse
en vooral de Engelse kooplieden voorzagen hun kolonien voortaan zelf van
slaven. AIleen Spanje vormde een uitzondering op deze regel. Ret vervoer
van slaven naar Spaans Amerika is aJtijd door vreemde slavenhalers uitgevoerd. Maar ook daarbij werd Nederland op den duur verdrongen. Na de
vrede van Utrecht kwam het slavenvervoer naar Spaans Amerika in Engelse
handen. De Nederlandse slavenkooplieden bleef aileen Suriname als afzetgebied. Via de slavenmarkten op Cura<;ao en later Sint-Eustatius werden nog
weI buitenlandse kopers van slaven voorzien, maar procentueel in veel mindere mate dan v66r de Spaanse successie-oorlog.
Roewel het Nederlandse aandeel in de qua omvang sterk vergrote slavenhandel van de achttiende eeuw procentueel afnam, laten de absolute cijfers
van de door Nederlandse schepen vervoerde slaven een stijging zien 2). Postma berekent, dat gedurende de jaren 1720-1730 het gemiddelde aantal door
Nederlandse kooplieden overgevoerde slaven per jaar 3.500 bedroeg 3). Dit
gemiddelde was hoger dan dat in de bloeitijd van de Nederlandse slavenhandel gedurende de jaren 1675-1680, waarin 3.000 slaven per jaar werden
overgevoerd. De absolute vergroting van het aantal overgevoerde slaven
mocht de W.I.c. echter niet baten. In 1730 werd het monopolie van de
slavenhandel aan de W.I.C. ontnomen; in 1734 kregen particuliere slavenhalers eveneens verlof slaven naar Nederlands Westindie te vervoeren. In de
daarop volgende vrijhandelsperiode ontstond, aldus Postma, tweemaal een
hausse in het Nederlandse slavenvervoer. Gedurende de jaren 1744-1746 en
1762-1773 brachten de gezamenlijke Nederlandse particuliere slavenhalers
jaarlijks gemiddeld 7.000-8.000 slaven over de AtIantische oceaan, meer dan
twee maal zoveel als de Westindische Compagnie in haar topjaren. Roewel
Unger in zijn overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel
niet zo de nadruk op de getalsmatige benadering legt als Postma, vermeldt
hij toch een oorzaak van de fiuctuaties in het Nederlandse slavenvervoer in
de achttiende eeuw 4). Unger noemt de neutrale positie, die de Republiek
gedurende tal van oorlogen in die periode innam, gunstig voor de handel in
het algemeen en voor de slavenhandel in het bijzonder. Speciaal denkt Unger
hierbij aan de afzet van Nederlandse slaven aan Franse planters in het West1)

Curtin, p. 212 (tabel).

2) Voor een indeling van de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel in

tijdvakken: P. C. Emmer, The History of the Dutch Slave Trade; A Bibliographical
Survey. In: Journal of Economic History, vol. xxxii, no. 3 (1972), p. 728-p. 747.
3) Postma, p. 215.
4) Unger, Slavenhandel I, p. 162.
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indische gebied. Tijdens de Engels-Franse conflicten in de achttiende eeuw
had de Engelse vloot de suprema tie op zee, zodat de Franse slavenvaart
herhaaldelijk stagneerde.
Postma wijst op andere factoren, die invloed hadden op de fluctuaties in
de achttiende eeuwse Nederlandse slavenvaart. Hij noemt met name de wisselende inkoopsituatie op de Afrikaanse kust, waar deze schrijver zijn studie
ook op centreert. Postma geeft aan, dat de Nederlanders bij de inkoop van
slaven op de kust niet genoeg met de steeds hogere prijzen meegingen, welke
mede door de concurrentie met de Portugezen, Engelsen en Fransen daar
voortdurend stegen. Nederland kon in het begin van de achttiende eeuw
zijn aandeel in de toenemende Atlantische slavenhandel niet handhaven,
omdat het als laatste van de Europese handelsmogendheden vasthield aan
een monopoliesituatie voor de handel op Afrika. Pas na de afschaffing van
dat monopolie in 1730/,34 deden de particuliere slavenhandelaren het aantal
door Nederland vervoerde slaven toenemen. Als gevolg van de veel snellere
expansie van het totale slavenvervoer daalde het Nederlandse aandeel in de
achttiende eeuwse slavenhandel echter van tien naar vijf procent 1).
Bij vergelijking van de standpunten van Unger en Postma ten aanzien van
de oorzaak van de fluctuaties in de Nederlandse slavenhandel tussen 1700 en
1800 valt op, dat noch de voor deze handel voordelige neutraliteit van de
Republiek noch de veranderende inkoopsituatie in Afrika eell nauwkeurige
verklaring bieden voor de fasering van de topjaren van de achttiende eeuwse
Nederlandse slavenhandel tussen 1762 en 1773. Tussen 1744 en 1746 zouden
de extra afzetmogelijkheden voor de Nederlanders aan de Franse planters
inderdaad tot verhoging van de Nederlandse transportcijfers bijgedragen
kunnen hebben. Maar deze verklaring gaat niet op voor de hoge gemiddelden uit de periode 1762-1773; Frankrijk en Engeland waren toen niet meer
in oorlog 2).
Neen, de verklaring van deze fluctuaties moet ook in een andere richting
worden gezocht. Uit een onderzoek naar de aard en omvang van de Surinaamse plantageleningen komt als voorlopige conclusie naar voren, dat de
veranderingen in de credietpositie van de Surinaamse planters na 1766 grotendeels de slavenstroom naar Nederlands Westindie bemvloedden. In de
periode van 1766 tot 1775 werd voor bijna dertig miljoen gulden crediet
gegeven aan de Surinaamse planters. Bij deze credietverlening waren voornamelijk Amsterdamse kooplieden betrokken. In veel gevallen betaalden de
planters de hun geleverde slaven gedurende deze piek in de Nederlandse
slavenhandel met wissels, die zij op hun Amsterdamse credietgevers ~rokken.
In 1773 nam deze credietverlening vrij plotseling een einde en door de in dat
jaar optredende Amsterdamse credietcrisis werden vele wissels, die de kapiteins van de slavenschepen ter goeder trouw hadden geaccepteerd, geprotesteerd. Om die reden daalde het aantal na 1773 door Nederlandse slaven
Postma, p. 214-p. 220.
Curtin, p. 212 stelt het Franse aandeel in de Atlantische slavenhandel in 1768
reeds op 22,6%!
1)
2)
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halers naar Suriname overgebrachte slaven aanzienlijk 1). De stijging van de
koopkrachtige vraag van de planters, gebaseerd op verleende credieten, was
voor de Nederlandse slavenhandel na 1766 hoogstwaarschijnlijk van doorslaggevende betekenis. De inhandelingspositie en de neutrale plaats van de
Republiek in het Atlantische gebied hebben toen slechts een nevenrol gespeeld. Ben verklaring voor de opbloei van de slavenhandel gedurende de
jaren 1762-1766 is moeilijker te geven. Anticipeerden de slavenhandelaren
reeds op de in het verschiet liggende credieten? Trouwens, de gevolgen van
de credietcrisis van 1773 blijken duidelijk uit de instructies aan de kapiteins
van de grootste slavenrederij in de Republiek uit die tijd: de Middelburgsche
Commercie Compagnie (M.C.C.) te Middelburg. Deze kapiteins werd bevolen slechts goede wissels als betaling voor de slaven aan te nemen; het
risico was daarbij voor hun eigen rekening 2).
In 1780, bij het uitbreken van de vierde Engelse oorlog, stond het er met
de Nederlandse slavenhandel om bovenomschreven redenen al niet goed
meer voor. De handel op Suriname, de kern van de Nederlandse slavenvaart
in de achttiende eeuw, liep vervolgens sterk terug. De slavenhandel via
Cura.;:ao en via St. Eustatius kwam geheel tot stilstand. Was het verlies van
de neutrale positie van de Republiek na 1780, gelet op de hiervoor omschreyen financiele crisis, weI van enige invloed op de teruggang van de Nederlandse slavenhandel? Het is waarschijnlijk, dat deze teruggang werd veroorzaakt door de genoemde intern-financiele problemen; de vierde Engelse oorlog heeft daarbij slechts als katalysator gefungeerd 3). Ais de koopkrachtige
vraag naar slaven in Nederlands Westindie groter was geweest, waren de
Nederlandse slavenschepen blijven varen. Een vergelijking met de Franse
slavenhandel wijst dat uit. De Franse slavenhalers hadden zich inderdaad,
naar wij zagen, gedurende de talloze Frans-Engelse conflicten in de achttiende eeuw telkens uit het Caraibische gebied teruggetrokken. De snel stijgende
behoefte aan slaven na 1770 op de Franse Westindische eilanden, met name
op Saint Domingue, bracht verandering in deze situatie. Frankrijk, dat reeds
v66r de Republiek met Engeland in oorlog was geraakt, vervoerde des ondanks in 1780 nog 21,4 % van aIle slaven 4). Door de sterke expansie van de
Franse suikercultures en de daarmee samenhangende vergroting van de
koopkrachtige vraag naar slaven bij de Franse planters steeg het Franse
aandeel in de Atlantische slavenhandel in 1788 tot 24,4 %. Zo'n stimulans,
om ondanks de oorlog door te zetten vanwege de zich uitbreidende suikerplantages in Suriname, ontbrak de Nederlandse slavenhandelaar 5).
Na 1784, toen bij de vrede van Parijs aIle Westindische kolonien door
Engeland weer aan de Republiek werden gerestitueerd, was het met de
1) Vooriopige conclusie, medegedeeld door J. P. v. d. Voort uit diens binnenkort
verschijnende proefschrift: "Kooplieden en planters; een studie over de Westindische handel en plantageleningen in de achttiende eeuw". Gaame dank ik hem
voor zijn medewerking.
2) Emmer, Slavenreis, p. 87.
3) Unger, Slavenhandel I, p 163.
4) Curtin, p. 212.
5) Curtin, p. 216.
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Nederlandse slavenhandel vrijwel gedaan. Hoewel de Republiek haar neutrale positie in het internationale handelsverkeer weer kon innemen, wilde
het opgang brengen van de slavenhandel niet lukken. Men vroeg zich in
Nederland af, of de landsregering niet moest ingrijpen. En zo ja, welke maatregelen dienden dan genomen te worden om de invoer van slaven in Suriname weer te vergroten? Unger vermeldt uitvoerig de stroom pamfletten, die
gedurende de twee laatste decennia van de achttiende eeuw in de Republiek
aan dit probleem werden gewijd 1).
In verschillende van deze pamfietten werd de vraag opgeworpen of Suriname moest worden opengesteld voor niet-Nederlandse slavenhalers. Zou
daardoor echter de gehele uitvoer van koloniale produkten uit Suriname niet
in vreemde handen terechtkomen? Als oplossing werd ook voorgesteld om
de Nederlandse slavenhandel door premies aan te moedigen. Kolonisten en
hun vertegenwoordigers wezen er op hun beurt op, dat de stagna tie van het
Nederlandse slavenvervoer voor Suriname desastreuze gevolgen had: de
plantages werden door gebrek aan slaven ingekrompen.
AIle plannen tot herleving van de Nederlandse slavenvaart hebben echter
weinig uitgewerkt. In 1790 telden Holland en Zeeland nog slechts zestien
slavenschepen volgens een opgaaf van een vooraanstaand slavenhandelaar
uit Vlissingen. Op Cura~ao was na 1778 geen Nederlands slavenschip meer
aangekomen 2). Naar Suriname werden nog weI uitredingen gedaan, maar
Postma signaleert ook daar een scherpe daling. In 1793 werden nog 812, in
1794 271 en in 1795 281 slaven naar deze kolonie vervoerd 3). De opheffing
van de W.I.C. en de daarmee samenhangende afschaffing van de recognitiegelden in 1791 heeft de neergang van de Nederlandse slavenhandel niet
tegengehouden. Ook de afschaffing van de beperkende bepalingen ten aanzien van het inhandelen der slaven op de Nederlandse Goudkust heeft geen
effect gesorteerd. Zoals gezegd, reeds v66r het uitbreken van de Napoleontische oorlogen was de Nederlandse slavenvaart door interne oorzaken te
gronde gegaan. De eerste oorzaak was het ontbreken van goede vooruitzichten van de kolonie Suriname: de suikerproduktie was elders voordeliger.
De tweede, daarmee samenhangende oorzaak, was het uitblijven van verdere
credieten aan de Surinaamse planters en de daardoor geringe koopkrachtige
vraag naar slaven aldaar. Slechts de grootste van de Nederlandse koopmanshuizen in slaven, de M.C.C., kon zich veroorloven nog een slavenschip tijdens de vrede van Amiens uit te reden. De andere slavenhandelaren zullen
zich uit deze handel hebben teruggetrokken en eventueel de aard van hun
activiteiten hebben verlegd.
De verdragen, waarmee Nederland na de bevrijding van de Franse overheersing de slavenhandel aan zijn onderdanen verbood, betekenden geen
abrupte stop voor de slavenhandelaren als in Engeland. Neen, deze verI) Unger, Slavenhandel I, p. 163-p. 174.

2) Th. P. M. de Jong, De Krimpende Horizon van de Hollandse Kooplieden.

Hollands Welvaren in het Caraibische Zeegebied, 1780-1830. Assen, 1966, p. 19 en
p.20.
3) Postma, p. 157.
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dragen tot wering van de slavenhandel waren voor Nederland een bevestiging van de reeds bestaande situatie.
Van Dantzig plaatst de afschaffing van de Nederlandse slavenhandel nog
in een ander licht. Hij wijst op de belangrijke plaats, die de suikerbiet als
surrogaat voor het rietsuiker in de Napoleontische tijd innam. Na de heropening van de handelsvaart in de negentiende eeuw herleefde de rietsuikercultuur weIiswaar, maar op den duur won de suikerbiet het. Dit gewas komt
volgens Van Dantzig een standbeeld toe, omdat het aan het slavenrijk van
"Koning (Riet)suiker" een einde maakte.
Deze voorstelling van zaken is echter in strijd met de feiten. Op de afschaffing van de slavenhandel kan de opkomst van de suikerbiet geen invloed
hebben uitgeoefend. Vrijwel aile in de Franse tijd ontstane beetwortelsuikerfabrieken verdwenen na de afschaffing van het continentaal steisel weer. AIs
oorzaken kunnen daarvoor worden aangegeven, dat de suikerbiet te weinig
suiker bevatte, terwijl ook de techniek van de verwerking nog in de kinderschoenen stond. Het belangrijkste argument om met de bietenteelt te stoppen
moet weI de scherpe prijsdaling van de rietsuiker zijn geweest, toen in
1814/,15 de tijdens de voorafgaande jaren opgehoopte voorraden rietsuiker
hun weg naar het vasteland van Europa vonden. Pas na 1860 werd de beetwortelsuiker ten tweede male van belang. De opkomst van deze suiker zou
derhaive op z'n hoogst van invloed hebben kunnen zijn op de afschaffing
van de slavernij door Nederland, maar niet op het verbieden van de slavenhandel 1).

III.

NEDERLAND's REACrIE OP DE AFSCHAFFING VAN DE SLAVENHANDEL

De opvatting over de slavenhandel tijdens de Verlichting

Het relatief geringe belang van de slavenhandeI voor het economische
Ieven van de Republiek aan het einde van de achttiende eeuw komt duideIijk
naar voren uit de omstandigheid, dat verenigingen als de "Societe des Amis
du Noir" en de "Society for the Abolition of the Slave Trade" ten onzent
ontbraken. Steden als Liverpool en Bristol, die hun aanvankeIijke economische bloei voor een groot deel aan de slavenvaart te danken hadden, kende
Nederland niet. Daar komt bij, dat de voorstanders van de afschaffing van
deze vaart in Engeland en Frankrijk mede het oog gericht hadden op de
lotsverbetering van de slaven in Engels en Frans Westindie. De toestand,
waarin de slaven in Nederlands Guyana verkeerden, kreeg in Nederland veel
minder publieke belangstelling en bleek geen stimulans te zijn om de Nederlandse slavenhandeI te critiseren 2).
Toch had de Verlichting aan het einde van de achttiende eeuw op dit punt
1) Van Dantzig, p. 122. F. Terlouw, Geschiedenis van de Cooperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij g.a. Puttershoek, 1912-1966 en van anderhalve eeuw beetwortelsuiker in Nederland. Z.p., 1969, p. 3.
2) De verhalen van buitenlanders over de toestanden in Suriname werden in
Nederland vaak als jaloerse laster afgedaan: Van Dantzig, p. 119 en p. 120.
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weI invloed op sommige patriotten in de Republiek. Betje Wolf vertaalde
abolitionistische lectuur uit Frankrijk. Pieter Paulus keerde zich eveneens fel
tegen de slavenhandel in zijn "Verhandeling over de vrage in welken zin
kunnen de menschen gezegd worden gelijk te zijn en welke zijn de regten en
pligten, die daaruit voortvloeien?" Deze verhandeling verscheen in 1793 als
bekroonde inzending van het Teyler's genootschap te Haarlem en is later ook
in het Frans vertaald. Paulus steunde bij zijn beschrijving van de gruwelen
van de slavenhandel op de geschriften van de bekende Franse abolitionist
Frossard en Paulus bracht naar voren, dat ook het welvaren van de Westindische kolonien de Europeanen er niet toe mocht brengen hun zwarte
"natuurgenoot" voor wat sterke drank en een "snaphaan" te verkwanselen.
Paulus was er een sterk voorstander van de handel in slaven direct stop te
zetten; de slavernij zelf diende echter "alIengskens" te worden afgeschaft.
In tegenstelling tot het bestuur lieten ook departementen van de "Oeconomische Tak" van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, eveneens een verlicht, patriottisch genootschap, zich afkeurend uit over
de slavenhandel. Reeds in het jaar van haar oprichting, 1777, legde het bestuur van de "Oeconomische Tak" namelijk als een der concept-"prijsvragen" voor aan haar overal in de Republiek verspreide locale afdelingen,
de departementen: "Aan dien onderdaan of onderdaanen van de Staat, uitgezonderd aIleen de bedienden van de West-Indische Compagnie, op de kust
van Guinee residerend, welke een bark met koper beslagen op de kust van
Guinee zal of zullen gebruiken tot den handel in slaaven, de gouden medaille" 1).
Van het departement Deventer kwam tegen deze concept-"prijsvraag" een
duidelijk protest: "Het bepalen der dingen en ondernerningen, welke in de
eerste plaats door praemien verdienen aangemoedigd te worden, geheellijk
te stelIen ten keuze van de generale directie te Haarlem; met deze eene uitzondering nogtans: dat het bevorderen van den slavenhandel door middel
van barken van de conceptprijsvragen gemeld, ofte langs eenig andere wijze
hoegenaamd nu nog nimmer door eenige belooning moge worden geencourageerd, zijnde de leden van dit departement van oordee1, dat deze handel
eer de verfoeijing dan de aanmoediging van een menschlievend genootschap
waardig is" 2). Ook het departement Zwolle keurde, zonder nadere uitleg,
de concept-"prijsvraag" "om redenen" af, zodat deze werd teruggetrokken.
Ais "prijsvragen" uit datzelfde jaar, met betrekking tot de West, werden
wei goedgekeurd: ontwerp om de plantages in Westindie weer te laten
tIoreren, "op een andere wijze als thans door slaven geschied"; de vervaardiging van waterafstotende negermutsen alsmede een plan om de hypotheeklast, die op vele Surinaamse planters drukte, te doen verdwijnen 3).
') Archief van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te
Haarlem, 1777-1921. In: Economisch-Historisch Jaarboek, deel xi (1925), 's-Gravenhage, 1925, p. xli-po lxxxviii, no. 23-1 (Archief Ned. Mij. voor Nijverheid en
Handel), in Ned. Econ.-Hist.-Archief te 's Gravenhage.
2) Archief Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel,no. 23/24, 6 d.d. 17 augustus 1778.
3) Archief Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel, no. 21, 22, 23.
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De probleemstelling van de "prijsvragen" geeft al aan, dat er reeds vage
ideeen over een "slavenloos" tijdperk onder de leden van de "Oeconomische
Tak" leefden.
Ook in de Nationale Vergadering van 1797 speelde de afschaffing van de
slavenhandel en van de slavernij zelf bij de discussies over een nieuwe staatsregeling een bescheiden roI. Volgens het "Dagverhaal" kwam dit onderwerp
het eerst tijdens de vergaderingen van 27 en 28 april 1797 ter sprake. Tijdens
deze vergaderingen stonden de artikelen van de ontwerpgrondwet ter discussie, die de verhouding tussen de Bataafse Republiek en zijn kolonien
moesten regelen. De commissie, die deze artikelen had voorbereid, maakte
van de slavenhandel en van de slavernij geen melding in haar ontwerp. De
afgevaardigde Pieter Vreede verbaasde zich daarover en wilde een bepaling
in de ontwerp-grondwet zien opgenomen, waarin de slavenhandel en de
slavernij werden afgekeurd. De Bataafse vrijheid moest voor blank en zwart
gelden! Voorts vroeg Vreede zich af, of het niet wenselijk zou zijn in de
grondwet een termijn te noemen, waarbinnen de slavenhandel en de slavernij
naar en in de kolonien van de Republiek zouden moeten worden afgeschaft.
Hij wees in dit verband op de grondwet van de Verenigde Staten van Noord
Amerika, die ook zo'n termijn bevatte.
Niet aIle leden van de Nationale Vergadering waren het met de opvatting
van Vreede eens. De meesten keerden zich tegen het instituut van de slavernij
zelf, maar vroegen zich toch af, of het weI opportuUD was "speciaal ook in
de actuelen staat van onze colonien" een bepaling over de abo Ii tie in de
ontwerp-grondwet op te nemen. Was het weI verstandig het "Wet-gevend
Lichaam", dat aan de hand van de nieuwe grondwet zou worden samengesteld, door zo'n bepaling reeds te binden? Was het niet beter later naar bevind van zaken te handelen?
Vooral Schimmelpenninck, de latere raadpensionaris, en Van Manen, een
Utrechtse patriot, keerden zich tegen overhaaste beslissingen. De afschaffingsbepalingen in de Franse constitutie hadden immers de negeropstand op Saint
Domingue veroorzaakt en de zuidelijke staten van de V.S. negeerden openlijk het afiopen van de termijn, waarbinnen de door Vreede genoemde Amerikaanse constitutie de slavenhandel wilde doen verdwijnen. De overhaaste
afschaffing van de slavenhandel en van de slavernij door de Nationale Vergadering zou duizenden, zowel blank als zwart, op "bloed en tranen" komen
te staan. Van Manen voegde daar nog aan toe, dat de Nederlandse kooplieden de inwoners van Afrika niet zelf tot slaaf maakten. Integendeel, de
Nederlanders kochten slechts de op de kust aangeboden slaven en Van Manen stelde de vraag, of het stopzetten van deze slavenhandel het lot van de
slaven, die dan gedoemd zouden zijn in Afrika te blijven, niet zou verergeren.
Omdat in de discussie nog veel tegenstrijdige geluiden werden vernomen,
besloot men het artikel over de kolonien naar de commissie terug te verwijzen. Deze commissie moest zich buigen over de vraag of en op welke wijze
er in de nieuwe grondwet aandacht zou worden geschonken aan het probleem van de slavernij en de slavenhandeI.
Nauwelijks een maand later stelde deze commissie als conc1usie van haar
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beraadslagingen aan de voltallige Nationale Vergadering voor, om van de
afschaffing van de slavernij en het stopzetten van de slavenhandel in de
nieuwe grondwet geen melding te maken. Aan de afschaffing van de slavernij
zaten te veel problemen vast dan dat men de latere wetgever door grondwettelijke bepalingen in deze bij voorbaat zou moeten vastieggen.
Schimmelpenninck bracht als tijdelijk voorzitter van de Nationale Vergadering deze concIusie op de avond van de 22ste mei 1797 ter discussie.
Hij stelde in zijn inleidend woord vast, dat de afschaffing van de slavenhandel de welvaart van de Nederlandse kolonien te niet zou doen. Engeland
zou daar zeer wei bij varen, want veIe Surinaamse planters zouden zich ongetwijfeld na de afschaffing van de slavenhandel in het naburige Brits Guyana
vestigen, waar deze handel wei was toegestaan. Trouwens, kon de Bataafse
Republiek op dit punt wei een eigen weg gaan? Engeland had, na aIle commotie, die het probleem van de abolitie van de slavenhandel in het parlement
teweeg had gebracht, toch besloten de slavenhandel voortgang te laten vinden en dit gold ook voor de Amerikanen. Denemarken had de slavenhandel
onder zijn vlag wei afgeschaft, maar had tevens bepaald, dat de desbetreffende wet pas tien jaar na afkondiging van kracht zou worden, waardoor de
Deense kolonisten ruimschoots de tijd hadden hun maatregelen te treffen.
Schimmelpenninck liet duideIijk bIijken, dat de afschaffing van de slavenhandel voor hem nog geen afgedane zaak was. Ook andere sprekers lieten
een voorbehoud horen.
In een laatste poging de vergadering op andere gedachten te brengen,
bracht Vreede al zijn oratorische gaven in stelling. Hij vroeg zich af, of zijn
medeafgevaardigden zich dan niet realiseerden, dat de Afrikanen ook mensen
waren. Waren er dan werkelijk leden van de Nationale Vergadering, die de
mening waren toegedaan, dat het een weldaad was in slavernij "vervoerd"
te worden? Vreede bezwoer zijn gehoor aan de slavenhandel, althans in
principe, een eind te maken door toch iets over deze kwestie in de ontwerpconstitutie op te nemen. Het tegengestelde voorstel van de commissie noemde hij ronduit een "kunstig schandstuk", dat materieel gewin steIde boven
menslievendheid.
Zeer verontwaardigd reageerde de voorzitter, Floh, van de genoemde
commissie op deze rede van Vreede. Hij vreesde zelfs, dat diens dramatische
toespraak een opruiend effect in Suriname zou hebben, waardoor het nieuw
te kiezen staatsbestuur genoodzaakt zou worden meer troepen daarheen te
sturen.
De vergadering volgde Vreede niet. Het voorstel van de commissie-Floh
om van de afschaffing van de slaven handel in de ontwerp-constitutie geen
melding te maken, werd na stemming aanvaard. De - later verworpen grondwet van 1797 noemde de slavenhandel niet 1).

1) Dagverhaal der Nationale Vergadering, deel V, p. 727 tim p. 733 en deel VI,
p. 1 tim p. 23. 's-Gravenhage, 1797. Aan Dr. W. M. Zappey dank ik de desbetreffende mededeling.
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De wet tot wering van de slavenhandel, 1818

Reeds op 15 juni 1814, vlak na de vorming van het nieuwe "Koninkrijk
der Nederlanden" verbood Willem I bij Koninklijk Besluit de slavenhandel
aan zijn onderdanen. In de considerans van dit KB. werd er uitdrukkelijk
melding van gemaakt, dat de aikondiging geschiedde op verzoek van de
Engelse ambassadeur te 's-Gravenhage. In het besluit werd het uitreden van
slavenschepen uit Nederland verboden. Er werd aangekondigd, dat aan de
gouverneur van het hoofdkasteel te Elimina zou worden bevolen geen slavenschepen meer tot de Nederlandse bezittingen op de Goudkust toe te
laten. De Nederlandse onderdanen aldaar werd de sIavenhandeI eveneens
verboden. Tot slot bepaalde het K.B. dat men bij de onderhandelingen met
Engeland over de teruggave van de Nederlandse kolonien van Nederlandse
zijde wei genegen zou zijn in een verdrag dienaangaande een artikeI tot wering van de slavenhandel te insereren 1).
Dit Iaatste geschiedde ook: in het verdrag met Engeland van 13 augustus
1814 werd in artikeI acht de sIavenhandeI verboden voor aIle inwoners van
onder Nederlands gezag staande gebieden 2).
Op 4 mei 1818 werd in een speciaal verdrag tussen Engeland en Nederland
de afschaffing van de slavenhandel verder uitgewerkt. Dit verdrag verving
de zoeven genoemde maatregelen tot wering van de slavenhandel. In het
verdrag van 1818 werd deze handel niet aIleen verboden, maar ook werden
er bepalingen ter controle op dat verbod in opgenomen 3).
Alvorens in te gaan op het verdrag van 4 mei 1818 en de daarbij behorende
uitvoeringswet, is het noodzakelijk stiI te staan bij de omstandigheden, waaronder dit tractaat tot stand is gekomen. Wat de Engelse houding betreft, is
dat niet moeilijk. In 1807 had dat land de slavenhandel aan haar eigen onderdanen verboden en na het afiopen van de Napoleontische oorlogen trachtte
het zoveel mogelijk andere landen tot eenzelfde verbod over te halen, zoals
hiervoor reeds werd vermeld. Dit streven verklaart waarom Groot-Brittanie,
alvorens tot erkenning van het Koninkrijk der Nederlanden over te gaan,
de uitvaardiging van een verbod tegen de slavenhandeI aIs voorwaarde daartoe stelde. Deze voorwaarde resulteerde in het KB. van 15 juni 1814. Dit
KB. had echter aIleen betrekking op de Nederlandse onderdanen in Nederland zelf en in Elmina, met Decima de enig overgebleven Nederlandse kolonie. Toen Groot-Brittanie de teruggave van de Nederlandse kolonien in
Oost- en Westindie in welwillende overweging had genomen, werd de uitvaardiging van een verbod op de slavenhandeI opnieuw aIs voorwaarde gesteld. Door de toevoeging van zo'n verbod in het tractaat, waarbij de EngeIsen de vroegere Nederlandse kolonien teruggaven, werd aan deze eis voIdaan. De Engelsen hadden nu de zekerheid, dat ook in de bij deze overdracht
betrokken gebieden de slavenhandel was verboden. Van Nederland's stand1) AIgemeen Rijksarchief, Archief v. h. Departement van Kolonien, no. 2316.
2) Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1818, bijlagen, p. 11

(Handelingen).
3) Handelingen, 1818, bijlagen p. 5 tim p. 11.
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punt uit gezien, werd door de afkondiging van dit tweede verbod de werkingssfeer van het K.B. verruimd tot de herkregen kolonien.
Het verdrag tot wering van de slavenhandel uit 1818ligt weliswaar in het
verlengde van de hiervoor genoemde bepalingen, maar heeft een geheel andere achtergrond. Dit tractaat is er een uit een reeks verdragen, die Engeland
met verscheidene andere Europese landen en ook met de Verenigde Staten
van Noordamerika had afgesloten of trachtte af te sluiten betreffende de
bestrijding van de slavenhandei. In 1818 stond het namelijk voor de Engelse
regering vast, dat de nationale wetten tegen de slavenhandel niet werden nageleefd, die kort daarvoor onder Engelse druk in Spanje, Portugal en Frankrijk waren uitgevaardigd. Omdat een multilateraal verdrag tegen de slavenhandel tijdens het Wener Congres niet tot stand was gekomen, voelde de
Engelse regering zich thans verplicht om zo veel mogelijk bilaterale verdragen tegen de slavenhandel af te sluiten, waarin controle op de naleving wel
goed geregeld was.
In verband met deze Engelse actie kan men zich afvragen, of een bilateraal
verdrag met Nederland tot wering van de slavenhandel weI noodzakelijk
was. Waren de bestaande verbodsbepalingen uit 1814 niet toereikend? De
doodlopende ontwikkeling van de Nederlandse slavenvaart in de achttiende
eeuw doet anders vermoeden. In het vervolg zal nog nader op de illegale
slavenhandel zelf worden ingegaan, maar voorlopig kan reeds een voorbehoud gemaakt worden bij de veronderstelIing, dat het drie maal uitvaardigen
van bepalingen tegen de slavenhandel door de Nederiandse regering zou
wijzen op het bestaan van een omvangrijke illegale handel onder Nederiandse
vlag. De geschiedenis van het Engelse diplomatieke optreden bij de strijd om
de afschaffing van de slavenhandel laat herhaaldelijk zien, dat in de loop
van de vorige eeuw talloze landeD werden aangezet tot het tekenen van verdragen tot wering van de slavenhandei. Ook landen, die niet of nauwelijks
een koopvaardijvloot bezaten! Het voor deze gedragslijn benodigde prestige
bezat Groot-Brittanie in de eerste heIft van de negentiende eeuw in ruime
mate. Het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden, mede een creatie van Engeland, was niet in staat zich daartegen te keren. Trouwens, Willem I stelde
zich vooral in het begin van zijn regering meestentijds ten doel Engeland
zoveel mogelijk tegemoet te komen 1). Ditzelfde voorbehoud geldt ten aanzien van de additionele artikelen, die later aan het tractaat van 1818 werden
toegevoegd, en in het vervolg eveneens ter sprake zullen komen. Het is de
vraag of het bestaan van illegaal slavenvervoer onder Nederlandse vlag er
weI de oorzaak van was, dat het verdrag uit 1818 werd uitgebreid en geamendeerd. Ook deze additionele artikelen laten uitkomen, dat Engeland trachtte
zoveel mogelijk uniformiteit te scheppen in de verdragen tot wering van de
siavenhandei.
W. M. Zappey in zijn proefschrift: "De economische en politieke werk1) R. Demoulin, Noord en Zuid onder WiIIem I. In: Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, deel IX. Zeist, 1956, p. 276, laat zelfs het woord "voogdij" valIen bij
de beschrijving van de relatie tussen Groot-Brittanie en het Koninkrijk der Nederlanden.
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zaamheid van Johannes Goldberg" merkt echter over de afschaffing van de
slavenhandel op: "De verbodsbepalingen op deze tak van handel werden
gedurig ontdoken; de Hollanders pasten zich slechts zeer schoorvoetend aan
bij de denkbeelden van de Engelsen in dezen" 1). In het licht van het bovengemaakte voorbehoud is deze conclusie niet te rechtvaardigen zonder de
feitelijke gegevens over de omvang van de illegale slavenhandel onder Nederlandse vlag in de beschouwing te betrekken. Het feit, dat er drie keer verbodsbepalingen tegen de slavenhandel zijn uitgevaardigd, behoeft in dit geval met schoorvoeten niets van doen te hebben. WeI kan uit de considerans
van het desbetreffende K.B. uit 1814 en de twee daarop volgende traktaten
uit 1814 en 1818 worden afgeleid, dat Engeland de stimulator van de afschaffing van de Nederlandse slavenhandel was. Dat behoeft niet te betekenen, dat de Nederlandse regering deze tractaten nolens volens ondertekende.
Integendeel, aan het Engelse verlangen kon Nederland des te gereder tegemoet komen, omdat het daarmee weinig opofferde van wezenlijk economisch
belang, terwijl het tegelijk zijn machtigste bondgenoot gunstig stemde. Zonder het expanderende Demerarij en Essequibo legde Suriname zelf bij het
afwegen van de vaderlandse belangen weinig gewicht in de schaal. Bij de
discussie over deze kwestie in de Staten-Generaal, waarover hierna, werd
over de herleving van de slavenhandel en de vraag naar slaven bij de Surinaamse planters door geen der afgevaardigden gerept. Het equivalent van
het Engelse "West Indian Interest" ken de Nederland niet. Aan het probleem
of er ondanks de genoemde bepalingen en tractaten toch Nederlanders aan
de illegale slavenhandel hebben deelgenomen, zal in het tweede gedeelte van
dit artikel aandacht worden geschonken.
Voorts is het opvallend, dat de uitvaardiging van de bepalingen tegen de
slavenhandel nauwelijks op buitenparlementair protest is gestuit. Noch in
de archieven van het ministerie van Kolonien, noch in die van het kabinet
des konings bIijkt iets van een lobby van de in die handel gemteresseerde
kooplieden. Toch lieten de bepalingen van het tractaat van 1818 en de daarmee verbonden controlemaatregelen er geen twijfel over bestaan: de Nederlandse slavenhandel was formeel ten einde.
Wat hield dit tractaat precies in 2)? In het eerste artikel verbond Nederland zich om door rniddel van zijn nation ale strafwetgeving de beteugeling
van de slavenhandel mogelijk te maken. In het tweede artikel werd overeengekomen, dat een bepaald aantal marineschepen van Engeland en Nederland
lastgeving zou ontvangen om koopvaardijschepen van beide nationaliteiten
te visiteren en eventueel onder verdenking van slavenhandel op te brengen.
In het derde artikel werd aangegeven hoeveel marineschepen dit recht tot
visitatie en arrestatie zouden krijgen en op welk gedeelte van de zee. Ter
1) W. M. Zappey, De economische en politieke werkzaamheid van Johannes
Goldberg. Alphen a/d Rijn/Brussel, 1967, p. 127/128.
2) Voor de tekst van het tractaat d.d. 4 mei 1818: Handelingen, 1818, bijlagen
p. 5 tim p. 11. De verdragstekst is samen met de additionele artikelen nogmaa\s
afgedrukt in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1848, no. 79,
p. 3 tim p. 29. Zie bijlage II.
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geruststelling diergenen, die door dit derde artikel een aantasting van de
legitieme koopvaart op de vrije zee vreesden, werd in artikel vier bepaald,
dat de kapiteins van de schepen, die ten onrechte waren aangehouden,
schadeloos zouden worden gesteld voor de geleden schade. In artikel vijf
werd gewezen op de enige rechtsgrond voor de aanhouding: de aanwezigheid
van slaven aan boord ter verhandeling. Om de kapiteins van de marineschepen ervan te doordringen, dat er zo min mogelijk fouten bij het aanhouden moesten worden gemaakt, werd in artikel zes bepaald, dat de desbetreffende commandanten de uitvoeringsbepalingen van het tractaat aan
boord dienden te hebben.
Het aanhouden van schepen in volle zee was een in vredestijd hoogst ongebruikelijke aangelegenheid, behoudens het opbrengen van piraten. Daarom werd in artikel zeven van het verdrag bepaald, dat voor een snelle veroordeling van de opgebrachte slavenhalers twee gemengd Engels-Nederlandse gerechtshoven zouden worden ingesteld. Een van deze gerechtshoven
zou in het Engelse gebied op de Westkust van Afrika worden gevestigd, het
andere in Nederlands Westindie. In het laatste artikel van het tractaat van
4 mei 1818 werd bepaald, dat de marineofficieren van beide landen zich aan
strafvervolging zouden blootsteIlen, indien zij zich niet aan hun instructies
hielden bij het opbrengen van illegale slavenschepen of bij het uitvoeren van
andere maatregelen tot wering van de slavenhandel.
Aan het tractaat werden twee reglementen toegevoegd, die de taak van de
marineschepen bij het tegengaan van de slavenhandel nader omschreven en
de functies van de twee in te stellen gemengde gerechtshoven regeIden.
In de instructies voor de marine werd in het eerste artikel omschreven hoe
een commandant, die een illegale slavenhaler had geenterd, te werk diende
te gaan bij het opbrengen van het schip en welke verklaringen hij daarbij
moest opmaken. Vitdrukkelijk werd bepaald, dat de aan boord van het aangehouden schip aangetroffen negers niet aan land mochten worden gezet:
aIleen de gemengde gerechtshoven waren bevoegd deze ongeIukkigen vrij te
verklaren. Als bij het proces bleek, dat de aanhouding van het desbetreffende
schip ten onrechte had plaatsgevonden, dan kon het schip samen met de
slaven aan de eigenaar(s) worden teruggegeven. Waren de negers daarentegen reeds in vrijheid gesteld, dan zouden de eigenaars gerechtigd zijn
schadevergoeding te eisen ter waarde van de vrijgelaten slaven. Slechts indien de gezondheid en de lichamelijke toestand, waarin de negers verkeerden,
dit noodzakelijk maakten, mocht de commandant van het marineschip in
kwestie besluiten de slaven direct op de dichtstbijzijnde plaats aan land te
zetten.
Vit het reglement voor de gemengde gerechtshoven spreekt, evenals uit de
instructies voor de marine, een merkwaardige mengeling vanjuridische voorzichtigheid en humanitair mededogen. In de aanwijzingen voor de rechters
van deze gerechtshoven werd bepaald, dat de procesvoering tegen de van
slavenhandel verdachte schepen kort en zakelijk diende te zijn. De duur van
het proces mocht niet langer dan twintig dagen in beslag nemen, gerekend
vanaf de dag, waarop het opgebrachte schip de haven van de vestigings-
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plaats van het gerechtshofwas binnengevallen. Mocht de gang van de rechtszitting dit noodzakelijk maken, dan kon de duur van het proces tot maximaal vier maanden worden verlengd. Deze bepalingen hadden weer tot doel
te voorkomen, dat de reders van het schip hoge schadeclaims konden indienen bij eventuele vrijspraak. Daarenboven zou het ongewenst zijn de
slaven, die zich aan boord van het opgebrachte schip bevonden, te lang over
hun lot in onzekerheid te laten en hun verblijf aan boord van het schip tot
(verdere) schade aan hun gezondheid te rekken.
Bij de bestudering van de andere bepalingen van het reglement valt in het
~Og, dat de gemengde gerechtshoven de commandanten van de patrouillerende marineschepen persoonlijk aansprakelijk konden stellen voor schade, aan de eigenaar(s) ofkapitein van een ten onrechte opgebracht schip toegebracht. Voorts kwam in de beschrijving van de personen, die deel van de
rechtbank zouden uitmaken, een figuur voor, die de in Nederland vigerende
Napoleontische rechtspraak niet kende. Naast een Engeise en Nederlandse
rechter zouden ook twee arbiters van beide nationaliteiten deel van de rechtbank uitmaken. Het was de bedoeling, dat na loting een der abiters de uitslag van het proces zou bepalen, bij onenigheid tussen de rechters. Een belangrijke bepaling uit het regiement was ook, dat de gemengde gerechtshoven
de bevoegdheid kregen de slaven, die zich aan boord van de tot prijs verklaarde schepen bevonden, vrij te verklaren. Het toezicht op deze geemancipeerde negers werd opgedragen aan de regering, die de jurisdictie had over
het grondgebied, waar het desbetreffende gemengde gerechtshof gevestigd
was. De laatste bepalingen van het reglement voor de gemengde gerechtshoven had den betrekking op de schadeclaims, die de eigenaars van de ten
onrechte aangehouden schepen bij deze gerechtshoven konden indienen. Er
werd een vergoeding vastgesteld voor het aantal dagen, dat een schip voor
anker had gelegen in de haven van de plaats, waar het proces had piaatsgevonden. Deze vergoeding iiep uiteen van vijf pond sterling per dag voor
schepen tussen de 100 en 120 ton tot vijftien pond voor schepen van 300 ton.
In de laatste bepaling van het reglement werd gesproken over de vervanging
van de rechters en arbiters van de gemengde gerechtshoven, opdat de kans
op stagnatie van de werkzaarnheden van de hoven zo gering mogelijk zou
zijn.
Bij een nadere beschouwing van het hiervoor omschreven tractaat en de
daarbij behorende regiementen kan in de eerste piaats worden vastgesteld,
dat de formuiering en de nauwkeurige uitwerking van de verschillende artikelen doen vermoeden, dat de Engelse regering niets aan het toeval wilde
overlaten. Ongetwijfeld was dit Engelse streven mede bepaald door de vrees,
dat er moeilijkheden zouden ontstaan bij de uitvoering van soortgeiijke
verdragen, die met Spanje en Portugal waren gesloten. Deze twee ianden
hadden in het begin van de vorige eeuw nog grote belangen in de slavenhandel.
In de tweede plaats kan worden opgemerkt, dat elk tractaat in de praktijk
op bepaalde punten lacunes zal blijken te vertonen, als een der verdragspartners bij de uitvoering ervan niet wil meewerken. Om die reden zal hierna
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nog aandacht worden besteed aan de aard en de consequenties van de additionele artikelen, die later aan dit verdrag werden toegevoegd. Berst echter
komt de parlementaire behandeling van de strafwet tot wering van de slavenhandel ter sprake.
Het wetsontwerp op het verbod van de slavenhandel kwam op 12 november 1818 aan de orde in de vergadering van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, bijeen te Brussel 1). Dit wetsontwerp was een uitvloeiseI van het
eerste artikel van het tractaat van 4 mei 1818 betreffende de aanpassing van
de nationale strafwetgeving van Nederland tot wering van de slavenhandel.
Want, zoals een der afgevaardigden het op subtiele wijze uitdrukte: niet het
tractaat zelf stond ter discussie, maar slechts de met het tractaat verbonden
strafwet en daarom dienden de kamerleden de afschaffing van de slavenhandel zelf als een gegeven te aanvaarden. Het aangaan van verdragen met
vreemde mogendheden was toen immers een prerogatief van de Kroon.
Echter, deze constellatie verhinderde de meeste sprekers niet toch uitvoerig stil te staan bij de motieven, die aan de afschaffing van de handel zelf
ten grondslag lagen 2). VrijweI aIle redenaars zongen in lange, bombastische
bewoordingen de lof op WiIIem I, die aan de mensenhandel een einde had
gemaakt door de ondertekening van het tractaat.
De eerste spreker, Van Panhuys, een afgevaardigde uit Limburg, noemde
de afschaffing van de slavenhandel "un des plus beaux triomphes de la philosophie chretienne". Hij keerde zich tegen de vrees, die ook in het "rapport
der centrale afdeeling" van de Kamer was uitgesproken, dat de strafbepaIingen voor de overtreders van de strafwet op het verbod van de slavenhandeI
overdreven zwaar waren 3). Deze straffen konden als streng, doch rechtvaardig worden beschouwd. Ook de straf voor assuradeuren, die op malafide
wijze een verzekering voor een iIIegale slavenhaler hadden afgesloten en
daardoor hun patent voor het leven konden verliezen. Van Panhuys begreep
de consternatie ruet, die deze strafbepaling bij verscheidene van zijn medeafgevaardigden had veroorzaakt. Vervolgens sneed Van Panhuys een punt
aan, dat in de rest van de discussie telkens terug zou keren: moest het vervoer van slaven tussen de Westindische bezittingen onderiing nu ook niet
verboden worden? Van Panhuys had er geen bezwaar tegen, dat het tractaat
met Engeland het inter-Caraibische slavenverkeer liet voorthestaan. Zolang
de slavernij in de West hestond, behoorde het vrije vervoer van de daar aanwezige slaven gewaarborgd te blijven, als onlosmakelijk met het eigendomsrecht over slaven verbonden. Van Panhuys vreesde niet, dat dit vervoer een
1) Handelingen, 1818, d.d. 12 november, p. 16 tIm p. 24.
2) Een samenvatting en, - voor zover de kamerleden in het Frans spraken -,

een vertaling van het gesprokene van de Kamerzitting van 12 november 1818 is
afgedrukt in de Nederlandsche Staatscourant d.d. 18 november 1818 (no. 272);
d.d. 19 november 1818 (no. 273); d.d. 20 november 1818 (no. 274) en d.d. 24 november 1818 (no. 277).
3) De tekst van het ontwerp van wet tot wering van de slavenhandel is opgenomen als bijlage m.
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mogelijkheid zou scheppen het invoerverbod van slaven uit Mrika te ontduiken. Tot slot van zijn redevoering merkte Van Panhuys op, dat hij als
resultaat van de afschaffing van de slavenhandel voorzag, dat de planters
genoodzaakt zouden worden hun slaven beter te behandelen. Het door de
afschaffing geschapen gebrek aan handen in de West zou bij de suikerfabricage kunnen worden opgevangen door het in gebruik nemen van stoomwerktuigen.
De rede van de tweede spreker, de heer De Serret, verdient eveneens de
aandacbt. De Serret was een van de weinigen, die tegen bet wetsontwerp
wilde stemmen. Het tractaat tot wering van de slavenbandel yond De Serret
op zicbzelf een goede zaak. Maar was er eigenlijk beboefte aan? De spreker
vroeg zich dat allereerst af, omdat de koning reeds in 1814 bij K.B. de
slavenhandel aan zijn onderdanen had verboden. Hoewel op het overtreden
van dat besluit geen straffen waren gesteld, bad geen Nederlander zich na
1814 nog met de slavenbandel ingelaten. En WiIIem I was de eerste koning
van het continent, die deze prijzenswaardige maatregel had genomen, volgens De Serret 1). Bij de uitvoering van het genoemde K .B. had de koning
aIle medewerking ondervonden, zelfs van diegenen, die er belang bij gehad
zouden hebben zich tegen de afschaffing van de slavenhandel te verzetten.
De Serret was echter toch van oordeel, dat er inderdaad straffen voor de
overtreders van het verbod op de slavenhandel nodig waren, want nu meer
lan,den deze handel aan hun inwoners hadden verboden, werd de uitoefening
ervan steeds winstgevender. Maar onder de strafbepalingen, die het onderhavige wetsontwerp noemde, was er een, die de gehele wet voor De Serret
onaanvaardbaar maakte. Voor altijd het patent ontnemen aan malafide verzekeraars ging te ver. Zulke verzekeraars konden ook weI met andere strafmiddelen tot de orde worden geroepen. Als deze bepaling uit de wet zou
zijn gescbrapt, zou De Serret zeker van plan zijn geweest v66r het ontwerp
te stemmen. Aan het stuk, zoals het daar lag, kon hij echter zijn goedkeuring
niet becbten.
De derde spreker, die hier met name vermeld dient te worden, was Gijsbregt Karel van Hogendorp. Deze plaatste als eerste het ter discussie staande
wetsontwerp direct in een breder kader. Zowel de afschaffing van de slavenhandel als de maatregelen voor de naleving van dat verbod waren beide
Europese aangelegenheden. De afschaffing van de handel op zichzelf was
voor vele landen, - vooral door het toedoen van Engeland -, een fait
accompli. Die afschaffing zelf stond daarom niet ter discussie, ook niet in
de Tweede Kamer. Ter discussie stonden de maatregelen, die genomen moesten worden om die afschaffing te effectueren. Van Hogendorp's bezwaren
tegen het wetsontwerp, dat de slavenhandel verbood, kunnen samengevat
worden in een regel: Nederland strafte iIlegale slavenhalers anders dan Engeland. Van Hogendorp vroeg zich af, waarom dat het geval was. Hij was er
sterk voor geporteerd, dat de strafmaat bij overtreding van de wetten tegen
1) Deze mededeling is overigens niet juist. Denemarken had de slavenhandel al
in 1792 aan zijn inwoners verboden met ingang van 1802 (Ward, p. 229).
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de slavenhandel in de onderscheidene Europese landen van een zo groot
mogelijke eenvormigheid zou zijn. Zo was in het Nederlandse wetsontwerp
niet duidelijk vastgelegd, dat het aan Surinaamse planters ook verboden was
zelf slaven uit Afrika in te kopen en deze mee naar de West te nemen. De
Engelse wetgeving was op dit punt duidelijker. Ben ander verschil met Engeland was de bepaling in het Nederlandse ontwerp, dat matrozen straffeloos
hun schip mochten verla ten als ze ontdekten onder valse voorwendsels op
een slavenhaler te zijn aangemonsterd. Volgens Van Hogendorp kon daar
niets goeds van komen: door deze bepaling zou de veiligheid van het schip,
ook al was dat een slavenhaler, in gevaar komen en tevens werd door deze
bepaling de mindere aan boord tegen de meerdere opgezet. Ondanks zijn
bezwaren echter zou Van Hogendorp toch zijn goedkeuring aan het wets
ontwerp geven. Van Hogendorp eindigde zijn rede met een waarschuwend
woord. Nu aan de slavenhandel door blanken een eind werd gemaakt, bleef
deze handel in slaven door zwarte handelaren over. Om die uit te roeien
hielpen geen wetten; daar zou geweld aan te pas moeten komen. Ten aanzien
van Nederland constateerde hij echter: "Gelukkig is het niet onze natie, die
de afschaffing ontduikt; het zijn niet onze schepen die men op den slavenhandel ontmoet" 1).
In de rest van de discussie bleef de zware straf voor de assuradeuren, die
ter kwader trouw een slavenschip had den verzekerd, een rol spelen. Ook de
bepalingen ten aanzien van het ontslag, dat matrozen zelf konden nemen,
vormde een punt van kritiek. Ten aanzien van dit laatste merkte een afgevaardigde nog op, dat matrozen, die van boord wegliepen, na ontdekt te
hebben op een slavenhaler te zijn aangemonsterd, handgeld hadden ontvangen, waarvoor zij niets gepresteerd hadden. Andere sprekers wezen er
daarentegen op, dat de slavenhandel altijd al het stigma van een mensonterend bedrijf had gedragen. Strenge straffen kwamen daarom niet onverwacht. Het was jammer, dat in de negentiende eeuw de slavenhandel in de
West nog niet direct werd verboden. Verscheidene leden van de StatenGeneraal voelden wei aan, dat de afschaffing van de slavenhandel een voorloper zou zijn van de afschaffing van de slavernij zelf. Een der sprekers
bracht hierbij naar voren, dat de afschaffing van de slavenhandel en de slavernij naar en in de West ook een weldaad voor Afrika zou zijn. Door deze
afschaffing zouden de bloedige stammenoorlogen op dat continent een einde
kunnen nemen. Heel het maatschappelijk leven in Afrika en met name de
rechtspraak had de invloed van de slavenhandel ondergaan. Hoeveel negers
waren niet voor een onbeduidend vergrijp tot slavernij veroordeeld en verkocht? Ben andere afgevaardigde voorzag, dat er misschien wei aanvullende
bepalingen voor de ontduikers van het tot wet verheven ontwerp gemaakt
zouden moeten worden. Wie de wet zou willen overtreden, vermeldde hij
echter niet.
Aan het einde van de vergadering van die 12de november verzandde het
debat in een steekspel tussen de voor- en tegenstanders van de in het ontwerp
1) Handelingen, 1818, d.d. 12 november, p. 18.

192

DE SLAVENHANDEL IN DE NEGENTIENDE EEUW

genoemde strafbepalingen. Veelleden citeerden Montesquieu om de voorgestelde strafbepalingen te ondersteunen: de aard van de straf diende uit het
misdrijf zelf voort te komen. Ook kwam in de discussie de tegenstelling
Noord-Zuid naar voren, toen een der Noordnederlandse afgevaardigden
zich afvroeg, waarom zoveel leden uit het Zuiden het woord bij dit debat
voerden. Wist men daar weI, dat de slavenhandel in het Noorden op het
laatst van de achttiende eeuw slechts met een paar schepen was gevoerd en
dat de afschaffing van die handel echt niet als een donderslag bij heldere
hemel was gekomen?
Bij de beantwoording van de opmerkingen van de leden van de Tweede
Kamer wezen de ministers van lustitie en Buitenlandse Zaken erop, dat de
vrees voor ontduiking van de wet, zoals de koning deze had voorgesteld,
overbodig was. In de op de gedachtenwisseling aansluitende stemming werd
het wetsontwerp met zevenentachtig stemmen v66r en vijf tegen aanvaard.
Op 23 november 1818 kreeg de Tweede Kamer bericht, dat ook de Eerste
Kamer zich met het wetsontwerp tot wering van de slavenhandel had kunnen
verenigen. Van een eventuele discussie over de wet in de "Menagerie du Roi"
is niets bekend; de Eerste Kamer heeft daarover geen handelingen nagelaten.
Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, viel er van een protest van de kant
van de vroegere slavenhandelaren niets te bespeuren. De wettelijke afschaffing van de slavenhandel heeft zelfs in het archiefvan de M.C.C. geen sporen
achtergelaten. Uit de notulen van de directievergaderingen over de jaren
1814-1818 wordt duidelijk, dat de M.C.C. het rederijbedrijf had opgegeven
en slechts haar lijnbaan handhaafde. In een request aan de "nieuwe souverein" Willem I, werd gevraagd de touwslagerij van de M.C.C. in te schakelen
bij de levering van touwwerk voor de marine. Over nieuwe activiteiten op
het gebied van de slavenhandel was in de notulen geen sprake. De directie
van deze Middelburgse compagnie zou zeker meer moeite hebben gedaan de
voortzetting van haar slavenhandelsactiviteiten zeker te stellen, als deze
handel het bij uitstek winstgevende bedrijfsonderdeel van haar onderneming
was geweest. De sterk verminderde solvabiliteit van de Surinaamse planters
op het einde van de achttiende eeuw had ook de resultaten van de M.C.C.slavenreizen aangetast. Hoewel de eindafrekening in de M.C.C.-boekhouding van zo'n reis daar geen blijk van gaf, werden vele slaven op crediet
verkocht. Nog in 1818 hadden vele Surinaamse planters hun schulden aan de
M.C.C. niet atbetaald, vijftien jaar nadat deze maatschappij haar laatste
slavenschip derwaarts had gezonden. Geen wonder, dat de M.C.C.-directie
na de beeindiging van de Franse overheersing haar touwslagerij centraal
stelde. In een directievergadering werd de deelname aan de opbloeiende
theehandel naar China ter sprake gebracht. Ben der directieleden had vernomen, dat een experiment in deze handel van een ex-slavenrederij uit Vlissingen gunstig was verlopen. Van enige activiteit in die richting heeft de
M.C.C. zich echter onthouden 1).
1)

W. S. Unger, Het archief van de Middelburgsche Comrnercie Compagnie,
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Ook in de correspondentie tussen de directie van de M.C.C. en haar vertegenwoordigers in Suriname en Demerarij speelden slechts de bij de planters uitstaande gelden een rol. Noch de M.C.C.-correspondent in Suriname
noch die in het Engels geworden Demerarij meldde iets over de reactie van
de planters op het afschaffingsbesluit van 1814 en over het van kracht worden
van het tractaat van 1818 1). In de periode 1814-1818 veranderde er voor die
planters in dat opzicht niets. Zowel Suriname als Demerarij hadden onder
Engels bestuur in 1807/1808 reeds kennis gemaakt met de afschaffing van de
slavenhandel. Het voortgezette Engelse bewind over Demerarij ontnam de
kolonisten daar de mogelijkheid om nog slaven uit Afrika te kopen. Voor
de planters uit Suriname betekende de teruggave van hun gebied aan Nederland eveneens een voortzetting van het verbod op de slavenhandel. Trouwens, de Surinaamse planters hadden op het eind van de achttiende eeuw
toch al weinig Nederlandse slavenschepen meer gezien. Voor zover hun financiele toestand dat toeliet, koch ten zij illegaal slaven van Engelse en
Noordamerikaanse handelaars in die periode. Tijdens de bestuurswisselingen
daarna hield deze toestand aan en ook na 1818 was smokkelirnport de enige
mogelijkheid nog slaven uit Afrika te verwerven 2).
Het is typerend, dat de afschaffing van de slavenhandel in Nederland zo
weinig reacties heeft ontlokt aan diegenen, die de handel wei wilden voortzetten. Slechts in een ongesigneerd rapport uit 1814, dat zich in het archief
van het kabinet des konings bevindt, werd door de schrijver (een amtenaar?)
gewezen op het belang van de slavenhandel voor de binnenlandse economie
en voor de Westindische bezittingen 3). Het stuk, dat waarschijnlijk werd
geschreven als voorbereiding op het KB. van 1814, laat zich laatdunkend
uit over de mogelijkheden effectief een halt toe te roepen aan deze handel.
Zouden de slavenhandelaren zich wei door Engeland laten grijpen, gezien
de stijgende vraag naar slaven? Vooral Frankrijk had een slimme zet gedaan
door de afschaffing van zijn slavenhandel vijf jaar uit te stellen. Door deze
maatregel was het de Franse planters in Westindie mogelijk nog heel wat
slaven uit Afrika in voorraad te nemen. Het genoemde rapport kwam echter
weI tot de conciusie, dat de slavenhandel op zichzelf niet met de Christelijke
beginselen in overeenstemming viel te brengen. Overigens diende daar aan te
worden toegevoegd, dat slaven vaak krijgsgevangenen waren en dat ze, als
woeste heidenen, door de slavenhandel in contact met de beschaving werden
gebracht. De slavenhandel had er voorts toe bijgedragen, dat de Europese
gebruiksvoorwerpen zich over heel Mrika verspreid hadden. Het was waar,
de slaven werd niet gevraagd of ze naar de West wilden gaan. Maar dat was
ook het geval met soldaten van verscheidene Europese landen, die vaak
tegen hun wi! naar verre kolonien werden gezonden. Tot slot suggereerde
's-Gravenhage, 1951, no. 23 (d.d. 6 september 1814) en 24 (d.d. 24 januari 1815 en
17 februari 1815) (lnventaris M.C.C.), in Rijksarchief Zeeland te Middelburg.
1) Inventaris M.C.C. no. 103 en 55/59.
2) Unger, Slavenhandel I, p. 64.
3) Algemeen Rijksarchief, Archieven van de A1gemene Staatssecretarie en van
het Kabinet des Konings, no. 6555.
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het rapport, dat in de machinaties in EngeIand om de slavenhandel af te
schaffen "de dweeper Swedenborch" de hand zou hebben gehad. Hij zou in
Afrika een "Nieuw Jeruzalem" hebben willen stichten 1).
De additionele artikelen

De praktijk van het opsporen van illegale slavenhalers maakte het noodzakelijk, dat er veranderingen en verfijningen werden aangebracht in de verdragen, die Engeland tot wering van de slavenhandel met andere staten had
gesloten. Ook bij het afsluiten van deze amendementen trachtte Engeland
ten aanzien van zijn verdragspartners zo veel mogelijk een lijn te trekken.
De additionele artikelen, die achtereenvolgens aan het Engels-Nederlandse
tractaat van 1818 werden toegevoegd, vonden dus niet noodzakelijkerwijs
hun oorsprong in moeilijkheden bij het opbrengen en veroordelen van Nederlandse slavenhalers. Integendeel, in een van de adviezen van het ministerie
van Buitenlandse Zaken aan Willem lover het afsluiten van een additioneel
artikel werd er zelfs op gewezen, dat extra bepalingen ter wering van de
slavenhandel voor Nederland feitelijk overbodig waren. Het was echter gunstig om toch maar aan het verlangen van Groot-Brittanie tegemoet te komen,
omdat Nederland op die manier een goede indruk maakte zonder zelf iets
op te offeren.
In de eerste additionele artikelen uit 1822 en 1823 werd bepaald, dat lege
slavenhalers toch konden worden aangehouden en opgebracht als er aanwijzingen bestonden, dat deze schepen aan de slavenhandel deelnamen. Deze
"equipment-clauses", waarover hiervoor reeds sprake was, werden het eerst
aan het tractaat tussen Engeland en Nederland toegevoegd 2). Het waren
echter voornamelijk slavenhalers onder Portugese en Braziliaanse vlag, die
van het ontbreken van deze "equipment-clauses" hadden geprofiteerd. Ook
het tweede additionele artikel uit 1823 was niet door speciale nalatigheid van
Nederlandse zijde tot stand gekomen. Dit artikeI bepaalde, dat vacatures in
de gemengde gerechtshoven tot wering van de slavenhandeI zo snel mogelijk
zouden worden opgeheven. Het was Portugal, dat in het bijzonder geneigd
was om de benoeming van nieuwe rechters uit te stellen en zo de voortgang
van de processen tegen slavenschepen onder zijn vlag te vertragen 3).
In 1837 werd weer een additioneel artikeI aan het tractaat van 1818 toegevoegd, waarin werd bepaald, dat tot prijs verklaarde oorlogsschepen vernietigd dienden te worden. De verkoop van zo'n schip had er in bepaalde
gevallen toe geleid, dat het later weer als slavenschip in de vaart was gekomen. Ook hierbij hebben Nederlandse slavenschepen geen rol gespeeld.
Ten aanzien van de additionele artikelen uit 1848 lagen de zaken anders.
1) Swedenborg was niet de enige godsdienstige vernieuwer in de achttiende eeuw,
die speciale aandacht voor Afrika had. Voor een beschrijving van de verschillende
pietistische opvattingen over het zwarte continent: Ph. D. Curtin, The Image of
Africa; British Ideas and Action, 1780-1850. Madison, 1964.
2) Zie bijlage II.
3) Ward, p. 81.
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In deze artikelen werd de opsporingsbevoegdheid van de Engelse en Nederlandse marineschepen uitgebreid tot het gebied van de Indische Oceaan.
Het aantal marineschepen, dat deze opsporingsbevoegdheid zou krijgen,
werd vergroot. Voorts werd bepaald, dat uitsluitend de omvang van de hoeveelheid water aan boord van een schip geen reden tot aanhouding zou kunnen zijn. Zowel Engeland als Nederland hadden bij de onderhandelingen
over deze aanvullende bepalingen, in tegenstelling tot vorig overleg over deze
kwestie, iets naar voren te brengen. De Engelse gezant te 's-Gravenhage had
de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken laten weten, dat de Engelse
marine een Nederlands schip, de "Prince Henri", als slavenhaler had gesignaleerd in de wateren rond Mozambique en Madagascar. De marine had
echter niets tegen deze Nederlandse koopvaarder kunnen ondernemen, omdat volgens het tractaat van 1818 haar opsporingsbevoegdheid slechts voor
de Westkust van Afrika van kracht was. Vanwege dit voorval wilde Engeland
de geografische werkingssfeer van het tractaat uitbreiden.
Tot goed begrip van deze Engelse klacht moet eraan herinnerd worden,
dat de slavenhandel in de jaren 1840-1850 zich van de West- naar de Oostkust van Afrika verplaatste, vooral door toedoen van de Braziliaanse en
Noordamerikaanse slavenhalers. In het voorgaande is er reeds op gewezen,
dat Engeland ook deze Oostafrikaanse slavenhandel wilde uitroeien en
Nederland werd daarbij ook betrokken. Het geval van de "Prince Henri"
fungeerde slechts als introductie. Maar dit keer kwam de Nederlandse regering de Engelsen niet geheel tegemoet. De Kamer van Koophandel van Amsterdam had de minister van Buitenlandse Zaken in een advies gewaarschuwd ,dat bij het beoordelen van de Engelse voorstellen moest worden gelet op de bepalingen over de watervaten uit de additionele artikelen van 1822
en 1823. Als deze bepalingen ook voor vaartuigen in de Oostafrikaanse wateren van kracht zouden worden, liepen die schepen gevaar te worden aangehouden, die eerst met landverhuizers naar Noordamerika waren gevaren
en daama werden ingezet op de route naar Batavia.
Overigens wierp de Amsterdamse Kamer van Koophandel de Engelse
verdachtmaking over het vermeende Nederlandse slavenschip "Prince Henri", dat uit Amsterdam zou komen, ver van zich. Nederlandse rederijen, aldus het advies, hadden nooit deelgenomen aan de slavenhandel na 1814.
Deze Engelse beschuldiging "heeft ons nationaal gevoel diep gegriefd" 1).
Ook het advies ten aanzien van de additionele artikelen tot wering van de
slavenhandel uit 1848 van het ministerie van Justitie was in voorzichtige
bewoordingen gesteld. De Nederlandse koopvaardijschepen zouden nadeel
van de bepalingen kunnen ondervinden. Op zichzelf was de minister van
Justitie de Engelse voorstellen weI gunstig gezind. De additionele artikelen
werden dan ook aan het tractaat van 1818 toegevoegd, maar Nederland bereikte op twee punten een wijziging van de Engelse voorstellen. Uitsluitend
het aantal watervaten zou geen reden tot aanhouding en veroordeling kunnen
1) AIgemeen Rijksarchief, Archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
1813-1870, no. 3131, d.d. 2 februari 1848.
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zijn en de opsporingsbevoegdheid van de Engelse en Nederlandse marineschepen in de Indische oceaan zou aan geografische grenzen gebonden worden.
Door het tractaat van 1818 en de daarmee samenhangende additionele
artikelen tot wering van de slavenhandel werd de Nederlandse vlag voor de
slavenhalers net zo onaantrekkelijk als de Engelse. Zijn er echter toch nog
pogingen geweest de vaderlandse driekleur voor het vervoer van slaven te
misbruiken? In het volgende deel van dit artikel zal hier aandacht aan worden geschonken.
De afschaffing van de slavenhandel bleek voor Nederland zelf van weinig
economisch belang. Hoe stond het op dat punt met de Nederlandse bezittingen, die de slavenhandel het meest regardeerde, Elmina op de Goudkust
en Suriname? Ook op deze vraag zal in een volgend Jaarboek nader worden
ingegaan.
BIJLAGE I
Heinrich Heine: "Das Sklavenschiff"

(Uit: H . Kaufmann (ed.) Heinrich Heine; Werke und Briefe, deel II. Berlijn,
1961, p. 201 tIm p. 207).

Der Superkargo Mynheer van Koek
Sitzt rechnend in seiner Kajiite;
Er kalkuliert der Ladung Betrag
Und die probabeln Pro/ite.
"Der Gummi ist gut, der Pfeffer is gut,
Dreihundert Siicke und Fiisser ;
Ich habe Goldstaub und Elfenbein Die schwarze Ware ist besser.
Sechshundert Neger tauschte ich ein
Spottwohlfeil am Senegalflusse.
Das Fleisch ist hart, die Sehnen sind stramm,
Wie Eisen vom besten Gusse.
Ich hab zum Tausche Branntewein,
Glasperlen und Stahlzeug gegeben;
Gewinne daran achthundert Prozent,
Bleibt mir die Hiilfte am Leben.
Bleiben mit Neger dreihundert nur
1m Hafen von Rio-Janeiro,
Zahlt dort mir hundert Dukaten per Stiick
Das Haus Gonzales Perreiro".
Da pl6tzlich wird Mynheer van Koek
Aus seinen Gedanken gerissen;
Der Schiffschirurgius tritt herein,
Der Doktor van der Srnissen.
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Das ist eine klapperdiirre Figur,
Die Nase voll roter Warzen "Nun Wasserfeldscherer", ruft van Koek,
"Wie geht's meinen lieben Schwarzen?"
Der Doktor dankt der Nachfrage und spricht :
"Ich bin zu melden gekommen,
Dass heute nacht die Sterblichkeit
Bedeutend zugenommen.
1m Durchschnitt starben tiiglich zwei,
Doch heute starben sieben,
Vier Manner, drei Frauen -Ich hab den Verlust
Sogleich in die Kladde geschrieben.
Ich inspizierte die Leichen genau;
Denn diese Schelme stellen
Sich manchmal tot, damit man sie
Hinabwirft in die Wellen.
Ich nahm den Toten die Eisen ab;
Und wie ich gewohnlich tue,
Ich liess die Leichen werfen ins Meer
Des Morgens in der Fruhe.
Es schossen alsbald hervor aus der F1ut
Haifische, ganze Heere,
Sie lieben so sehr das Negerfleisch;
Das sind meine Pensioniire.
Sie folgten unseres Schiffes Spur,
Seit wir verlassen die Kiiste;
Die Bestien wittem den Leichengeruch
Mit schnupperndern Frassgeliiste.
Es ist possierlich anzusehn,
Wie sie nach den Toten schnappen!
Die fasst den Kopf, die fasst das Bein,
Die andern schlucken die Lappen.
1st alles verschlungen, dann tummeln sie sich
Vergniigt urn des Schiffes Planken
Und glotzen rnich an, als wollten sie
Sich fUr das Friihstiick bedanken".
Doch seufzend fallt ihm in die Red'
Van Koek: "Wie kann ich lindern
Das Dbel? wie kann ich die Progression
Der Sterblichkeit verhindem?"
Der Doktor erwidert: "Durch eigne Schuld
Sind viele Schwarze gestorben;
Ihr schlechter Odem hat die Luft
1m Schiffsraum so sehr verdorben.
Auch starben viele durch Melancholie,
Dieweil sie sich todlich langweilen;
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Durch etwas Luft, Musik und Tanz
Lasst sich die Krankheit heilen".
Da ruft van Koek: "Ein guter Rat!
Mein teurer Wasserfeldscherer
1st klug wie Aristoteles,
Des Alexanders Lehrer.
Der President der Sozietat
Der Tulpenveredlung im Delfte
1st sehr gescheit, doch hat er nicht
Von Eurem Verstande die Halfte.
Musik! Musik! Die Schwarzen sol1'n
Hier auf dem Verdecke tanzen.
Und wer sich beim Hopsen nicht amiisier'
Den soli die Peitsche kuranzen".
II

Hoch aus dem blauen Himmelszelt
Viel tausend Sterne schauen,
Sehnsiichtig glanzend, gross und klug,
Wie Augen von schonen Frauen.
Sie blicken hinunter in das Meer,
Das weithin iiberzogen
Mit phosphorstraWendem Purpurduft;
Wolliistig girren die Wogen.
Kein Segel flattert am Sklavenschiff,
Es liegt wie abgetakelt;
Doch schimmern Laternen auf dem Verdeck,
Wo Tanzmusik spektakelt.
Die Fiedel streicht der Steuermann,
Der Koch, der spielt die Flote,
Ein Schiffsjung' schlagt die Trommel dazu,
Der Doktor blast die Trompete.
WoW hundert Neger, Manner und Fraun,
Sie jauchzen und hopsen und kreisen
Wie toll herum; bei jedem Sprung
Taktmassig klirren die Eisen.
Sie stampfen den Boden mit tobender Lust,
Und manche schwarze Schone
Umschlingt wolliistig den nackten Genoss Dazwischen achzende Tone
Der Biittel ist Maitre des plaisirs,
Und hat mit Peitschenhieben
Die lassigen Tanzer stimuliert,
Zum Frohsinn angetrieben.
Uod Didelbumdei und SChnedderedeng!
Der Liirm lockt aus den Tiefen
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Die Ungetiime der Wasserwelt,
Die dort bl6dsinnig schliefen.
Schlaftrunken kommen geschwommen hefan
Haifische, viele hundert;
Sie glotzen nach dem Schiff hinauf,
Sie sind verdutzt, verwundert.
Sie merken, dass die Friihstiickstund'
Noch nicht gekommen, und gahnen,
Aufsperrend den Rachen; die Kiefer sind
Bepflanzt mit Sageziihnen.
Und Dideldumdei und Schnedderedeng Es nehmen kein Ende die Tanze.
Die Haifische beissen vor Ungeduld
Sich seiber in die Schwanze.
Ich glaube, sie lieben nicht die Musik,
Wie viele von ihrem Gelichter.
"Trau keiner Bestie, die nicht liebt
Musik!" sagt Albions grosser Dichter.
Und Schnedderedeng und Dideldumdei Die Tiinze nehmen kein Ende.
Am Fockmast steht Mynheer van Koek
Und faltet betend die Hande:
"Um Christi willen verschone, 0 Herr
Das Leben der schwarzen Siinder!
Erziirnten sie dich, so weisst du ja,
Sie sind so dumm wie die Rinder.
Verschone ihr Leben urn Christi will'n,
Der flir uns aIle gestorben!
Denn bleiben mir nicht dreihundert Stiick,
So ist mein Geschaft verdorben".
BIJLAGE II
Tekst van :
- het tractaat van 4 mei 1818 ter wering van de slavenhandel, gesloten tussen
Nederland en Groot-Brittanie ;
- de ophelderende en additionele artikelen van 31 december 1822;
- het additionele artikel van 25 januari 1823 ;
- het additionele artikel van 7 februari 1837 en
- het additionele artikel van 31 augustus 1848
(Uit: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1848, no. 79, p. 1-p. 49).
In naam der Allerheiligste Drieeenheid!
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne Majesteit de Koning van
het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Ierland, bezield met een wederzijdsch verlangen tot het nemen van de krachtdadigste maatregelen, om het handelen in slaven door hunne onderdanen te beletten, en om voor te komen, dat
andere volken, welke zich daarop toeleggen, zich van hunne respective vlaggen
bedienen om dezen schandelijken handel te beschermen, hebben gezegde Hunne
Majesteiten besloten over te gaan tot het sluiten van een verdrag, ten einde dit
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dubbel doel te bereiken, en hebben, te dien einde, hunne gevolmagtigden ad hoc
benoemd, te weten:
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, den heer Anne Willem Carel, baron
van Nagell tot Ampsen, lid van de Ridderschap der provincie Gelderland, Groot
kruis der orde van den Nederlandschen Leeuwen van Carlos III, Hoogstdeszelfs
Kamerheer en Staatsminister, belast met het Departement van Buitenlandsche Zaken, en den heer Comelis Felix van Maanen, kommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, Hoogstdeszelfs Staatsminister, belast met het Departement van
Justitie; en Zijne Majesteit de koning van het Vereenigd Koninkrijk van GrootBrittannie en Ierland, den Hoog Ed. heer Richard, graaf van Clancartij, Burggraaf
Dunlo, baron Kilconnel, baron Trench van Garbally, in het Vereenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannie en Ierland, raadsheer in Hoogstdeszelfs geheimen raad van
Groot-Brittannie en Ierland, lid van het Comite van eerstgemeld Rijk tot zaken
van den Koophandel en de Kolonien, kolonel van het regiment militie van het
graafschap Galway, ridder Grootkruis van de hooggeeerde Bath's-orde, Hoogstdeszelfs buitengewoon en gevolmagtigd Ambassadeur bij Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg.
Dewelke, na hunne, in goeden en behoorlijken vorm bevonden volmagten te
hebben uitgewisseld, wegens de volgende artikelen zijn overeengekomen:
artikel I
De wetten van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Ierland de
onderdanen van Zijne Britsche Majesteit, welke den slavenhandel drijven of daaraan op eenigerhande wijze deelnemen, reeds aan zware poenaliteiten onderwerpende, zoo verbindt zich Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, zich gedragende
naar art. 8 der conventie, den 13den Augustus 1814 met Zijne Britsche Majesteit
gesloten, dienvolgens om binnen den tijd van acht maanden na de ratificatie dezes
of zoo veel eerder mogelijk aan al zijne onderdanen op de krachtdadigste wijze en
wei bij de plegtigste strafwetten te verbieden om op eenigerlei wijze aan den slavenhandel deel te nemen.
In gevalle de beteugelende maatregelen tegen den slavenhandel, reeds door het
gouvemement van Groot-Brittannie genomen en door dat der Nederlanden te nemen, mogten bevonden worden niet krachtig genoeg of onvoldoende te zijn, alsdan
verbinden zich de Hooge contracterende partijen daarin door zoodanige nieuwe
wetgevende of reglementaire maatregelen te zullen voorzien als het meest geschikt
zijn zullen om het doel, dat zij zich bij dit tractaat voorstellen, te bereiken.
artikel2
De beide Hooge contracterende partijen, om des te volkomener het oogmerk te
bereiken tot voorkoming van allen handel in slaven van wege hare respective onderdanen, stemmen wederzijds toe, dat de schepen Hunner Koninklijke Marines, welke
van uitdrukkelijke instructien ten dien opzigte zullen worden voorzien, zoodanig
als die hier achter te vinden zijn, dusdanig koopvaardijschepen der beide Natien
zullen kunnen visiteren, welke op redelijke gronden mogten verdacht gehouden
worden slaven aan boord te hebben, die tot een' ongeoorloofden handel bestemd
zijn en alleenlijk ingevalle zij zoodanige slaven aan boord mogten vinden, zullen
zij de schepen kunnen aanhouden ten einde voor de daarmede belaste regtbanken
te regt te staan, gelijk zulks hieronder nader zal worden gespecificeerd.
artikel3
Ter uitiegging van de wijze van uitvoering van het voorgaande artikel, is men
overeengekomen :
Ie. Dat dit wederzijdsch regt van visitatie en arrestatie niet zal mogen worden
uitgeoefend, hetzij op de Middellandsche zee, noch op de Europesche zeeen, ge-
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legen buiten de straat van Gibraltar, ten noorden van den 37sten parallel Noorder
breedte, noch ten Oosten der lengte meridiaan, op den 20sten graad bewesten
Greenwich.
2e. Dat de namen der verschillende van zoodanige instructien voorziene schepen,
derzelve respective sterkte, benevens de namen der kommandanten, van tijd tot tijd
en naar gelang van derzelver afgifte door de mogendheid, die de uitvaardiging bewerkstelligd heeft, aan de andere Hooge contracterende partij zullen zijn medegedeeld .
3e. Dat het getal schepen van elke der koninklijke Marines tot de voormelde
visitatie gemagtigd, zonder de vooraf verkregen uitdrukkelijke toestemming der
anderen Mogendheid, dat van twaalf, behoorende aan elk der Hooge contracterende partijen, niet zal mogen te boven gaan.
4e. Ingeval het mogt noodig bevonden worden, dat een schip van de Koninklijke
Marine van eene der beide Hooge contracterende partijen, daartoe gemagtigd,
overging tot het visiteren van een of meerdere koopvaardijschepen, onder de vlag
en konvooi van een of meerdere schepen der Koninklijke Marine van de andere
Hooge contracterende partij, zal de officier, kommanderende het tot het doen van
zoodanige visitatie behoorlijk gemagtigd en gelast schip, daartoe overgaan, gezamenlijk met den officier, welke het bevel over het konvooi voert, die tot zoodanige
visitatie aile gemak zal verschaffen, gelijk mede tot de eventuele aanhouding der
aldus gevisiteerde koopvaardijschepen en uit al zijne magt medewerken zal tot de
uitvoering der tegenwoordige conventie, overeenkomstig derzelver oogmerk en doe!.
5e. Men is ook overeengekomen, dat de kommandanten der schepen van de
beide Koninklijke Marines, welke tot deze dienst zullen worden gebezigd, zich ten
strikste aan de naauwkeurige inhoud der instructien zullen hebben te houden,
welke zij te dien einde zullen ontvangen.
artikel4
De twee voorgaande artikelen geheel en al wederkeerig zijnde, zoo verbinden
zich de beide Hooge contracterende partijen wederzijds hunne respective onderdanen schadeloos te stellen wegens aile verliezen, welke zij onregtvaardiglijk door
het onwettig en willekeurig aanhouden hunner schepen mogten komen te Iijden.
Wei te verstaan, dat deze schadevergoeding onveranderlijk zal komen ten laste van
het Gouvernement, welks kruisers zich aan de willekeurige aanhouding zullen hebben schuldig gemaakt en dat de visitatie en het aanhouden der in deze artikelen
omschrevene schepen niet anders zal vermogen te worden bewerkstelligd dan door
zoodanige der Nederlandsche en Britsche schepen, als welke niet alleenlijk een gedeelte uitmaken der beide Koninklijke Marines, maar die van de speciale instructien aan dit tractaat geannexeerd zullen voorzien zijn en zich naar de bepalingen
derzelven gedragende.
artikel5
Geen Nederlandsche of Britsche kruiser vermag eenig schip aan te houden zoo
het niet werkelijk slaven aan boord heeft; en zal het aanhouden van een schip, hetzij
Nederlandsch of Britsch, voor wettig gehouden worden, dan moeten de aan boord
van hetzelve gevonden slaven daarop gebracht zijn met uitdrukkelijk oogmerk om
met dezelve handel te drijven.
artikel6
De schepen der Koninklijke Marine van de beide Natien, welke in het vervolg
bestemd zullen worden tot het voorkomen van den slavenhandel, zullen door hunne
respective gouvernementen voorzien zijn van een afschrift der bij dit traktaat gevoegde instructien, van hetwelk deze beschouwd zullen worden ten integrerende
deel uit te maken.
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Deze instructien zullen zijn gesteld in de Hollandsche en Engelsche talen en voor
de schepen van elk der beide Mogendheden door de Ministers hunner respective
Marine onderteekend.
De beide Hooge contracterende partijen behouden aan zich het vermogen de gemelde instructien, hetzij in derzelver geheel of ten deele naar vereisch van omstandigheden te veranderen. WeI te verstaan nogthans, dat de gemelde veranderingen
niet dan met gemeen overleg en met toestemming der beide contracterende partijen
zullen vermogen te geschieden.
artikel7
Ten einde met de minst mogelijke vertraging en ongelegenheid de schepen, welke
aangehouden zullen zijn, ter zake van zich met den slavenhandel te hebben ingelaten, naar luid van art. 5 des tegenwoordigen traktaats, te doen vonrussen, zullen
er ten laatste binnen de tijd van ren jaar te rekenen van de uitwisseling der ratificatien van het tegenwoordige traktaat twee gemengde geregtshoven worden opgerigt, zamengesteld uit een gelijk getal personen van de beide Natien tot dat einde
door hunne respective Souvereinen benoemd.
Deze geregtshoven zulIen zitting hebben, het eene in een der bezittingen behoorende aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, en het andere op het
grondgebied van Zijne Britsche Majesteit. De beide Gouvernementen zullen tijdens
de uitwisseling der ratificatien van het tegenwoordige traktaat elk voor zijne eigene
Staten verklaren op welke plaatsen de gemelde geregtshoven zullen resideren. Elk der beide Hooge contracterende partijen behoudt zich echter voor om naar
eigen goed dunken de residentie-plaats van het binnen haar gebied gevestigde geregtshof te veranderen; des nogthans dat een der beide geregtshoven steeds gehouden worde in eene der koloniale bezittingen van Zijne Majesteit den Koning der
Nederlanden en het andere op de kust van Afrika.
De geregtshoven zullen overeenkomstig dit traktaat en de daaraan geannexeerde
reglementen en instructien als beschouwd moetende worden daarvan een integrerend gedeelte uit te maken, in de aan hunne uitspraak te onderwerpen zaken zonder
appel recht regt te spreken.
artikel8
Ingeval de officieren, kommandanten der schepen van de Koninklijke Nederlandsche en Britsche Marines, in commissie gesteld in voege als bij art. 2 is bepaald,
van de bepalingen des tegenwoordigen traktaats mogten afwijken, op hoedanige
wijze dit ook zou mogen zijn, en zij niet in staat mogten wezen om zich, hetzij door
den inhoud van het traktaat zelf, hetzij door dien der daaraan geannexeerde instructien te regtvaardigen, zal het Gouvernement, hetwelk zich door zulk een gedrag
mogt beleedigd achten, regt hebben om genoegdoening te vragen en in zulk geval
verpligt zich het Gouvernement, tot hetwelk de gemelde kommanderende officieren
zullen behooren, omtrent het onderwerp der k1agte een onderzoek te doen plaats
hebben en wanneer dezelve gegrond mogt worden bevonden eene straf geevenredigd
aan de begane overtreding op te leggen.
artikel9
De acten of instrumenten aan dit tractaat geannexeerd en welke daarvan een
integrerend gedeelte uitmaken zijn de volgende:
a. De instructien voor de schepen der Koninklijke Marines van beide Natien
bestemd om den slavenhandel voor te komen.
b. De reglementen voor de gemengde geregtshoven, welke in eene der koloniale
bezittingen van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden en op de kust van
Afrika zullen zitting houden.
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artikellO
Het tegenwoordige in tien artikelen bestaande traktaat zal geratificeerd en de
ratificatien daarvan zuHen uitgewisseld worden binnen den tijd van rene maand of
zoo veel eerder mogelijk.
Ter oorkonde waarvan hebben de respective gemagtigden hetzelven onderteekend
en van het afdruksel hunner wapenen voorzien.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Mei van het jaar Onzes Heeren 1818.
(L.s.) A. W. C. van NageH
(L.s.) van Maanen
(L.s.) Clancarty
BIJLAGEN
Instructien voor de schepen der Koninklijke Nederlandsche en Groot-Brittannische Marines, gebezigd tot het beletten van den slavenhandel.
artikell
Elk schip der Koninklijke Nederlandsche en Britsche Marine, hetwelk voorzien
van de tegenwoordige instructien overeenkomstig art. 2 van het tractaat van heden,
regt zal hebben tot het visiteren der koopvaardijschepen van elke der beide Mogendheden, die zich werkelijk mogten inlaten of verdacht zijn van zich in te laten met
den slavenhandel, zal daartoe kunnen overgaan behalve op de zeeen bij art. 3 van
gemeld tractaat uitgezonderd en zal, indien zich slaven aan boord bevinden met het
uitdrukkelijk voomemen om met dezelve handel te drijven, de kommandant van
zoodanig schip der Koninklijke zeemagt dezelve slaven vermogen aan te houden;
zullende ingeval van aanhouding van een schip hij hetzelve opbrengen ten einde
zoodra mogelijk te regt te staan voor zoodanig der twee, ingevolge art. 7 van het
op heden geslotene tractaat opgerigte, geregtshoven als het naastbij gelegen zal
zijn, of als hij kommandant van het aanhalende schip op zijne persoonlijke verantwoordelijkheid oordelen zal het eerst te kunnen bereiken, te rekenen van het punt,
alwaar het koopvaardijschip zal gevisiteerd en aangehouden zijn.
De schepen, aan boord van welke men geene slaven zal vinden, bestemd om een
handelsartikel uit te maken, zuHen om geenerlei reden nog onder eenigerhande
voorwendsel worden aangehouden.
Negers, welke als bedienden of matrozen aan boord der gemelde schepen mogten
gevonden worden, zullen in geen geval als eene voldoende oorzaak tot aanhouding
kunnen beschouwd worden.
artikel2
Zo dikwerf een schip der Koninklijke Marines, daartoe in commissie gesteld, een
koopvaardijschip aan visitatie onderworpen, mogt ontmoeten, zal deze op betamelijkste wijze en met al zoodanig ontzag plaats hebben als twee bevriende en geallieerde Natien elkander wederzijds verschuldigd zijn.
In geen geval zal de visitatie vermogen te geschieden door een officier van een
minderen rang dan dien van luitenant der Nederlandsche of Groot-Brittannische
Marine.
artikel3
De van zoodanige commissie voorziene schepen der Koninklijke Marines, welke
achtervolgens den inhoud dezer instructien een koopvaardijschip mogten komen
aan te houden, zuHen de geheele lading zonder die aan te raken als ook den kapitein
en ten minste een gedeelte der equipage van zoodanig schip aan boord laten. De
kapitein, aanhaler, zal eene authentieke schriftelijke verklaring opmaken, waarin
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de staat, in welke het aangehouden schip is bevonden zoowel als de veranderingen,
welke aan boord van hetzelve zullen hebben plaats gehad, zullen worden omschreyen. Hij zal aan den kapitein van het aangehouden schip een onderteekend certificaat afgeven van de aan boord deszelven schips gevondene papieren, alsmede van
het getal slaven welke het op het oogenblik der aanhouding aan boord had.
De Negers zullen niet ontscheept mogen worden alvorens de schepen, aan boord
van welke zij zich bevinden, ter plaatse aangekomen zijn, alwaar over de wettigheid
van den prijs door een der gemengde geregtshoven moet uitspraak geschieden; opdat in de gevallen, wanneer dezelve niet voor goede prijzen mogten worden verklaard, het verlies der eigenaars zoo veel te gemakkelijker zou kunnen worden
hersteld.
Indien nogtans dringende redenen uit de langdurigheid van de reis, den staat van
gezondheid der negers, of andere oorzaken ontstaande kwamen te vereischen, dat
dezelve allen of voor een gedeelte ontscheept zouden moeten worden, alvorens het
schip aan de residentieplaats van een der gemelde geregtshoven mogt kunnen aankomen, vermag de kommandant van het aanhalende schip de verantwoordelijkheid
eener zoodanige ontscheping op zich te nemen, mits de noodzakelijkheid daarvan
door een certificaat in behoorlijken vorm blijke.
REGLEMENT
Voor de gemengde geregtshoven, welke in eene der koloniale bezittingen van
Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, mitsgaders op de kust van Afrika
zullen resideren.
artikel 1
De gemengde geregtshoven, welke overeenkomstig het op heden geslotene traktaat in eene der koloniale bezittingen van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden mitsgaders op de kust van Afrika zuUen opgerigt worden, zijn daargesteld
ten einde over de wettigheid van de aanhouding van schepen, door de kruisers der
beide Natien uit krachte van gemeld traktaat aan te houden, uitspraak te doen.
De voormelde geregtshoven zullen definitief en zonder appel overeenkomstig de
bepalingen van het traktaat vonnis spreken.
Het proces zal zoo kort zakelijk mogelijk worden opgemaakt en de geregtshoven
worden gerequireerd om (voor zoo veel dezelve zulks doenlijk zullen vinden) binnen
den tijd van twintig dagen, te rekenen van den dag, op welken het aangehoudene
schip in de havens, waar de geregtshoven resideren, zal zijn opgebragt, uitspraak
te doen. Zij zullen in de eerste plaats oordeel vellen over de wettigheid van den
prijs en, in de tweede plaats (ingevalle het genomene schip mogt worden vrijgegeven), wegens de schadevergoeding aan het genomen schip toe te kennen.
Wordt a1 verder, mits deze, bepaald dat in allen gevalle het eindvonnis ter zake
van afwezendheid van getuigen of wegens gebrek van andere bewijzen niet langer
dan den tijd van twee maanden zal vermogen uitgesteld te worden ten ware op verzoek van eene der belanghebbende partijen; in welk geval, en mits dezelve voldoende zekerheid stellen, dat zij zich zelven zullen belasten met de kosten en risico van
het uitstel, de geregtshoven de magt hebben om naar hunne discretie een verlengd
uitstel te verleenen, hetwelk echter van niet langer dan van vier maanden zal mogen
zijn.
artikel2
Elk der bovengemelde gemengde geregtshoven, welke in eene der koloniale bezittingen van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden mitsgaders op de kust
van Afrika zullen resideren, zal zijn zamengesteld in voege als voIgt:
De twee Hooge contracterende partijen zullen elk een' regter en een' arbiter
benoemen, welke gemagtigd zullen zijn tot het kennis nemen van en zonder appel
uitspraak doen over aile gevallen van het nemen van schepen, welke achtervolgens
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de bepalingen van het traktaat van heden voor hen mogten gebragt worden; al de
ter zake dienende processale stukken, welke aan de gemelde geregtshoven zuBen
worden overgelegd, zuBen op schrift gesteld moeten zijn in de wettige taal van het
land, binnen hetwelk de geregtshoven zuBen resideren.
De regters en arbiters zuBen in handen van den voornaamsten overheidspersoon
van de plaats, alwaar de geregtshoven zuBen resideren, zweren van eerlijk en trouw
regt te spreken, van geenerlei voorkeur te zuBen geven, hetzij aan de reclamanten,
hetzij aan degenen, die de aanhaling gedaan hebben en van zich in aBe uitspraken
overeenkomstig de bepalingen van het op heden geslotene tractaat te zuBen gedragen.
Aan elk geregtshof zal een secretaris of griffier toegevoegd worden door den
Souverein van het land, binnen welks gebied het geregtshof zal resideren, welke al
deszelfs handelingen zal te boek steBen en die, alvorens zijnen post te aanvaarden,
voor het geregtshof den eed af zal leggen van zich jegens hetzelve met eerbied te
zuBen gedragen en al hetgeen tot zijnen post behoort, getrouwlijk te zuBen waarnemen.
artikel 3
De manier van procederen zal zijn als voIgt:
De regters der beide Natien zuBen in de eerste plaats overgaan tot het onderzoek
der scheepspapieren en tot het inwinnen van de verklaringen des kapiteins mitsgaders van die van ten minste twee of drie der voornaamste, zich aan boord van
het opgebragte vaartuig bevonden hebbende personen, zoowel als van de beeedigde
verklaring van dengenen, die de aanhaling gedaan heeft, indien deze mogt noodig
geoordeeld worden ten einde in staat te zijn van te oordelen en uitspraak te doen,
of het schip overeenkomstig de bepalingen des traktaats weI te regt is aangehouden
of niet en opdat uit krachte dezer beoordeeling het schip veroordeeld of vrijgegeven
zal kunnen worden.
En in geval de beide regters het omtrent het door hen uit te spreken vonnis niet
mogten eens zijn, hetzij wat aangaat de wettigheid der aanhouding, hetzij voor zoo
veel betreft de toe te wijzen schadevergoeding of omtrent eenige andere questie, die
uit de bepalingen van het traktaat mogt kunnen voortvloeijen, zuBen zij bij het lot
den naam van een der beide arbiters uittrekken, dewelke, na de processale stukken
te hebben onderzocht, met de bovengemelde regters over het zich opgedaan hebbende geval zal delibereren en het eindvonnis zaI alsdan worden uitgesproken overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid der regters en van den bovengemelden
arbiter.
artikel4
In de authentieke verklaring, welke de aanhalende bevelhebber gehouden zal zijn
voor het geregtshof te doen, zoowel als in het certificaat der aangehaalde papieren
hetwelk aan den kapitein van het aangehoudene schip bij de aanhouding moet
worden ter hand gesteld, zal gemelde bevelhebber gehouden zijn op te geven en te
vermelden zijnen naam, benevens dien van zijn schip zoowel als de breedte en
lengte van de plaats, alwaar de aanhaling geschied is, mitsgaders het getal der aan
boord van het genomene schip op het oogenblik van deszelfs aanhouding bevondene slaven.

artikel5
Zoodra het vonnis zal zijn uitgesproken, zuBen het aangehoudene schip, indien
het vrijgegeven wordt, mitsgaders deszelfs lading in den staat, waarin zich dezen
alsdan zal bevinden, aan den kapitein of aan diens gematigde worden terug gegeven,
welke voor hetzelve geregtshof alsdan zal kunnen reclameren eene begrooting der
schaden, op welker vergoeding hij aanspraak zal kunnen maken. Degene, die de
aanhaling gedaan heeft en bij in gebreken blijven van dien deszelfs Gouvernement
zal wegens de gemelde schade verantwoordelijk zijn.
De beide Hooge contracterende partijen verpligten zich om binnen den tijd van
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een jaar na dagteekening van het vonnis de kosten en schaden welke door bovengemeld geregtshof mogten worden ingewilligd , te betalen.
WeI te verstaan, dat deze kosten en schaden zullen komen ten laste van de
Mogendheid, van welke degene die de aanhaling gedaan heeft, onderdaan is.
artikel6
In geval van veroordeeling van een schip zal hetzelve voor goeden prijs verklaard
worden, zoowel als deszelfs lading, van welken aard die ook zijn moge met uitzondering van de slaven, welke zich als handelsartikelen aan boord mogten hebben
bevonden; zullende zoodaoig schip, benevens deszelfs lading in openbare verkooping ten voordeele der beide Gouvemementen worden verkocht; en wat de
slaven aangaat, dezelve zullen van het gemengde geregtshof een certificaat van vrijstelling ontvangen en zij zullen aan het Gouvemement worden uitgeleverd, op welks
grondgebied het hof, dat vonnis gesproken heeft, zal zitting hebben, ten einde als
vrije huisbedienden of werkslieden te worden gebezigd.
Elk der beide Gouvemementen verpligt zich tot de waarborging der vrijheid van
zoodanig gedeelte dier Iieden, als aan hetzelve respectivelijk zal komen te beurt
vallen.
artikel7
De gemengde geregtshoven zullen insgelijks kennis nemen en regt spreken en
zulks in den vorm bij artikel 3 van dit Reglement voorgeschreven over aile reclamatien wegens vergoeding van verliezen, veroorzaakt aan schepen, welke ter zake
van verdacht te zijn den slavenhandel te bedrijven mogten zijn aangehouden, doch
door gemelde geregtshoven niet als wettige prijzen zouden zijn veroordeeld.
In aile gevallen, waarin de teruggave mogt zijn uitgesproken, zullen de geregtshoven ten behoeve van den reclamant, of der reclamanten, of derzelver wettige gemagtigden eene billijke en volkomene schadevergoeding toewijzen, zoo wegens aile
proceskosten als voor aile verliezen en schaden, als de reclamant of de reclamanten
door zoodanige aanhaling en aanhouding mogten hebben geleden. De geregtshoven
zullen daarbij in het oog houden:
Ie. Dat, ingeval van volkomen verlies de reclamant of de reclamanten zullen
worden schadeloos gesteld:
a. Voor het schip, deszelfs takelwerk, gereedschap en voorraad.
b. Voor aile verschuldigde en nog te betalen vracht.
c. Voor de waarde van de lading en koopwaren, zoo er die zijn, na aftrek nogtans van de lasten en kosten betaalbaar voor den verkoop van zoodanige ladingen,
de commissie van den verkoop daaronder begrepen.
d. Wegens aile andere, ingeval van volkoomen verIies gebruikelijke lasten; en
2e. Dat, in aile andere gevallen van oiet volkoomen verlies de reclamant of
reclamanten zullen worden schadeloos gesteld:
a. Wegens aile bijzondere schaden en kosten aan het schip veroorzaakt, door het
verlies van verschuldigde of nog te betalen vracht.
b. Wegens legkosten, zullende de uit dezen hoofde verschuldigde schadevergoeding geregeld worden ingevolge het aan dit artikel geannexeerde tarief.
c. Wegens aile bederf of beschadiging, die de lading mogt hebben komen te
Iijden.
d. Hun zal alsmede worden toegewezen 5 ten honderd van het beloop van het
kapitaal, dat tot inkoop der lading mogt besteed zijn en zulks voor al den tijd van
het oponthoud, door de aanhouding veroorzaakt; en
e. Eene schadeloosstelling voor de assurantieprernie wegens bijkomende risico.
In allen gevalle zal de reclamant of zullen de reclamanten aanspraak hebben op
de interesten op den voet van 5 ten honderd in het jaar van de bij vonnis toegewezene som tot de betaling derzelve toe door het Gouvemement, aan hetwelk het
schip, dat de aanhaling gedaan heeft, behoort. Het geheel beloop dier schadevergoeding zal berekend worden in het geld van het land, tot hetwelk het genomen
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schip behoort; te vereffenen volgens den koers van den wissel, zoodanig als die
was op het oogenblik van de geregtelijke toewijzing.
De beide Hooge contracterende partijen nogtans verlangende zoo veel mogelijk
aUerlei soort van bedrog in de uitvoering van het traktaat, op dezen dag gesloten,
te vermijden, zijn overeengekomen, dat indien baarblijkelijk en volgens de overtuiging der regters van de beide Natien en zonder tot de uitspraak van een arbiter
toevlugt te nemen het bewezen mogt worden, dat degene, welke de aanhouding gedaan heeft, door eenen vrijwilligen en berispelijken misslag van de kant des kapiteins van het aangehoudene schip misleid was geworden, en in zulk geval alJeen
zoodanig schip geene aanspraak zal hebben tot bekoming van de leggelden voor
de dagen van aanhouding bij dit artikel bepaald.
Tarief van leggelden of verblijfkosten voor een schip van:
100 ton tot 120 ingesloten £ 5 per dag
121
150
" 6 "
151
170
" 8 "
171
200
,,10 "
201
220
,,11 "
221
250
,,12 "
251
270
,,14 "
271 " ,,300
"
"15,,.,
en zoo vervolgens naar evenredigheid.
artikel8
Het zal noch aan de regters noch aan de arbiters noch aan den secretaris der
gemengde geregtshoven geoorloofd zijn om van eenige der bij de door hen uit te
spreken vonnissen belanghebbende partijen ter vervulling van de pligten, welke
hun bij dit Reglement zijn opgelegd, eenig emolument te vragen of te ontvangen;
onder welk voorwendel dit ook zijn moge.
artikel9
De beide Hooge contracterende partijen zijn overeengekomen, dat in geval van
overlijden of van wettige verhindering van een of meer der regters of arbiters de
voormelde gemengde geregtshoven uitmakende derzelver plaatsen ad interim zulJen
worden vervuld in manier als voIgt:
In het geregtshof, hetwelk in de bezittingen van Zijne Majesteit den Koning der
Nederlanden zal zitting hebben, zu11en de vacerende van weI gemelde Zijner Majesteits afhankelijke plaatsen successivelijk waargenomen worden door den Gouverneur of vice Gouverneur, door den voornaamsten overbeidspersoon en door derzelver secretaris.
Betreffende bet geregtshof, hetwelk zitting za1 hebben in de bezittingen van Zijne
Britsche Majesteit op de kust van Afrika is men overeengekomen dat, in geval van
overlijden of van wettige verbindering van den Nederlandscben regter of arbiter te
dier plaatse, de overblijvende personen van dat geregtsbof zullen overgaan tot bet
vonnis veUen over de schepen, welke aan hunne uitspraak mogten onderworpen
zijn, mitsgaders tot het ten uitvoer leggen van bunne sententie.
De vacerende plaatsen in het geregtshof, hetwelk op de kust van Afrika zal worden opgerigt en welke van Zijne Britsche Majesteit afhankelijk zijn, zuBen waargenomen worden door den Gouverneur of vice Gouverneur, door den voornaamsten
overheidspersoon en den secretaris van het Gouvernement.
Ingeval van overlijden of van wettige verhindering van den Britschen regter of
arbiter, behoorende tot het geregtshof, dat in eene Nederlandscbe kolonie gevestigd
is, zuUen de overblijvende personen zich regelen naar hetgeen hierboven met opzigt
tot het geregtshof, dat in de bezittingen van Zijne Britsche Majesteit zitting houdt,
ingeval van overlijden of wettig beletsel van een Nederlandschen regter of arbiter
bepaald is.
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De Hooge contracterende partijen zijn insgeIijks overeengekomen, dat de Gouverneur of vice Gouverneur der Kolonien, waar de gemengde geregtshoven zullen
zitting hebben, ingevaIle van vacature van eene plaats van regter of arbiter van de
andere Hooge contracterende partij den Gouverneur of vice Gouverneur der naastbij gelegene kolonie, aan gemelde Hooge contracterende partij toebehoorende,
daarvan zal kennis geven ten einde die plaats zoo spoedig mogelijk aan te vuIlen;
terwijl elke der contracterende Mogendheden zich verbindt om op een definitive
wijze zoo spoedig mogeIijk de vacatures, welke in de geregtshoven hetzij door overIijden, of eenigerhande oorzaak mogten komen plaats te hebben, aan te vuIlen.
Additionele artikelen, 1822

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne Majesteit de Koning van
het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Ierland, noodig geoordeeld hebbende om nopens de volgende verordeningen overeen te komen ter bijvoeging tot
of opheldering van het verdrag, gesloten tusschen Hunne gezegde Majesteiten in
's-Gravenhage, den 4den Mei 1818, tot vernietiging van den slavenhandel, hebben
tot dat einde benoemd hunne gevolmagtigden ad hoc, te weten:
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden den heer Anne Willem Carel baron
van NageIl van Ampsen, lid van de Ridderschap der provincie Gelderland, Grootkruis der orden van den Nederlandschen Leeuw, van Karel den Derden, van het
Legioen van Ber en der Guelphen, Hoogstdeszelfs Kamerheer en Staatsminister
belast met het Departement van Buitenlandsche Zaken; en Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigde Koninkrijk van Groot-Brittannie en IerJand, den Hoog
Edelen heer Richard; graaf van Clancarty, Burggraaf Dunlo, baron KiJconnel,
baron Trench van GarbaIly van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en
Ierland, Raadsheer in Hoogstdeszelfs geheimen Raad van Groot-Brittannie en Ierland, lid van het Commite van eerstgemeld rijk voor de zaken van koophandel en
kolonien, kolonel van het regement militie van het graafschap Galway, vice-adrniraal van de provincie Connaught, Ridder Grootkruis van de orde van het Bad,
Grootkruis van de orde der Guelphen, Buitengewoon Ambassadeur en gevolmagtigde bij Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg.
Dewelken, na hunne volmagten, goed en in behoorIijke orde bevonden, uitgewisseld te hebben omtrent de navolgende ophelderende en additionele artikels zijn
overeengekomen:
artikel 1
Dewijl bij art. 1 der instructien voor de Koninklijke Nederlandsche en Engelsche
oorlogsschepen, geemploijeerd tot beletting van den slavenhandel bepaald is: "dat
schepen aan boord van de welken geene slaven, bestemd voor den handel zuIlen
gevonden worden, niet zuIlen worden aangehouden onder welk voorwendsel zulks
ook zij", en dat de ondervinding heeft geleerd dat de schepen, in dezen onwettigen
handel geemploijeerd, onrniddeIijk voor door oorlogschepen gevisiteerd te zijn geworden hunne slaven hebben ontscheept en dat daarvoor die schepen middel gevonden hebben om hunne confiscatie te ontwijken en hunne ongeoorloofde handelwijze straffeloos en in tegenstelling van het doel en den geest des voormelden verdrags te kunnen voortzetten.
Hebben de Hooge contracterende partijen daarom noodig geoordeeld door deze
te verklaren, dat bijaldien er klare en onwedersprekeIijke bewijzen zijn, dat eenig
slaaf of slaven is of zijn geplaatst geweest aan boord van een schip met inzigt van
eenen ongeoorloofden handel gedurende de reis, op welke het schip zal genomen
worden, dan en uit dien hoofde za1 zoodanig vaartuig overeenkomstig de ware
meening en intentie van het bepaalde des verdrags door de kruisers aangehouden
en eindeIijk door de commissarissen gecondernneerd worden.
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artikel2
De Hooge contracterende partijen zijn overeengekomen, dat ingeval van afwezigheid uit hoofde van ziekte of ander onvermijdelijke oorzaak van eenen of meer der
regter-commissarissen en arbiters, bedoeld bij het verdrag, of ingeval van derzelver
afwezigheid ten gevolge van een verI of van hun gouvernement, behoorlijk aan den
uit krachte des gezegden verdrags zittende commissieraad bekend gemaakt, hunne
plaatsen weder zuIlen aangevuld worden op de wijze als bij art. 9 van de verordeningen voor de gemengde commissien de vacaturen door overIijden van eenen of
meer der commissarissen in de gezegde commissien moeten vervuld worden.
De explicative en additionele bovengemelde artikelen zuIlen onderworpen worden aan de bekrachtiging der respective Souvereinen en zullen dezelfde kracht en
werking hebben alsof zij woord voor woord in het bovengemelde verdrag van den
4den Mei 1818 waren geinsereerd en zullen gehouden worden als daarvan een gedeelte uit te maken.
De acten van bekrachtiging zullen uitgewisseld worden binnen den tijd van eene
maand of zoo doenIijk eerder.
Ter oorkonde waarvan hebben de respective gevolmagtigden de tegenwoordige
acte geteekend en van het afdruksels hunner wapens voorzien.
Gedaan te Brussel, den 31sten December van het jaar Onzes Heeren 1822.
(L.s.) A. W. C. van Nagell
(L.s.) Clancarty
Additioneel artikel1823
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne Majesteit de Koning van
het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Ierland noodig geoordeeld hebbende om nopens de volgende verdere verordeningen overeen te komen additioneel
aan het verdrag, gesloten tusschen Hunne gezegde Majesteiten in 's-Gravenhage,
den 4den Mei 1818 tot vernietiging van den slavenhandel en insgelijks in additie
der twee verklarende en additionele artikelen, gesloten door de gevolmagtigden van
Hunne Majesteiten op den 31sten December 1822, hebben benoemd, gemagtigd en
aangesteld de gezegde gevolmagtigden om uit Hunne namen eene overeenkomst ad
hoc te teekenen, te weten:
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, den heer Anna Willem Carel, baron
van Nagell tot Ampsen, lid van de Ridderschap der provincie Geiderland, Grootkruis der orden van den Nederlandschen Leeuw, van Karel den IIIden, van het
Legioen van Eer en der Guelphen, Hoogstdeszelfs Kamerheer en Staatsminister,
belast met het Departement van Buitenlandsche Zaken en Zijne Majesteit de Koning van het Vereeningd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Ierland den Hoog
Ed. heer Richard, graaf van Clancarty, Burggraaf Dunlo, baron Kilconnel, baron
Trench van Garbally van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Ierland, Raadsheer in Hoogstdeszelfs geheimen raad van Groot-Brittannie en Ierland,
lid van het Comite van eerstgemeld Rijk voor de zaken van koophandel en kolonien, kolonel van het regement militie van het graafschap Galway, vice admiraal
van de provincie Connaught, Ridder Grootkruis van de orde der Guelphen, buitengewoon ambassadeur en gevolmagtigde bij Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg.
Dewelken, na hunne volmagten goed en in behoorlijke orde bevonden, uitgewisseld te hebben, omtrent het volgende additioneel artikel zijn overeengekomen:
Additioneel artikel
En is hiermede insgelijks overeengekomen, dat, wanneer na behoorIijk bij het
gemengde hof ingeleverde bewijzen, het zal blijken, dat een schip of vaartuig, onderhevig aan onderzoek volgens de termen van het verdrag, of volgens de termen der
explicative en additionele artikelen en ornzwervende of varende op of in de om-
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trekken van de Afrikaanse kust, aangehouden binnen eene geographische mijl westwaarts van dezelve en binnen 20 grad. noorder- en zuiderbreedte van de linie, of
ten anker in eene der rivieren, baaijen of kreken der gezegde kust, binnen de grenzen
boven bijzonderlijk aangeduid of ten anker in welke plaatse het ook zij binnen de
gezegde grenzen en welk schip zal vallen in een of meer der volgende aanduidingen,
namelijk:
Ie. Van zijne luiken met open roosterwerk in stede van dezelve digt te hebben,
zoo als die gewoonlijk bij koopvaardijschepen zijn.
2e. Van meer afschutting in het ruim of op het dek te hebben, dan voor koopvaardijschepen noodig is.
3e. Van aan boord te hebben planken, in voorraad reeds vervaardigd, of zoodanig gemaakt om gemakkelijk een tweede of beweegbaar dek te leggen.
4e. Van aan boord te hebben ketens, kluisters en boeijen.
5e. Van aan boord te hebben eene al te groote hoeveelheid water in vaten of
kuipen, meer dan het benoodigde voor het gebruik der equipage van eenen koopvaarder.
6e. Van aan boord te hebben eene exorbitante menigte watervaten of andere
watervoertuigen, tenzij de kapitein eene verklaring vertoone van de Douane der
plaats, van waar hij is uitgeklaard, bewijzende dat er door de eigenaars van zoodanig schip een' voldoenden borg is gegeven, dat eene zoo buitengewone hoeveelheid van vaten of andere kuipen alleenlijk zoude gebruikt worden om palmolie in
te nemen.
7e. Van eene grootere hoeveelheid tobben aan boord te hebben dan voor het
gebruik der equipage eens koopvaardijmans benoodigd is.
8e. Van aan boord te hebben twee groote koperen ketels of meer, of zelfs eenen
boven mate grooten ketel, grooter dan vereischt wordt voor het gebruik der equipagie van een koopvaardijschip.
ge. Van aan boord te hebben eene buitengewone hoeveelheid rijst of farinha
(meel van manioc van Brazil of van Cassava) of mais of Indiaasch koom de benoodigde provisie voor consumtie der equipagie te bovengaande; en als zulke rijst,
meel, mais of Indiaasch koom niet op het manifest als een gedeeJte der koopmanslading uitmakende vermeld staat.
Het bewijs van eene of eenige van deze aanduidingen ook zal prima facie als een
blijk worden beschouwd dat dit vaartuig in dienst van den slavenhandel wordt gebruikt en ten ware wederlegd door voldoende bewijzen, door den kapitein of eigenaars te geven, dat het schip legaal tot een ander einde is gebruikt geweest ten tijde
van deszelfs detentie of neming zal het schip daarop gecondemneerd en voor goeden
prijs verklaard worden.
Het tegenwoordige additionele artikel zal onderworpen worden aan de bekrachtiging van de respective Souvereinen en zal dezelfde kracht hebben als of het van
woord tot woord ware gelnsereerd in het verdrag van den 4den Mei 1818 bovenvermeld en zal gehouden worden voor een gedeeJte van hetzelve uit te maken.
De acten van bekrachtiging zullen uitgewisseld worden binnen den tijd van eene
maand of bijaldien mogelijk eerder.
Ter oorkonde waarvan hebben de respective gevolmagtigden de tegenwoordige
acte geteekend en van het afdruksel hunner wapenen voorzien.
Gedaan te Brussel, den 25sten Januarij van het jaar Onzes Heeren 1823.
(L.s.) A. W. C. van Nagell
(L.s.) Clancarty
Additioneel artikel1837
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne Majesteit de Koning van
het Vereenigde Koninkrijk van Groot Brittanje en Ierland, voegzaam geacht hebbende om overeen te komen wegens eene verdere additionele schikking betreffende
het tractaat op den 4den Mei 1818 te 's-Gravenhage tusschen Hunne gezegde
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Majesteiten gesloten tot wering van den slavenhandel, gelijk mede betreffende de
additionele en uitleggende artikelen tusschen gezegde Hunne Majesteiten vastgesteld op den 31sten December 1822 en op den 25sten Januarij 1823.
Hebben daartoe als hunne Plenipotentiarissen benoemd en gemagtigd, te weten:
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden den heer Jan Gijsbert baron Verstolk van Soelen, lid der Ridderschap van Holland, Ridder Grootkruis der orde
van den Nederlandschen Leeuwen der Hongaarsche orde van den Heiligen Stephanus, Hoogstdeszelfs Staatsminister, belast met het Departement van Buitenlandsche
zaken; en Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd Rijk van Groot Brittanje en
Ierland, Sir Edward Cromwell Disbrowe, Ridder Grootkruis van de Koninklijke
Hanoversche orde der Guelphen, Hoogsdeszelfs buitengewoonen Gezant en gevolmagtigden Minister bij Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Groot-Hertog
van Luxemburg;
Dewelke, na hunne volmagten te hebben uitgewisseld, die in goeden en behoorlijken vorm bevonden waren, overeengekomen zijn omtrent het volgende additionele
artikel:
Additioneel artikel
Aangezien bij artikel 7 van het verdrag tot wering van den slavenhandel, op den
4den Mei 1818 te 's-Gravenhage gesloten tusschen Hunne Majesteiten den Koning
der Nederlanden en den Koning van het Vereenigde Rijk van Groot Britanje en
Ierland, een reglement voor de gemengde geregtshoven is vastgesteld en aangezien
bij artikel 6 van dat reglement onder anderen bepaald is: "dat, ingeval van veroordeeling van een schip hetzelve voor goeden prijs verklaard zal worden zoo weI als
deszelfs lading, van welken aard die ook zijn moge met uitzondering der slaven,
welke zich als handelsartikel aan boord mogten bevinden; zullende zoodanig schip
benevens deszelfs lading in open bare verkooping ten voordeele der beide Gouvernemen ten worden verkocht". Zoo is bij het tegenwoordige afzonderlijke additionele
artikel verstaan, dat de woorden: "zullende zoodanig schip benevens deszelfs lading
in openbare verkooping ten voordeele der beide gouvernementen worden verkocht"
vernietigd en door de volgende bepaling vervangen zullen worden, welke derhalve
een wezenlijk deel van artikel 6 van het voormelde reglement en van het tractaat
van den 4den Mei 1818 zal uitmaken, namelijk: "zullende gemeld schip geheel gesloopt en de daarvan atkomstige bouwstoffen bij afzonderlijke gedeelten even als
deszelfs lading in openbare verkooping ten voordeele der beide gouvernementen
verkocht worden".
Het tegenwoordige additionele artikel zal aan de bekrachtiging der wederzijdsche
Souvereinen onderworpen worden en dezelfde kracht en uitwerking hebben als of
het woord voor woord ingevoegd was in het bovenvermelde tractaat van 4 Mei 1818
en in het daaraan geannexeerde reglement.
De acten van ratificatie zullen binnen eene maand na de onderteekening van het
tegenwoordige artikel of zoo mogelijk nog vroeger uitgewisseld worden.
Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche gevolmagtigden het tegenwoordige additionele artikel onderteekend en van hun zegel voorzien hebben.
Gedaan te 's-Gravenhage, den 7den Februarij in het jaar des Heeren 1837.
(L.s.) Verstolk van Soelen
(L.s.) Edwd. Cromwell
Disbrowe
Additionele artikelen 1848

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Hare Majesteit de Koningin van
het Vereenigde Koninkrijk van Groot-Brittannie en Ierland, goedgevonden hebbende overeen te komen nopens eene nadere schikking, te voegen bij het tractaat,
gesloten in 's-Gravenhage den 4den Mei 1818 ter wering van den slavenhandel, bij
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hetwelk reeds gevoegd zijn additionele en ophelderende artikelen, gesloten den
31sten December 1822, den 25sten Januarij 1823 en den 7den Februarij 1837 hebben
ten dien einde als hunne gevolmagtigden benoemd, gemagtigd en aangesteld, te
weten:
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden den heer Arnold Adolf baron Bentinck, commandeur der orden van den Nederlandschen Leeuwen van de Wurtembergsche Kroon en Ridder der Pruissische orde van den Rooden Adelaar 3e klasse,
Hoogstdeszelfs tijdelijken Minister van Buitenlandsche Zaken en Hare Majesteit
de Koningin van het Vereenigde Koninkrijk Groot-Brittannie en Ierland Sir Edward Cromwell Disbrowe, Ridder Grootkruis der Koninklijke Hanoversche Guelphen orde, Hoogstderzelver buitengewonen gezant en gevolmagtigden Minister bij
Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg.
Dewelke, na elkander derzelver wederzijdsche in goeden en behoorlijken vorm
bevonden volmagten te hebben medegedeeld; omtrent de navolgende artikelen zijn
overeengekomen:
artikell
Vermits volgens de 5de afdeeling van het artikel, den 25sten Januarij 1823 gevoegd bij het Tractaat ter wering van den slavenhandel tusschen Hunne Majesteiten
den Koning der Nederlanden en den Koning van het Vereenigde Koninkrijk GrootBrittannie en Ierland, den 4den Mei 1818 in 's-Gravenhage gesloten, elk schip of
vaartuig naar de bepalingen van gezegd Tractaat of naar de bepalingen der ophelderende en additionele artikelen onderworpen aan onderzoek en aangehouden, omzwervende of varende op of in den omtrek van de Afrikaansche kust binnen eene
geographische rnijl westwaards van dezelve en binnen den 20n graad noorderbreedte
en den 20n graad zuiderbreedte of ten anker in eene der rivieren, baaijen of kreken
der gezegde kust binnen de omschrijving dier grenzen; of ten anker in welke haven
ook binnen de omschrijving der gezegde grenzen, zich blootgesteld vindt om te
worden opgebragt en veroordeeld, wanneer zich aan boord bevindt eene al te groote
hoeveelheid water in vaten of kuipen, meer dan het benoodigde voor het gebruik
der equipage van eenen koopvaarder en verrnits gevallen zouden kunnen voorkomen, waarin de geoorloofde handel oponthoud ondervond en handelsvaartuigen,
tot het vervoer van landverhuizers of van vee bestemd, verhinderd werden zoodanige
wettig bedrijf voort te zetten door de al te gestrenge toepassing van bovengenoemde
bepaling;
Zoo is tusschen de beide hooge contracterende partijen overeengekomen, dat
wanneer aan boord van een koopvaardijschip van eene der beide natien eene grootere hoeveelheid water in vaten of in kuipen of in andere vergader bakken gevonden
wordt dan de behoeften der equipage zulks vorderen, deze omstandigheid aIleen
niet zal kunnen worden beschouwd als eene geldige aanleiding om de aanhouding
van het genoemde vaartuig te wettigen, mits de scheepspapieren waarvan hetzelve
voorzien is, in orde zijn, zoodanig dat zij het bewijs opleveren, dat hetzelve zich
niet met den slavenhandel bezighoudt.
artikel2
Verrnits bij artikel 2 van het bovengenoemde Tractaat van den 4den Mei 1818
was overeengekomen, dat van bijzondere voorschriften voorziene schepen der Koninklijke Marines van de beide hooge contracteerende partijen het regt zouden
hebben tot het visiteren van koopvaardijschepen der beide natien, verdacht van in
den slavenhandel betrokken te zijn, en dat zij zoodanige schepen, welke in der daad
slaven aan boord hebben, zouden mogen aanhouden; en verrnits dit regt van visitatie en aanhouding werd toegestaan voor de geheele uitgestrektheid der groote Zeeen
met uitzondering van de Middellandsche Zee en de Europesche Zeeen, gelegen
buiten de straat van Gibraltar ten noorden van den 37sten parallel noorder breedte
en ten oosten van den lengte Meridiaan op den 20sten graad bewesten Greenwich;
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En vermits bij het additionele artikeI tot gezegd Tractaat, geteekend den 25sten
Januarij 1823 overeengekomen was, dat het regt van aanhouding zoude worden
uitgestrekt tot de voor den sIavenhandeI uitgeruste schepen, gevonden binnenzekere
aangewezen grenzen op de westkust van Afrika; en vermits de sIavenhandeI zich
niet bepaalt tot dat gedeelte der westkust van Afrika, waar aanhouding ter zake
van uitrusting geoorloofd is, maar dat dezelve ook gedreven wordt zoo weI op de
oostkust van Afrika als in andere werelddeelen; zoo is tusschen de beide hooge
contracterende partijen overeengekomen, dat het wederzijdsch regt bij het boven
gemelde additioneele artikeI aan de kruisers der beide natien toegestaan om schepen, die bevonden worden voor den sIavenhandel te zijn uitgerust, aan te houden,
zaI worden uitgestrekt tot schepen gevonden op de oostkust van Afrika, westwaards van de 53ste graad lengte ten oosten van den meridiaan van Greenwich en
tusschen de evennachts lijn en den parallel van 30 graden zuider breedte; en dat
schepen, binnen bovengenoemde grenzen uithoofde van zoodanige uitrusting aangehouden, zullen onderworpen zijn aan het regtsgebied der gemengde geregtshoven,
ingesteld uit kracht van het Tractaat van 1818.
artikeI3
Vermits bij de 3de afdeeling van het tractaat van 4 Mei 1818 was overeengekomen, dat het getal schepen van de beide Koninklijke Marines, die ten gevolge
der bepalingen van dat Tractaat tot de visitatie en aanhouding van koopvaardijvaartuigen bevoegd zijn zonder de vooraf verkregen uitdrukkelijke toestemming der
andere mogendheid, dat van twaalf, behoorende aan elke der hooge contracterende
partijen, niet zal mogen te boven gaan;
En vermits de ondervinding de ontoereikendheid van een zoo beperkt getaI
kruisers tot beteugeling van den sIavenhandeI heeft doen kennen;
Zoo is wederzijds tusschen de beide hooge contracterende partijen overeengekomen, dat de eene zoowel als de andere partij de bevoegdheid zal hebben om met
inachtneming der voorwaarden en beperkingen, vastgesteld bij het tractaat van
1818, en met het doel om aan dat tractaat en deszelfs additionele en ophelderende
artikelen gevolg te geven, zoodanig getal schepen van Hare Koninklijke Marine te
bezigen, aIs de eene of andere partij nuttig zal oordeelen.
artikeI4
De tegenwoordige additionele artikelen zullen dezelfde kracht en waarde hebben
als ofzij in het tractaat van 4 Mei 1818 waren begrepen; zullende dezelve gehouden
worden daarvan een integrerend deel uit te maken;
Zij zullen worden bekrachtigd en de bekrachtigingen daarvan uitgewisseld worden in 's-Gravenhage binnen den tijd van eene maand, te rekenen van den dag van
derzelver onderteeekening.
Ter oorkonde waarvan hebben de respective gevolmagtigden dezelve onderteekend en van het afdruksel hunner wapenen voorzien.
Gedaan in 's-Gravenhage, den een en dertigsten Augustus van het jaar onzes
Heeren achttien honderd acht en veertig.
(L.s.) Bentinck
(L.s.) Edwd. Cromwell
Disbrowe
De beide ondergeteekende gevolmagtigden zijn met toestemming hunner respective Souvereinen overeengekomen, dat het 2de artikel van de nadere schilling toegevoegd tot het tractaat, den 4den Mei 1818 in 's-Gravenhage ter wering van den
slavenhandel gesloten, zoodanig als die schikking door hen den 31sten Augustus
1848 is geteekend, niet dan na verloop van vijf maanden uitvoerbaar zal zijn, ge-
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rekend van de dagteekening der uitwisseling van de bekrachtigingen, doch dat die
tijd voorbij zijnde, de bepalingen van gezegd artikel volle kracht en werking zullen
hebben.
Gedaan in 's-Gravenhage, den 24sten October 1848.
(L.s.) Bentinck
(L.s.) Edwd. Cromwell
Disbrowe
BlJLAGE III
Tekst van:
- Ontwerp van Wet tot wering van den slavenhandel (nieuwe redactie).
(Uit: Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1818, bijlagen, p. 12/
13).
Wij Willem enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Wij niet aileen bij Ons besluit
van 15 Junij 1814 voorloopige maatregelen hebben in het werk gesteld om den
slavenhandel te keer te gaan, maar dat Wij Ons bij art. 8 van het tractaat van 13
Augustus 1814 mitsgaders bij art. 1 van het nader tractaat op den 4den Mei II.,
respectivelijk met het Rijk van Groot-Brittannien gesloten, plegtig hebben verbonden om dezen, de menschheid zoo onteerenden handel door strafverordeningen
krachtdadig te keer te gaan en te beteugelen:
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Art. 1 Het zal aan niemand Onzer onderdanen en in het algemeen aan niemand,
wie hij ook zoude mogen zijn, en die zich binnen Ons Koningkrijk zoude mogen
bevinden, geoorloofd zijn om na de afkondiging van de tegenwoordige wet slavenhandel te drijven of aan dien handel directelijk of indirectelijk deel te nemen, hetzij
door schepen of vaartuigen te dien einde uit te rusten, of aan uitrustingen van
nationale of andere schepen en vaartuigen tot dat einde deel te nemen, hetzij door
dezelve voorbedachtelijk daartoe te verhuren of te vervrachten, hetzij door negers
als slaven af te halen, te koopen, verkoopen, in te ruilen en in eene der Nederlandsche of ook wei vreemde kolonien of etablissementen buiten Europa, hetzij
openlijk, of ter sluik in te voeren, of te doen invoeren, op pene dat de schuldigen
en medepligtigen zullen worden gestraft met eene geldboete van f 5000, mitsgaders
met reclusie voor den tijd van vijf jaren.
Art. 2 Met gelijke straffen zullen worden gestraft de scheepskapiteins, stuurlieden en super-carga's, welke aan boord van zoodanige, tot den ongeoorloofden
slavenhandel gebezigde schepen of vaartuigen voorbedachtelijk zullen hebben
dienst genomen en alzoo, hetzij voor eigen, hetzij voor vreemde rekening dien
handel hebben gedreven of begunstigd.
Art. 3 De verdere schepelingen en matrozen, welke weten dat de schepen of
vaartuigen, waarop zij dienen, tot den voorschreven handel of tot begunstiging
daarvan bestemd zijn, zullen worden gestraft met eene gevangenis van niet minder
dan zes maanden en niet te boven gaande den tijd van twee jaren. Zij, die zulks
naderhand ontwaar worden, zijn dadelijk uit hunnen dienst ontslagen en zullen bij
de eerste gelegenheid, wanneer zij dit zonder gevaar kunnen doen, denzelven verlaten op pene dat zij anders op dezelfde wijze gestraft zullen worden.
Art. 4 Met gelijke gevangenisstraf, als in art. 3 staat vermeld, zullen worden gestraft aile assuradeurs, makelaars, cargadoors en anderen, welke voorbedachtelijk
schepen of vaartuigen, tot den ongeoorloofden slavenhandel bestemd, zullen hebben verzekerd, of op eenigerlei wijze derzelver vervrachting of verhuring zullen
hebben bevorderd, zullende daar en boven hun patent terstond worden ingetrokken
en aan hen soortgelijke patenten nimmer mogen worden afgegeven.
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Art. 5 De voomoemde strafverordeningen zullen echter in geenen deele toepasselijk zijn op het geval, dat slaven, welke op dit ogenblik in de kolonien aanwezig
zijn of derzelver kinderen, die reeds geboren zijn of geboren zullen worden, mogten
worden vervoerd in de West-Indien van de eene Nederlandsche kolonie naar de
andere of van eene vreemde naar de andere of van eene Nederlandsche kolonie
naar eene vreemde of van eene vreemde naar eene Nederlandsche kolonie of eindelijk van een gedeeJte van eene West-Indische kolome hoegenaamd naar een ander,
verklarende Wij wei uitdrukkelijk, dat niemand, wie het ook zij, deswege in het
allerminst zal mogen worden gemoeid, als zijnde zoodanig vervoer geenszins onder
het verbodene bij deze wet begrepen.
Art. 6 InsgeJijks zullen de straffen bij de tegenwoordige wet bedreigd, met kunnen worden toepasseJijk gemaakt op degenen, die een schip of vaartuig beladen
met slaven, in nood zijnde, hebben gered en bijgestaan of ook wei uit zoodanig
schip of vaartuig slaven mogten hebben overgenomen, !nits de bevelhebber bij het
inloopen in de eerste haven, welke hij mogt binnenvallen, daarvan binnen 24 uren
behoorlijk aangifte doe.
Lasten en bevelen enz.

VII
EEN ONBEKENDE ENQU~TE UIT 1877
door
A. POSTMA
A.

INLEIDING

De in werking treding van de Wet-Van Routen van 19 september 1874
(Stbl. no. 130) betekende allerminst dat het nu gedaan was met de belangstelling voor het lot van de arbeidende kinderen. Reeds op 30 september 1874
werd door de Minister van Justitie aan de Procureurs-Generaal opgedragen
om te onderzoeken "in hoever de feitelijke toestand in overeenstemming is
met de artt. 1,2 en 5 van de wet van 19 september 1874 no. 130" 1).
In een nota van 5 maart 1875 van de hand van G. J. Th. Beelaerts van
Blokland 2) gericht aan de Raad-Adviseur 3) wordt met betrekking tot de
binnengekomen gegevens opgemerkt dat deze "te onvolledig en te weinig
betrouwbaar" zijn voor publicatie in de Staatscourant 4). In een volgende
nota (van 11 october 1875) is Beelaerts reeds de overtuiging toegedaan dat
een ,,nieuwe en meer omvattenderegeling van het onderwerp noodzakelijk is"S).
Alvorens echter tot het ontwerpen van een zodanige regeling over te gaan,
dient eerst een onderzoek ingesteld te worden teneinde voldoende feitenmateriaal te verzamelen betreffende de veldarbeid, de werkuren van kinderen
in fabrieken enz. Roe dient dat feitenmateriaal verzameId te worden? Beelaerts geeft er de voorkeur aan "om niet meer dan twee personen in 't werk
te stellen, en aan hen op te dragen, zich zooveel mogelijk door persoonlijk
bezoek op de hoogte te stellen van hetgeen in de verschillende bedrijven
wordt gevergd van jeugdige en van vrouwelijke arbeiders" 6). Ben tweede
mogelijkheid is om de kantonrechters in te schakelen.
In zijn commentaar van 22 october 1875 kiest De Pinto voor een andere
weg. Zijns inziens kunnen de benodigde gegevens het beste verzameld wor1) De gegevens betreffende de kinder- en vrouwenarbeid tussen 1874 en 1889 zijn
indertijd opgenomen in het zgn. dossier wetten no. 114. De restanten van dit dossier
zijn deels aanwezig op het Departement van Justitie, deels op het DirectoraatGeneraal van de Arbeid te Voorburg.
2) Jhr. Mr. Gerard Jacob Theodoor BeeIaerts van BlokJand, geboren 12 januari
1843; overleden 14 maart 1897. In 1870 werd hij benoemd tot adjunct-commies aan
het Departement van Justitie, op 31 october 1872 tot commies. Referendaris aan
hetzelfde departement van 8 juli 1876 (zie Staatsalmanak 1877, p. 79) tot 17 september 1883; op Iaatstgenoemde datum werd hij voor het district Tiel als volksvertegenwoordiger naar de Tweede Kamer voor de AR.P. afgevaardigd. (Nieuw
Nederlandsch Biographisch Woordenboek, deel I, Leiden, 1911, pp. 273/274.)
3) Volgens de Staatsalmanak 1875, p. 71 en Staatsalmanak 1876, p. 68 is dit
sedert 11 januari 1871 Mr. A. A de Pinto; voor nadere gegevens over hem zie men
het Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, deeI VI, Leiden, 1924, pp.
1119 tim 1121.
4) Dossier 114. AD.G.A. = Archief Directoraat-Generaal van de Arbeid.
5) AD.G.A.
6) A.D.G.A.
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den door middel van een parlementaire enquete; men beschikt dan namelijk
over de dwangmiddelen "om getuigen en deskundigen tot spreken en tot het
spreken van de waarheid te brengen" 1).
Voorzover wij hebben kunnen nagaan is van de bovenvermelde mogelijkheden geen gebruik gemaakt. Desalniettemin zette Beelaerts zich aan de
arbeid met als resuItaat dat hij in het najaar van 1876 een wetsontwerp gereed had. Over dit ontwerp werd het advies gevraagd van Binnenlandse
Zaken. Van belang is hierbij de nota van de chef van de 120 afdeling (Nijverheid) van 23 october 1876 2): over het algemeen is hij ingenomen met het
ontwerp; sommige bepalingen zijn echter nogal ingrijpend; daarom acht hij
het verstandig de mening van de Kamers van Koophandel en Fabrieken te
vragen.
Dit advies werd door de Minister van Justitie Van Lynden van Sandenburg
opgevolgd. Van 2 januari 1877 dateert de hierachter afgedrukte circulaire
en vragenlijst, die in eerste ins tan tie naar de Kamers van Koophandel en
Fabrieken werden gezonden, in een later stadium ook naar de Maatschappijen van Landbouw, de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid en de Vereeniging ter bevordering van Fabrieken en Handwerksnijverheid in Nederland.
Vit de Index van de 10 Afdeling van het Ministerie van Justitie van 1877
hebben we kunnen opmaken, dat ongeveer 70 antwoorden ingezonden zijn,
die echter onvindbaar bleken. Een door ons ingesteld onderzoek bij de verschillende instellingen, waaraan indertijd de vragenlijst ter beantwoording
was toegezonden, bracht de ongeveer 25 antwoorden aan het licht, die hierachter staan afgedrukt.
Wat is er met de binnengekomen antwoorden gedaan? Het enige aanknopings punt dat we hebben kunnen vinden is een opmerking in een nota van
Beelaerts van maart 1877 waarin hij vermeldt dat een overzicht van deze
antwoorden was samengesteld door Mr. Piepers 3), een overzicht dat in de
archieven niet meer te achterhalen was. Sindsdien loopt het spoor dood.
B.

TEKSTEN

Schrijven van Van Lynden van Sandenburg.
1 Afdeeling
No. 158 A •
0

's-Gravenhage den 2 Jan. 1877.

Bij rnijn departement is in bewerking een ontwerp van wet tot uitbreiding
der wet van 19 September 1874 (Staatsblad No. 130) houdende maatregelen
tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen.
1) A.D.G.A.; De Pinto doelt hier op de wet van 5 augustus 1850, tot regeling
van het regt van onderzoek (enquete); Staatsblad 1850, no. 45.
2) Volgens de Staatsalmanak 1877, p. 162 is sedert 16 april 1870 W. T. Koster
hoofd van deze afdeling.
3) H. A. Piepers: sedert 8 juli 1876 Hoofdcommies op de Eerste Afdeling van
het Departement van Justitie (zie: Staatsalmanak 1877, p. 79).
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Alvorens echter deze wetsvoordracht vast te stellen, ware het mij aangenaam Uwe zienswijze te vernemen met betrekking tot sommige hoofdpunten
die daarbij in aanmerking komen. Ik heb mitsdien de eer U hierbij eene lijst
van vraagpunten voor te leggen, waarop ik gaarne Uwe antwoorden zal inwachten, met bijvoeging van zoodanige beschouwingen als waartoe het onderwerp U overigens aanleiding mogt geven.
Eene spoedige behande1ing van dit onderwerp wordt door mij op bijzonderen prijs gesteld.
De Minister van Justitie,
(get.) van Lynden van Sandenburg
VRAAGPUNTEN betreffende de vaststelling van wettelijke bepalingen omtrent den arbeid van kinderen, jongelieden en vrouwen.
1. Behoort de wet van 19 September 1874 (Stb\. no. 130) te worden uitgebreid, in dier voege dat naast een volstrekt verbod van arbeid voor kinderen beneden een bepaalden leeftijd, de wet voorschriften inhoude tegen
overmatigen arbeid van kinderen boven dien leeftijd en van jonge1ieden?
2. Zoo ja, zoude dan het volstrekt verbod van arbeid kunnen beperkt
worden tot kinderen beneden den leeftijd van tien jaren?
3. Ware voor kinderen van b.v. tien- tot dertienjarigen leeftijd een wettelijk maximum van zes, en voor jongelieden van b.v. dertien- tot achttienjarigen leeftijd een maximum van twaalf uren arbeid per etmaal aan te bevelen; met verbod bovendien van nachtwerk en van te langdurig zonder
rusten voortgezet werk?
4. Behooren de wettelijke bepalingen tegen overmatigen arbeid zich ook
uit te strekken tot vrouwen, onverschillig van welken leeftijd, en deze b.v.,
even als in de engelsche wetgeving, met jongelieden te worden ge1ijk geste1d,
ook in verband met de omstandigheid, dat bij wettelijke beperking van den
arbeid van kinderen en jongelieden daarvoor in menig geval vrouwenarbeid,
als het minst kostbaar, zal in de plaats komen?
5. Is als voorwaarde voor het te werk stellen van kinderen en jongelieden
te vorderen eene verklaring van een geneesheer, dat de krachten van den
persoon toereikend zijn voor den arbeid die hij te verrigten heeft?
6. Verdient het engelsche half time-system hier te lande navolging, met
dien verstande dat men, ook zonder wettelijke invoering van schooldwang,
zou behooren te verbieden, dat een kind van tien- tot dertienjarigen leeftijd
op denzelfden dag zoowel v66r 12 ure des voormiddags als na 1 ure des
namiddags wordt te werk gesteld?
7. Behoort de wet aan kinderen, jongelieden en vrouwen jaarlijks enke1e
vrije dagen - in Engeland vier gehele of acht halve vrije dagen - te verzekeren, hetzij met, hetzij zonder behoud van loon?
8. Moet de wet van ioepassing zijn op de fabrieken en werkplaatsen, of
moet zij zich uitstrekken tot allen voor loon verrigten arbeid?
9. Is in het eerste bij de vorige vraag bedoelde geval, het begrip van werkplaats voor eene ondubbelzinnige, wettelijke omschrijving vatbaar? Of is
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dit begrip op zich zelf in de toepassing genoegzaam duidelijk? Of wei verdient het de voorkeur, in de wet als werkplaats aan te merken elke plaats
waar b.v. vier of vijf personen gezamenlijk arbeiden?
10. Kan, indien het wetsontwerp alzoo op eenigerlei wijze positief aanwijst op welken arbeid het van toepassing is, de uitzonderingsbepaling der
wet van 1874 voor "huiselijke en persoonlijke diensten" niet vervallen?
11. Worden er afzonderlijke inspecteurs vereischt, om te waken voor de
nakoming der nieuwe wet?
No.1 - 23 lanuari 1877 1) Tilburg.

Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Ingevolge Uwer Excellenties circulaire van den 2 dezer maand, Ie afdeeling no. 158 A hebben wij de eer onze zienswijze betreffende sommige hoofdpunten, omtrent wettelijke bepalingen van den arbeid van kinderen, jongelieden en vrouwen, kenbaar te maken, door achtereenvolgens de bij de genoemde circulaire gestelde vraagpunten te beantwoorden.
Vraagpunt 1: Wij achten het wenschelijk, dat de bepalingen der wet van
19 September 1874 (staatsblad no. 130) worden uitgebreid, en wei in dier
voege, dat er voorschriften worden gemaakt tegen overmatigen arbeid van
kinderen boven de 12 jaren en van jongelieden.
Vraagpunt 2: Wij beschouwen den leeftijd van twaalf jaren verkieslijk
boven dien van lien jaren, met het oog op het schoolgaan der kinderen.
Vraagpunt 3: Een maximum van uren arbeid zoude, naar onze zienswijze
veel moeijelijkheid te weeg brengen, doch verbod van nachtwerk en van te
langdurig zonder rusten voorgezet werk, verdient alleszins aanbeveling.
Vragapunt 4: De wettelijke bepalingen tegen overmatigen arbeid, ook uit
te strekken tot vrouwen, achten wij voor de fabrieken minder noodig, doch
daar men niet zelden vrouwen, b.v. bij het lossen en laden van steenen,
zwaren arbeid ziet verrichten, stemmen wij in met dit denkbeeld.
Vraagpunt 5: Bedoelde geneeskundige verklaring zal ongetwijfeld eene
zeer goede zijde hebben.
Vraagpunt 6: Het Engelsche half-time-system verdient onzes inziens hier
te Lande geen navolging.
Het komt ons meer geraden voor de kinderen niet aan 't werk te stellen
v66r den leeftijd van twaalf jaren, opdat het onderwijs minder verwaarloosd
zou worden.
Vraagpunt 7 : Uitbreiding van het tal vrije dagen kunnen wij niet goedvinden. De wijze waarop die dagen worden doorgebracht laat dikwijls veel
te wenschen over.
Vraagpunt 8: Wenschelijk komt het ons voor, dat de wet in toepassing
worde gebracht tot allen voor loon verrichten arbeid niet alleen, maar ook
voor arbeid door kinderen voor hunne ouders. Hierbij letten wij vooral op
1) De boven de antwoorden vermelde data zijn de data van registratie op het
Ministerie van Justitie. Voor deze oplossing werd gekozen, aangezien in vele gevallen de verzenddata niet meer te achterhalen waren.
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den arbeid van kinderen in steenbakkerijen, welke trafijken vallen buiten de
vigeerende wetsbepalingen.
Vraagpunt 9 : Door de opgaven onzer zienswijze bij punt 8 zal hierbij
eene nadere omschrijving overbodig wezen.
Vraagpunt 10: Door sub 8 zou de uitzonderingsbepaling der wet van 1874
voor "huiselijke en persoonlijke diensten" kunnen vervallen.
Vraagpunt 11: Afzonderlijke inspecteurs tot waking voor de nakoming
der nieuwe wetsbepalingen zoude zeer wenschelijk zijn, omdat voortdurend
toezicht, wiI de wet hare goede werking verkrijgen, voorzeker is aan te raden.
No.2 -

29 Januari 1877 - Kamer van KoophandeI en Fabrieken te Meppel.

Ter gereedde voidoening aan Uw.E. circulaire dd. 2 January jl. no. 158 A
1 Afd. waarbij des Kamers beschouwing wordt verzocht met betrekking van
een door bij Uw.E. departement in bewerking ontwerp tot uitbreiding der
wet van den 19 Sept. 1874 (Stbl. no. 130) ten opzigte tot het tegengaan van
overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen, heeft de Kamer van
KoophandeI en Fabrieken alhier de eer te berigten.
Dat zij de door Uw.E. gestelde vraagpunten in rijpe overweging heeft genomen, en tot het voIgende resuItaat is gekomen.
Dat zij namenIijk de Ie vraag toestemmend beantwoord, daar een algemeene bescherming voor haar in dezen zeer doeimatig voorkomt.
Dat daardoor de 2e vraag, aIs vanzelve door haar in eene ontkennende
zin, moet worden opgevat, uithoofde de beperking van 10 jaren Ieeftijd aIs
dan vervalt.
Dat wat de 3e vraag betreft: de kamer zich niet goed met het denkbeeld
daarin uitgedrukt kan vereenigen, als komende zij het wenschelijker voor
de jaren te bepalen van 12 tot 18: en, er aIs dan geen zwarigheid inziet, de
arbeid tot 12 uren met eenige verpoozingen uit te strekken.
Dat de 4e vraag, zij toestemmende is aannemende, zoodat de Vrouwen
in dezen gelijk moeten worden gesteld met de mannen.
De 5e vraag: Kan de Kamer, zich met het denkbeeld van Uw.E. niet
vereenigen, zij wil zulks Iiever overgeiaten hebben aan de Ouders zelve.
Door de 5e vraag gemeend hebbende toegeIicht, vervalt voIgens hare
meening van zelve vraag 6.
Vraag 7: Wordt door de Kamer ontkennend beantwoord: Ware zuiks niet
beter maar aan hun Werkgevers of Meesters over te laten.
Vraag 8 : Is de kamer van oordeel zulks bevestigend te moeten beantwoorden.
De ge vraag vervalt, en ligt in de beantwoording van vraag 8 opgesloten.
Vraag 10 vervalt aIs nu van zelve zooals vraag 8. Ben algemeen toezigt is
ten allen tijde noodig, wil de wet regeimatig werken. De wijze waarop die
toezigt moet plaatshebben, kan de kamer gerustelijk aan de wijsheid van
UW.E.overiaten.
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Kamer van Koophandel en Fabrieken te

De kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch heeft de eer Uwe Exc.
hiermede de vragen te beantwoorden, haar gesteld bij Uwer Exc. circulaire
van 2 Jan. jl Ie afd. no. 158 A. 1. De Kamer vermeent dat voorschriften tegen overmatigen arbeid van
kinderen boven den leeftijd van twaalf jaren en van jongelieden, moeilijk
z66 te geven zullen zijn, dat zij het misbruik weren kunnen. De overmaat
toch wisselt ontelbare malen af naar gelang der lichamelijke of geestelijke
ontwikkeling van het individu, en is bovendien nog afhankelijk van iedere
soort van arbeid. Ben quantum verricht werk kan in 't eene bedrijf verkregen
worden zonder overmatigen arbeid, in 't ander daarentegen niet dan met
overmatigen arbeid. De ins panning noodig voor een zekere verrichting kan
moeilijk bepaald worden, en toch is het allMn de noodzakelijke inspanning
die de schaal moet zijn die de overmaat aanwijst.
Bij de moeiIijkheid om niet te zeggen, onmogelijkheid om de overmaat
juist te omschrijven, zoude het te vreezen zijn, dat hetgeen niet beschreven
was het misbruik onder de wettelijke geoorloofde zaken kwam.
2. In verband met het vorige meent de kamer, het beperken van het verbod tot den leeftijd van tien jaar volstrekt te moeten ontraden.
3. Wat aangaat de kinderen van 10 a 13 jaren wenscht de Kamer haar
antwoord te verbinden aan dat op vraag 6.
Voor jongelieden van 13 of 14 tot 18 jaren meent de Kamer, dat de beperking tot 12 uur arbeid per dag, met verbod van nachtwerk en te lang
aanhoudenden arbeid, te zeer zoude ingrijpen in den arbeid en zijne regeling,
dandat de schade hierdoor veroorzaakt, zoude kunnen opgewogen worden
door het verkregen nut. Het dagwerk bestaat dikwijls uit 13 a 14 uren, en
wordt dan uit zijn verband gerukt door de voorgestelde bepaling.
Het verricbten van arbeid door jongens of meisjes van 13 a 14 tot 18 jaren
beboeft nauw meer aan bepalingen onderworpen te worden; de arbeid waartoe hunne pbysieke kracbten ben in staat stellen is niet van den zwaarste en
kan weI gedurende den gedwongen werktijd volgebouden worden. Tegen
arbeid in de opene lucht schijnt volstrekt geen bezwaar te bestaan; voor ben
die ambacbten aanleeren evenmin - want juist in de leerjaren wordt gemeenlijk weinig inspannende arbeid gevergd. Ook in de fabrieken schijnt
bier bet groote gevaar van bet misbruik niet te bestaan.
In fabrieken kunnen zeer jeugdige kinderen gebruikt worden, omdat zij
zeer lichten arbeid, die zonder nadenken verricht kan worden, voor een
uiterst laag loon leveren kunnen. In ambachts of handwerkers werkplaatsen
toch beeft de arbeid van zeer jonge kinderen geen waarde.
Is het kind echter wat ouder geworden, dan is zijn overleg met de aankomende physieke krachten van te hooge waarde voor de algemeene arbeidsmarkt, dandat zij in de fabrieken betaald kan worden.
4. De kamer meent dat de arbeid van jonge lieden en meisjes onder dezelfde termen vallen. De arbeid van vrouwen zoude de kamer geheel vrij
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wenschen te laten, zelfs al mochten er bepalingen tegen den arbeid vanjongelieden in het leven geroepen worden.
De kamer toch beschouwt de wet tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarioozing van kinderen alleen als een hulpmiddel ter bescherming van de kinderen tegen verkeerd begrip van ouders of tegen de maatschappelijke verhoudingen, die de arbeid der kinderen schijnbaar noodig
maken. Worden de kinderen voorgoed en tot hoogeren leeftijd aan den arbeid onttrokken, dan zullen de loonen noodwendig stijgen. Noodwendig
want het kan den werkgevers op den duur niet gelukken de loonen te houden
beneden het peil dat het bestaan van den arbeider noodig maakt. De waarneming leert dat in den regel de som gelds, noodig tot in stand houding der
physieke krachten de laagst natuurlijke grens is van de loonen.
Wil nu echter de arbeider zelf die grens nog lager voeren door de vrouwen,
ook dan wanner ezij voor de huishouding en opvoeding der kinderen onontbeeriijk zijn - mede te laten arbeiden dan meent de kamer dat de wetgever
zich van tusschenkomst onthouden moet. Maar waar het geldt anderen voor
zich te laten arbeiden, anderen die geheel aan zijne macht en willekeur onderworpen zijn en den arbeid niet kunnen weigeren, daar heeft de wetgever de
vrijheid tusschenbeiden te komen in het vertrouwen dat in de toekomst de
bepalingen die nu dwang inhouden, uit vrije keuze zullen gevolgd worden.
Daar waar echter sprake is van eenen leeftijd waarop rijp oordeel met
grond ondersteld mag worden en dat bij een maatschappelijken stand die
zoo staat, rechten en voorrechten vraagt en zich beroept op zijne ontwikkeling is de tusschenkomst van den wetgever niet gebillijkt.
5. De kamer meent dat een dergelijke voorwaarde zal blijken illusoir te
zijn en beroept zich op de vreemde en lichtvaardige verklaringen die thans
dikwijls door geneeskundigen afgegeven worden dat individuen niet in staat
zijn om te werken. De verklaringen die uitzonderingen zouden moeten billijken, zouden weldra blijken regel te worden.
6. De kamer beschouwt (en hiermede wordt vraag 3 voorzover zij de
kinderen betreft ook beantwoord) het halve dag stelsel onnut zoolang er
geen schooldwang aan verbonden is. Uitgaande van haar beginsel dat de
wet moet dienen om de onmachtigen te beschermen tegen de verkeerde inzichten der ouders, meent de kamer het volgende te moeten stellen.
Door de beperking van den arbeid der kinderen en jongelieden tot een
halven dag per etmaal worden de loonen ongetwijfeld omhoog gedreven.
De ouders hebben dan weder dezelfde middelen van bestaan als toen de
kinderen den ganschen dag arbeidden. Die middelen worden niet verruimd
wanneer de kinderen ter school gaan of niet enger wanneer ze uit de school
blijven. Br bestaan dus voor de ouders geene materieele maar alleen moreele
drangredenen om de kinderen ter school te zenden. De moreele drangredenen hebben echter geen kracht, de wet van 1874 heeft daaraan haren
oorsprong te danken. Zonder schooldwang zal dus het halve-dag stelsel geen
resultaat opleveren.
7. Plaatselijke gebruiken worden geacht de vrije dagen genoegzaam te

EEN ONBEKENDE ENQU~TE UIT

1877

223

regelen. Het optreden van den wetgever wordt ook te ernstig geacht dan dat
het tot eene dergelijke bepaling zoude mogen afdalen.
8. De opnieuw in te voeren bepalingen in de wet van 1874 moeten volgens
de kamer de verst mogelijke strekking hebben. Mindere bekendheid met
den veldarbeid maakt de kamer schroomvallig den wensch uit te spreken
de verbodsbepaling ook tot dien tak van bedrijf uit te strekken; hoewel het
belang van den arbeidersstand het in 't oog der kamer gebiedend noodzakelijk maakt. Zij zou het te eerder doen omdat door de toepassing der verbodsbepaling op den veldarbeid, het schoolbezoek aanmerkelijk zou worden
bevorderd; de ondervinding toch is daar om te bewijzen dat juist wanneer er het minste werk is, de scholen ten platten lande het meest bevolkt
zijn.
Met het oog op het vorenstaande zoude de kamer wenschen dat met uitzondering van huisselijke en persoonlijke diensten de verbodsbepaling uitgestrekt werd tot iederen in eene beperkte of onbeperkte ruimte voor loon
verrichten arbeid.
Bene dergelijke algemeene bepaling zoude ongetwijfeld een schok te weegbrengen in de arbeidsmarkt, en daarom wellicht eenigen tijd te voren aangekondigd moeten worden, - maar de gevolgen er van zullen krachtdadig
medewerken tot het doel door de gansche wet beoogd.
9. De kamer meent dat de omschrijving van werkplaats, als plaats waar
bijv. 4 of 5 personen gezamenlijk arbeiden te beperkt is. Zij zoude, met het
oog op hetgeen onder No.8 gezegd is omtrent den veldarbeid - de alomvattende uitdrukking willen bezigen van "iedere beperkte of onbeperkte
ruimte waar arbeid verricht wordt, met uitzondering van persoonlijke of
huisselijke diensten" .
Daartoe wordt het bijv. den huisnijveraar, cigarenmaker, schoenmaker,
kleermaker (wever, kantwerkster etc.) onmogelijk zijn kind binnens kamers
te laten doen wat buitenshuis streng verboden is. Ook de woning moet binnen het bereik der wet vallen.
10. Werd bij vraag 9 beantwoord.
11. De wet kan aIleen dan vruchten dragen wanneer zij streng uitgevoerd
wordt. Veelvuldige ontduiking zoude ook zeker het noodwendig nevenresultaat der wet, - stijging der loonen verhinderen en daarmede de gevolgen der wet even rampzalig kunnen maken als zij zegenrijk kunnen zijn.
Het toezicht der gewone politie kan althans in de eerste jaren niet voldoende geacht worden en het in 't leven roepen van een bijzonder toezicht
wordt aIleszins wenschelijk geacht, totdat de bepaIingen der wet in de volkszeden zijn doorgedrongen.
Antwoorden aan Van Lynden van Sandenburg

No.4 - 30 Januari 1877 - Friesche Maatschappij van Landbouw.
Ter voldoening aan de uitnoodiging, vervat in Uwer Excellentie's brief van
den 2 Januari jl. 10 Afdeeling no. 158 A geven wij ons de eer te berichten,
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dat wij, het onze maatschappij tot eere rekenen, door Uwe Excellentie te
worden geroepen, om in deze zoo belangrijke kwestie, een meening te doen
hooren, die gedeeltelijk een punt van debat heeft uitgemaakt op de algemeene vergadering in 1876 te Wolvega gehouden waarvan een adres aan den
Koning het gevolg is geweest 1). Wij veroorloven ons daarom de vrijheid het
verslag van het debat hierbij te voegen, zooals het is afgedrukt op bladzijden
70 tot 74 van de door ons uitgegevene Mededeelingen en Berichten over 1876.
De volgorde der vraagpunten door Uwe Excellentie aangegeven, volgende,
hebben wij de eer als ons gevoelen mede te deelen
I. De wet van 19 September 1874 Stb!. no. 130 betaamt in dier voege te
worden uitgebreid dat naast een volstrekt verbod van arbeid voor
kinderen beneden den twaalf.larigen leeftijd de wet voorschriften inhoude tegen overmatigen arbeid van kinderen boven dien leeftijd en
van jongelieden.
ll. Het is niet wensche1ijk, het volstrekt verbod van arbeid slechts te beperken tot kinderen beneden den leeftijd van tien jaren, omdat het
zeer noodig is dat kinderen van zes tot twaalf jaren, het lager onderwijs
geregeld volgen en niet zooals tegenwoordig van de scholen worden
verwijderd om arbeiders te vervangen. Dit toch geschiedt niet aileen
in den arbeidersstand, maar heeft ook hier en daar in den welvarenden
boerenstand plaats.
m. Een wettelijk maximum van zes uren arbeid voor kinderen van twaalf
tot zestien jarigen leeftijd en van tien uren voor jongelieden van zestien
jarigen tot achttien jarigen leeftijd schijnt ons de voorkeur te verdienen. In dat geval toch kunnen de eerstgenoemden nog de avondschool
bezoeken en aldus het geleerde onderhouden en voortzetten. Niemand
toch, eenigzins bekend met bet platteland zal ontkennen, dat het verzuim daarvan een der hoofdzaken is, waarom het onderwijs daar, nog
zulke geringe vruchten oplevert.
Bepalingen omtrent het arbeiden bij nacht van kinderen en jongelieden, zoomede op het te lang achtereen werken, verdienen naauwgezette overweging.
IV. De wettelijke bepalingen moeten zich ook uitstrekken tot overmatigen
arbeid van vrouwen onverscbillig van welken leeftijd, gelijk, indien wij
weI zijn onderricbt in Engeland bestaan.
V. Zeer wenschelijk is het, dat als voorwaarde voor bet te werkstellen van
jongelieden, kinderen en vrouwen, worde gevorderd, eene verklaring
van eenen geneeskundige ieder half jaar te vernieuwen, inhoudende
dat de daarin vermelde persoon krachtig genoeg is voor den arbeid
daarin omschreven.
VI. Het is noodig dat kinderen van twaalf tot zestien jarigen leeftijd, na
drie uren 's namiddags geen arbeid mogen verrichten, dus speeltijd
hebben en ook de avondschool kunnen bezoeken.
1) Het hier genoemde adres staat hierachter opgenomen onder no. 25. Het verslag van het debat is niet opgenomen.
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VII. De wet moet aan kinderen, jongelieden en vrouwen jaarlijks minstens
vier vrije dagen verzekeren met behoud van loon.
VITI. De wet moet van toepassing zijn op allen voor loon verrichten arbeid
(van personen boven zestien jarigen leeftijd) met uitzondering van
huisselijken arbeid van personen boven den zestien jarigen ouderdom.
IX. Bij aanneming van het beginsel, in het vorige punt opgenomen, wordt
eene wettelijke omschrijving van werkplaats overbodig. Mogt men
echter zoodanige definitie verlangen dan wenschen wij daaronder te
verstaan, elke plaats waar gezamenlijk gearbeid wordt, door twee of
meer personen. Het schijnt gevaarlijk een hooger cijfer aan te nemen
omdat dan een volwassen persoon met vier of vijf kinderen arbeidende, niet in de termen der wet zoude vallen.
X. Dit punt is beantwoord, door hetgeen omtrent het achtste punt is opgemerkt.
XI. Dit achten wij zeer noodzakelijk, omdat de zorg voor de naleving van
de wet in kwestie onmogelijk kan worden overgelaten aan de Rijks en
gemeentelijke politie, die naar onze meening niet dan noode acht geeft
op de naleving van de wet, van welker uitbreiding thans de rede is.
Wij hoopen door mededeeling van het bovenstaande, aIthans eenigzins
aan de menschlievende bedoelingen van Uwe Excellentie te hebben voldaan.
No.5 - 31 lanuari 1877 - Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo.
1. Voorschriften tegen overmatigen arbeid van kinderen boven de 12jaren
(die dus bij de wet van 19 september 1874 tot den arbeid zijn toegelaten)
zouden in vele gevallen groote stooring veroorzaken, doordien de reeds
gevormde werklieden afhankelijk zijn van aankomelingen die hen het
werk aan en wegbrengen, het werkstel in beweging houden, het werkstuk
voorbereiden enz. enz.
2. Het komt niet raadzaam voor om kinderen beneden de 12 jaren in fabrieken of werkplaatsen te laten arbeiden, ook niet bij een beperkt aantal uren.
3. In verband met het bij vraag 1 gezegde acht de kamer eene beperking
van 6 uren daags voor kinderen tot 13 jaren niet raadzaam doch een
maximum van 12 uren voor jongelieden van 12 tot 18 jaren is niet af te
keuren.
Eenmaal volwassen, of den ouderdom van 18 jaren bereikt hebbende,
dient men den werklieden de volle vrijheid van werken over te laten.
Het is overigens bekend dat in deze fabrieksdistricten de gewone werktijd van 10 a 11 uren daags is.
4. Voor vrouwen zoude het werken in mijnen of onderaardsch geheel verboden moeten worden. Overigens geene andere bepalingen maken dan
voor manneIijke werklieden of kinderen.
5. Eene verklaring van den geneesheer komt overbodig voor; de werkgevers zelven hebben er teveeI belang bij om krachtige kinderen aan het
werk te hebben, zoodat in dit opzigt geene misbruiken te verwachten
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zijn, ook zou er dikwijls eene vernieuwde verklaring kunnen worden geeischt.
Het Engelsche half-time-system verdient naar gevoelen der kamer geene
navolging, want in de veronderstelling dat de wet voor kinderen van 10
tot 12 jaren een werktijd van 6 uren bepaalde, dan zouden die kinderen
's morgens vaar 6 uren aan het werk moeten zijn om vaar 12 uren hunnen
arbeid verrigt te hebben, hetgeen vooral in den winter, zooweI voor
werkgevers als voor de kinderen Diet wenschelijk zoude zijn.
In deze omstreken hebben de werklieden meer dan vier vrije dagen
's jaars, maar zij genieten die dagen geen loon, en dit is ook voor fabriekswerklieden volstrekt onnoodig, dewijl, op enkele uitzonderingen
na, zij op die vrije dagen niet tegen loon zouden willen werken, en zij
bovendien op gewone werkdagen dikwijls genoeg onnoodig verzuimen
te werken.
Voor huisselijken en persoonlijken arbeid mogt de wet eene uitzondering
maken.
Eene omschrijving, wat door werkplaats verstaan moet worden, zou
aanleiding tot moeijelijkheid kunnen geven, bijv. indien de wet bepaalde,
dat als werkplaats is aan te merken elke plaats waar 5 personen gezamenlijk werken, dan zou iemand, die 8 of meer werklieden bezigt, zich gemakkelijk kunnen bedienen van 2 of meer werkplaatsen, elk met vier
werklieden.
Indien volgens antwoord 8 huisselijke en persoonlijke arbeid uitgezonderd zijn, behoeft geene nadere omschrijving van werkplaatsen.
Eene controle is alleszins wenschelijk, doch inplaats van daartoe expresselijk enkele Inspecteurs te benoemen, ware het weIligt beter andere
Rijksambtenaren met het toezigt te belasten, b.v. de ambtenaren of
Controleurs bij de Rijksbelastingen, die toch wegens de patent en accijnswetten meer aanhoudend in aanraking zijn met veIe fabriekanten
en ook gestadig beter kunnen beoordelen of de voorschriften der wet
behoorlijk worden nagekomen, dan de Inspecteurs, die dikwijIs van
somrnige fabrieken verwijderd zijn.

No.6 - 9 Februari 1877 - Kamer van Koophandel en Fabrieken te Kampen.
De K v K en F te K acht het voor den Handel en vooral voor de Nijverheid van groot belang het verkrijgen van sterke gezonde en verstandig ontwikkelde werklieden.
Dewijl het de bedoeling der Regeering is daartoe mede te werken, voor
zooverre onder haar bereik ligt en de vraagpunten in onze handen gesteId
de strekking hebben om daarrnede voort te gaan, hebben wij deze met belangsteIIing ontvangen en in nauwgezette overweging genomen.
Wij ontveinzen het niet, dat het zeer moeielijk is op al de vragen de juiste
antwoorden te geven, wijl wij Diet over het geheel kunnen, maar naar plaatselijke omstandigheid moeten oordeelen en verzoeken dan ook onze antwoor-

EEN ONBEKENDE ENQUETE UIT

1877

227

den als zoodanig zoo kort mogelijk gesteld te willen beschouwen.
Vraag 1 en 2: Alle arbeid veer 12 jaar verbieden.
3: Beperkt dagwerk. Geen nachtwerk van 12-18 jaar.
4: Bij wetsbepaling als door ons sub 1 en 2 voorgesteld, zal kinderarbeid veelal vervangen worden door die van vrouwen en is
het niet geraden daartegen wettelijke bepalingen vast te stellen.
5: Deze bepaling gewenscht.
6: Als 1, 2 en 3.
7: Het nut hiervan is ons niet duidelijk. De verplichting zal zijn
geheel ten nadeele van de werkgevers, terwijl de hier bedoelde
vrije dagen door de arbeiders meestal nutteloos en ongepast
kunnen doorgebracht worden.
8: Op allen arbeid voor loon verricht.
9: Vervalt door vorig antwoord.
10: Aangezien de niet voor loon verrichte huisselijke en persoonlijke diensten niet kunnen worden verboden, meenen wij onder verwijzing naar punt 8 te kunnen adviseeren, dat de hier
bedoe1de uitzondering gewenscht is.
11: Goede controle gewenscht.
Naar aanleiding van Uwe missive veroorloven wij ons twee opmerkingen:
1. Ter bevordering en instandhouding van de gezondheid der werklieden
achten wij zuivere lucht noodig en wenschen daarom, dat de grootte der
localen, waarin gewerkt wordt, evenredig zij met het getal werklieden,
daarbij in aanmerking genomen de soort van werk. Wij meenen, dat de
Regeering hierop toezicht kan houden even als op de grootte der scholen.
2. Wij oordeelen, dat verstandsontwikkeling voor aIle werklieden wenschelijk, voor die bij verschillende takken van industrie hoognoodig is.
Niettegenstaande een vereeniging alhier zich moeite en kosten getroost om
het geregeld bezoeken der school voor minvermogenden te bevorderen,
wordt deze school te vroeg verlaten.
Volgens officieele opgaaf wordt deze school bezocht door 292 jongens
waarvan slechts 28 boven de elf jaar.
De burgeravondschool, zoo nuttig vooral voor toekomstige ambachtslieden telt slechts 32 leerlingen, dat is 2 %0 van het getal inwoners.
Wij geven alzoo in overweging of leerplicht door de wet vastgesteld niet
noodzakelijk is.
am gelijken tred te houden met den vooruitgang der Nijverheid in het
buitenland achten wij bij de practische, theoretische opleiding der werklieden voor het gekozen yak gewenscht en bevelen alzoo aan het oprichten
van ambachtscholen te bevorderen.
No. 7 - 13 Februari 1877 Amersfoort.

Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Ter voldoening aan het verzoek vervat in Uwer Ex. circulaire missive van
2 Jan. 1877 Iste afd. no. 158 A heeft de Kamer van Koophandel en Fabrie-
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ken te Amersfoort de eer als haar gevoelen omtrent de daarbij gestelde vraagpunten betreffende de vaststelling van wettelijke bepalingen omtrent den
arbeid van kinderen, jongelieden en vrouwen mede te deelen.
Iste Vraag
Deze vraag moet bepaald toestemmend beantwoord worden. Er behoort
een overgangstijdperk te zijn tusschen den leeftijd waaronder aIle arbeid
verboden is en dien waarop van den in het werk gestelden jeugdige persoon,
den arbeid van een volwassene kan en mag worden gevorderd.
2e Vraag
Men zoude meenen dat de nu bepaalde leeftijd van 12 jaren in dit geval
moet behouden worden. Als regel kan men aannemen dat een kind tot zijn
twaalfe jaar niet genoeg ligchamelijk ontwikkeld is om (in de meeste gevallen) kracht vereischenden arbeid, als zij die ook beperkt te verrigten. De beperking toch kan bezwaarlijk op de soort van arbeid betrekking hebben, en
zal dus in den regel betreffen den tijd gedurende welken de arbeid mag worden gevorderd. En men meent dat het juist de arbeid zelf is die nadeeligen
invloed zal uitoefenen op de ligchamelijke ontwikkeling van het kind. Bovendien is men van oordeel dat zoodanigen arbeid ook ongunstigen invloed zal
uitoefenen op de geestelijke ontwikkeIing van het kind.
Moet het kind beneden de twaalf jaren zijn tijd verdeelen tusschen de
school en den arbeid in eene fabriek of werkplaats, dan is het te vreezen,
dat het schoolonderwijs weinig nut zal opleveren. En onderwijs, dit behoeft
thans geen betoog meer is het krachtigste middeI om het gehalte onzer arbeiders te verbeteren.
3e Vraag
Deze vraag moet bevestigend beantwoord worden met deze wijziging echter met het oog op hetgeen omtrent de vorige vragen is medegedeeld, dat
men de leeftijd aldus zoude moeten bepalen: van twaalf tot 14 jarigen leeftijd
een maximum van zes en van 14 tot 18 jarigen leeftijd een maximum van
twaalf uren.
4e Vraag
Deze vraag vermeent men ontkennend te moeten beantwoorden. De vrouwen bier bedoeld zullen den 18 jarigen leeftijd hebben bereikt en worden
zij dan gebezigd tot arbeid, die vroeger door kinderen en jongelieden beneden de 18 jaren werden verrigt, dan zal die arbeid voor haar niet tezwaar zijn.
Worden zij op dien leeftijd gebezigd, gelijk nu ook veelal geschied, tot
zwaarderen arbeid, dan hangt het geheel van het individu af of deze dien
arbeid kan verrichten.
De vrouw die arbeiden kan en wil en dit tot onderhoud van haar en haar
gezin dit veelal doen moet in de bevoegdheid tot arbeiden te beperken, achtte
men onnoodig en in vele gevallen nadeelig voor degene, die men nu door die
beperking zoude meenen te bevoordeelen.
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5e Vraag
De hier bedoelde geneeskundige verklaring zoude zeer nuttig kunnen zijn
mits daaromtrent bij de wet eenige bepaalde regelen werden gesteld, zoo
zoude het b.v. wenschelijk zijn dat in elke gemeente een bepaald persoon
met het onderzoek werd belast.
Dat de arbeidgever zoolang de persoon omtrent wien het bewijs is afgegeven, in zijne dienst is dat bewijs onder zijne berusting moet houden en op
de eerste aanvrage vertoonen aan dengene die met de controle zal worden
belast. Dat wanneer bij onderzoek bleek dat de krachten van den persoon
niet toereikend zijn of door omstandigheden later ontstaan ontoereikende
zijn geworden, het afgegeven bewijs zoude kunnen worden ingetrokken.
6e Vraag
Ook deze vraag moet bevestigend beantwoord worden mits zoo als hiervoren is opgemerkt met deze wijziging dat de leeftijd worde bepaald op die
van 12 tot 14 jaren.
7e Vraag
De hier bedoelde bepaling achte men niet dringend noodzakelijk.
8e Vraag
Hoewel eene beperking van de toepassing der wet op fabrieken en werkplaatsen aanleiding kan geven tot vele ontduikingen, meent men toch dat
een uitbreiding tot allen voor loon verrigten arbeid te ver zoude gaan. Er
zijn verschillende voor het kind niet nadeelige werkzaamheden, zooals ligte
veldarbeid, geringe huiselijke diensten, die men gerust kan toe laten.
ge Vraag
Bene definitie te geven van een werkplaats met het oog op deze wet is zeer
bezwaarlijk.
Het begrip van werkplaats hangt niet af van het getal personen die op
eene plaats gezamenlijk werken, maar van den arbeid die verrigt wordt en
van de inrichting van de plaats waar die arbeid verricht wordt. Als een wever
aIleen in een gebouw werkend een kind tot het spoelen gebruikt, is dit evengoed eene werkplaats als wanneer in dit zelfde vertrek vier of vijf weyers
werkten.
Wat als werkplaats moet beschouwd worden zal geheel van omstandigheden aihangen. Men zou dan ook meenen dat het niet goed is hier eene
bepaalde definitie te geven maar de beoordeeling of eene plaats als werkplaats in de zin daaraan in het gewone spraakgebruik gegeven moet worden
beschouwd, geheel aan den rechter moet worden overgelaten, die dan de
omstandigheden in aanmerking genomen in elk speciaal geval zou kunnen
beslissen.
lOe Vraag
Deze vraag kan bepaald bevestigend beantwoord worden.

230

EEN ONBEKENDE ENQtrnTE UIT

1877

11e Vraag
Ook deze vraag moet bevestigend beantwoord worden. De ins telling van
inspecteurs is zelfs zeer gewenscht. Deze kan lei den tot eene meer eenvormige
toepassing der wet en hunne rapporten kunnen uitnemende diensten bewijzen, om de werking der wet na te gaan en aan te toonen welke gebreken zij
in de praktijk zal toonen te bezitten, en alzoo tot leiddraad verstrekken, voor
latere verbeteringen, zoo die blijken noodig te zijn.
No. 8 -

13 Februari 1877 -

Hollandsche Maatschappij van Landbouw.

In antwoord op de missive van Uwe Excellentie van 2 January 1877 (Ie
afd. No.: 158a) aan het Hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van
Landbouw gericht waarin wordt gevraagd zijn advies in hoeverre de uitzondering voor veldarbeid in de wet van 1874 inhoudende maatregelen tot het
tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen moet
worden gehandhaafd, heeft het Hoofdbestuur de eer Uwe Excellentie te herinneren dat het reeds bij missive van 21 November 1876 Nr. 596 zich tot
Uwe Excellentie heeft gewend met verzoek dat bij uitbreiding der bepalingen
van de wet 19 September 1874 (Staatsblad No. 130) die uitzondering mocht
komen vervallen 1). Met algemeene stemmen werd reeds op de vergadering
dezer Maatschappij in September 1876 te Rotterdam gehouden besloten aan
het Hoofdbestuur op te dragen dit verzoek bij Uwe Excellentie te doen.
Het kan zich dus omtrent dit punt der circulaire om het toen gedane verzoek ten sterkste te handhaven en nogmaals te ondersteunen.
Bij beantwoording der overige gestelde vragen 1-7 en 11 stelt het Hoofdbestuur op den voorgrond dat bij veldarbeid de meeste maatregelen dienen
genomen te worden tegen verwaarioozing van kinderen en minder zal behoeven gelet te worden op den overmatigen arbeid van dien.
De aard der werkzaamheden aan den veldarbeid verbonden is geheel verschillend van die van fabrieksarbeiders gevraagd; de veldarbeider is niet in
dikwijls ongezonde lokalen, opgesloten, over het algemeen wordt van hem
niet te langdurigen arbeid gevraagd, en het 's nachts werken komt zelden
of nooit voor, daarentegen wordt de opvoeding van de kinderen van den
veldarbeider zeer verwaarioosd, en bezoekt hij dikwijls de school niet en dan
nog over het algemeen zeer onregelmatig.
Ais deze beschouwingen in aanmerking genomen worden, zal het antwoord op vraag 1 weI moeten luiden dat voor jongelieden boven den leeftijd,
waarbij zij tot geen arbeid mogen gebruikt worden, de gelegenheid behoort
te worden geopend dat zij het op school geleerde nog kunnen onderhouden
en vermeerderen.
Ben voorschrift dus, waarbij die jongelieden niet zouden mogen arbeiden
gedurende enige uren van den dag zou eerder beschouwd en ingericht moeten
worden als eene gelegenheid om zich verder te bekwamen, dan als een maatregel tegen overmatigen arbeid van die jongelieden.
1) De hier genoemde missive staat hieronder afgedrukt onder no. 26.
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Het Hoofdbestuur is van oordeel dat het volstrekt verbod van arbeid van
kinderen niet beperkt mag worden tot den leeftijd van tien jaar.
Vraag 2. De arbeid van kinderen van veldarbeiders gedurende bijv. slechts
zes uren, zal zonder eenige twijfel het verlaten der school op tienjarigen leeftijd ten gevolg hebben, de grote afstand die dikwijls bestaat van den akker
of het veld waar gearbeid wordt en de kom van de gemeente waar de school
pleegt gevestigd te zijn maakt dat het schoolbezoek in dit geval zal verwaarIoosd worden zo niet geheel zal ophouden, terwijl het toezicht over naleving
van dit voorschrift weI tot onmogelijkheden zal behoren. De ondervinding
leert dat het kind, de school bezoekende tot zijn 13e jaar niet meer dan het
hoogst noodzakelijke kan leeren en dat iederen inkrimping van dien tijd,
noodlottig op zijne ontwikkeling zal werken.
Om al deze redenen gelooft het Hoofdbestuur op vraag 2 bepaald ontkennend te moeten antwoorden.
Door het bepaald ontkennend antwoord op vraag 2 gegeven en in verband
met de algemeene beschouwing over het onderscheid tusschen veld- en fabrieksarbeid door het Hoofdbestuur op den voorgrond gesteld, vermeent
het dat bepalingen zoals in de vragen 3, 4, en 6 worden voorgesteld door
kinderen en vrouwen van veldarbeiders geheel onnoodig zouden zijn.
Konden er herhalingsscholen waarop ook Landbouwonderwijs werd gegeven in de plattelands gemeente gevestigd worden dan zouden die des's winters en's avonds met nut door velen na hun 13 jarigen leeftijd worden bezocht, zonder dat wetteIijke bepalingen den duur van den arbeid voorschreyen. Het Hoofdbestuur vestigt de aandacht der Hooge Regeering bijzonder
op deze wens.
Ook antwoord op vraag 5 kan ontkennend zijn, de aard der zeer uiteenlopende werkzaamheden van den veldarbeid maakt dat niet gelijk bij den
fabrieksarbeiders die, gewoonlijk steeds tot dezelfde arbeid wordt gebezigd,
het zelden gebeurt dat te voren kan bepaald worden tot welke bezigheid de
veldarbeider zal geroepen worden waardoor de geneesheer moeilijk zal kunnen bepalen of de krachten van kinderen en jongelieden daartoe toereikend
zijn. Het toestaan van enkele vrije dagen jaarlijks voor kinderen, jongelieden
en vrouwen is minder noodzakelijk voor hen die zich met veldarbeid bezighouden.
Vele omstandigheden toch maken dat er jaarlijks dagen gevonden worden
waarop den arbeid moet gestaakt worden, waardoor van zelf enige vrije tijd
tot hunne beschikking komt.
Om die reden gelooft het Hoofdbestuur dat eene wettelijke bepaling waarover in vraag 7 gehandeld wordt, onnoodig zal zijn.
Eindelijk heeft het Hoofdbestuur de eer Uwe Excellentie op vraag 11 te
antwoorden dat de nakoming der nieuwe wet moeilijk te controleeren zal
zijn en afzonderlijke Inspecteurs zullen worden vereischt, om die zoo moeilijke doch nuttige taak te volbrengen.
Het Hoofdbestuur kan dezen niet sluiten zonder Uwe Excellentie dank te
zeggen dat zij de vragen aan de Kamer van KoophandeI en Nijverheid gesteId ook aan de Maatschappij van Landbouw ter beantwoording heeft ge-
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geven. Het ziet hierin reeds te voren een bewijs dat zij bij uitbreiding de
nuttige wet van 19 September 1874 de kinderen der ve1darbeiders even als
die der andere werklieden wil beschermen.
Het neemt de vrijheid aan Uwe Excellentie nogmaals te herhalen dat voor
die kinderen in het bijzonder moet gewaakt worden dat zij de school trouw
bezoeken.
Mogen er nog beletselen tot het invoeren van algemeene leerplicht bestaan, nu reeds zal voor die kinderen een stap vooruit gedaan zijn, indien
men de ouders belet hen op jeugdigen leeftijd te exploiteeren, waardoor zij
materieel en intellectueel worden verwaarloosd.
Moge ook door dit schrijven de aandacht der Hooge Regeering gevestigd
worden op de noodzakelijkheid den jeugdigen veldarbeiders de gelegenheid
te openen om na zijn 13e jaar het op school geleerde te onderhouden en te
vermeerderen, waardoor aan een lang gewenschte vereischte van ontwikkeling voor hem zou worden voldaan.
No.9 - 17 Februari 1877 Deventer.

Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Voldoende aan het verzoek, vervat in Uwer Exc. circulaire van 2 Jan. jl.
no. 158 a, hebben wij de eer hierbij onze zienswijze mede te deelen omtrent
de elf door Uwe Exc. gedane vragen met betrekking tot de vaststelling van
wettelijke bepalingen omtrent den arbeid van kinderen, jongelieden en
vrouwen; en wei:
Ad 1. Ja.
Ad 2. Ja.
Ad 3. Als maximum van den arbeid pet etmaal zou de Kamer aanbevelen:
voor kinderen van 10-12 jaar 6 uur;
voor jongelieden van 12-16 jaar 9 uur;
voor jongelieden van 16-18 jaar 12 uur;
met verbod van nachtwerk voor kinderen en jongelieden beneden
16 jaar.
Ad 4. De vrouwen, die in fabrieken werkzaam zijn, behooren gelijk gesteld
te worden met jongelieden van de 2e categorie uit de vorige vraag.
Ad 5. Ja.
Ad 6. Ja; mits toegepast op kinderen van 10-12 jaar.
Ad 7. Neen, daar dit een zeer ongunstigen invloed zal uitoefenen op de
zedelijkheid en stoffelijke welvaart der arbeiders.
Ad 8. De wet behoort zich uit te strekken tot allen voor loon verrichten
arbeid.
Ad 9. De omschrijving van het begrip van werkplaats zal weI zeer moeilijk
zijn en schijnt ons bovendien onnoodig omdat wij iederen arbeid,
welke voor loon verricht wordt, onder de toepassing der wet zouden
wenschen gebracht te zien.
Ad 10. Kan vervallen.
Ad 11. Het toezicht der politie is o.i. voldoende om voor de nakoming der
nieuwe wet te waken.
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No.10-19Februari 1877-Kamervan Koophandelen Fabrieken teZwolle.
Bij circulaire van den 2 January 1877 Ie afd. N 158 A, ontvingen wij van
V.E. eenige vragen betreffende de vaststelling van wettelijke bepalingen omtrent den arbeid van kinderen, jongelieden en vrouwen, met verzoek aan
V.E. ons gevoelen omtrent dat onderwerp mee te deelen in den vorm van
een aantwoord op die vraagpunten.
Hoezeer door de ontvangen uitnoodiging vereerd, gevoelen wij al het gewicht en de moeilijkheid der ons voorgestelde taak.
Onder de vragen ons ter beantwoording gegeven, zijn er die het gebied
der wetenschap, en dat van het recht van nabij raken en op beider gebied
achten wij ons onbevoegd, om als officieele raadgevers op te treden.
En wat de vragen betreft die meer bepaald bij de praktijk blijven, die te
bean two orden zouden zijn door eene nauwgezette waarneming van verschijnselen en feiten ook onder ons bereik liggende, de bevredigende beantwoording ook van die vragen is voor ons moeilijk omdat ons gevoelen ten
aanzien der bevoegdheid van den wetgever geheel anders is dan dat waarvan
de ontwerper der vraagpunten is uitgegaan.
Naar ons gevoelen toch is de arbeid een gebied, waarop de wetgever niet
regelend mag optreden; hij is de zenuw, die aIle levende en levenwekkende
krachten der natie met elkander in verband brengt: niet straffeloos wordt
die zenuw in hare vrije werking gestoord, of ook maar aangeraakt; die het
waagt heeft de kans van storing te brengen in de stroomingen waaruit 's lands
welvaart vloeit. De wetgever onthoude zich van een gebied, waarop hij oj.
even onbevoegd is als wij ons achten op dat der wetenschap en van het recht.
Hij zorge, dat zijne wetten den arbeid niet belemmeren en heffe zoo spoedig
en zoo volledig mogelijk de belemmeringen op, die wetten van vroeger en
later tijd daaraan nog maar al te veel in den weg plaatsen; dan heeft hij naar
wij meenen voor den arbeid het zijne gedaan.
Behoudens eene zeer ruime uitzondering.
Die uitzondering is de arbeid van het kind.
't Is te betreuren dat wij die uitzondering moeten maken, dat zich een
verschijnsel voordoet, dat niet anders kan worden uitgedrukt dan onder
woorden die elkander tegenspreken, en toch het verschijnsel bestaat - de
leeftijd, die uitsluitend bestemd moest zijn voor de vorming voor het leven
en voorbereiding en wapening tot den arbeid, wordt ontwijd en misbruikt
door gezetten en afmattenden arbeid.
Met dat verschijnsel moet rekening gehouden worden en de wetgever is
bevoegd om het tegen te gaan, niet omdat hij den arbeid moet regelen, maar
omdat hij ook op de toekomst van den Staat moet letten.
Daarvoor is echter geen uitvoerig samenstel van wettelijke voorschriften
noodig.
Kinderarbeid zij onvoorwaardelijk verboden, zoolang arbeid nadeelig is
voor de ontwikkeling van het kind, zoowel lichamelijk als geestelijk, zoolang dat kind aan de school, de voor hem aangewezen werkplaats behoort.
Stellig is evenwel wat den nadeeligen invloed van den arbeid op de ont-
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wikkeling van het kind betreft, een belangrijk onderscheid te maken tusschen
fabriekmatigen arbeid en veldarbeid.
Dat onderscheid kan in het oog gehouden worden door het verbod van
den eersten iets ruimer te trekken dan dat van den laatsten; maar in beide
opzichten zij men niet te angstvallig en trekke men de grens niet te eng,
waar men voor het kind zijn recht op een vormings- en ontwikkelingstijdperk
veroveren en handhaven wil.
Dan echter - als dat tijdperk verstreken is en het kind als jong mensch
mee moet deelnemen in den strijd voor het leven - mocht het zijn behoorlijk
gewapend voor dien strijd - dan bepale hij zelf het deel, dat hij daarvan
op zich kan en wil nemen en de wetgever binde hem niet aan regels en voorschriften, die altijd gebrekkig zijn en willekeurig, omdat zij dezelfde moeten
zijn voor allen, zonder te letten op zoo tallooze schakeeringen van omstandigheden die voor den een onschade1ijk, wenschelijk zelfs kunnen maken,
wat voor den ander nadeelig of verderfe1ijk is.
Hoe zeer dit laatste waar is blijkt o.a. uit het derde ons gestelde vraagpunt
waarin gesproken wordt van een maximum van twaalf uren arbeid per etmaal voor een knaap van 13-18 jarigen leeftijd : wie zal er zonder wettelijke
regeling aan denken om een arbeid van 12 uren te vragen van een jongen
van 13 jaar, of den flink ontwikkelden jongen van 18 jaar te zeggen wanneer
en hoe hij werken mag; wat baat een wettelijke voorschrift, dat het ons
mogelijk verbiedt of het goede tegenhoudt?
Het laatste punt (no. 11) bevat de vraag of er afzonderlijke inspecteurs
vereischt worden om voor de nakoming der wet te waken? Het door ons
voorgestaan stelsel is zoo eenvoudig, dat het veilig aan de zorg der gewone
politie kan worden overgelaten. Maar al mocht onverhoopt een meer uitvoerig stelsel worden gevolgd, dan nog zouden wij ons verklaren tegen de
instelling van afzonderlijke inspecteurs. Wij zouden vreezen een terrein te
betreden, waarop wij niet behooren, dat der wetskritiek wanneer wij de opmerking waagden dat ons vaderland over ruim voorzien is van inspecteurs
van aIle wapens. Inspecteurs op den arbeid wenschen wij niet.
No. 11 - 21 Februari 1877 Dordrecht.

Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Ter voldoening aan Uwer Excellentie's Circulaire van den 2 Januari 1877,
Ie Md. no. 158a waarbij aan haar ter beantwoording zijn voorgelegd een
11-tal vraagpunten, met betrekking tot eene te geven uitbreiding aan de
Wet van 19 September 1874 (Staatsblad no. 130) tot regeling van den arbeid
van kinderen, heeft de Kamer de eer bij deze aan Uwe Excellentie in het
algemeen als haar gevoelen mede te deelen dat, naar dien de bovengenoemde
wet slechts zeer onvolledig den kinderarbeid rege1t en onvoldoende voorschriften tegen overrnatigen arbeid van kinderen en jongelieden bevat, eene
uitbreiding dier wet haar noodzakelijk voorkomt; en voorts wat de haar
voorgestelde vraagpunten betreft:
1. Uit het zoo even voorafgegane voIgt de bevestigende beantwoording
dezer vraag.
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2. Het volstrekte verbod van arbeid behoort beperkt te worden tot kinderen beneden twaalfjarigen leeftijd, omdat 1. kinderen beneden dien leeftijd in den regel niet genoeg ontwikkeld zijn om hun ligchamelijken
arbeid te kunnen opleggen; 2. zoo vroegen arbeid hen van de school
houdt of deze te vroeg doet verla ten en dus hunne verstandelijke ontwikke1ing belemmert. Bovendien is de twaalfjarige leeftijd reeds bij
Art. 1 van opgemelde wet in beginsel als punt van uitgang vastgesteld.
3. Het komt der Kamer wenschelijk voor dat voor kinderen van 12-15
jarigen leeftijd (wat deze betreft, ook met het oog op voortgezet onderwijs) een wettelijk maximum van 8 a 10 uren en voor jongelieden van
15-18 jarigen leeftijd een maximum van 12 uren arbeid per etmaal worde
vastgesteld, met verbod van te langdurig zonder rusten voortgezet werk.
Voorts dat voor deze geen nachtwerk (inzonderheid dat bedoe1d in
fabrieken en trafieken) zal geoorloofd zijn, indien zij gedurende den dag
niet van werken zijn vrijgesteld geweest.
4. Er schijnt geen grond te bestaan om bijzondere bepalingen voor vrouwen
vast te stellen. Even als thans in de wet van 1874 het geval is, kunnen
de nieuwe voorschriften voor den arbeid van kinderen en jongelieden,
zoowel voor het vrouwelijk als voor het mannelijk geslacht gelden.
Het komt der Kamer niet noodig voor omtrent vrouwen die den 18jarigen leeftijd hebben volbracht uitzondering te maken.
5. Maatregelen in dezen zin schijnen weinig afdoende te zullen zijn. Geneeskundige verklaringen leveren niet altijd een waarborg op en kunnen
aanleiding tot veel moeijelijkheid, soms tot willekeur geven.
6 .Wanneer de 12jarige leeftijd als minimum wordt aangenomen, vervalt
de toepassing van het half-time-system van zelf.
7. Het schijnt minder noodig dat de Wet enkele vrije dagen bepale - het
is verkieselijk dit aan de werkgevers over te laten, ook omdat deze daarbij alsdan de plaatselijke omstandigheden kunnen in acht nemen.
8. De Wet behoort zich uit te strekken tot alle fabrieken, trafieken en
werkplaatsen, ambachten en veldarbeid.
9. Bij vaststelling van het bovenstaande is elke plaats waar door een of
meer personen handenarbeid wordt veITicht, werkplaats en valt binnen
de termen der Wet.
.
10. De uitzondering van huiselijke en persoonlijke diensten voIgt daaruit
van zelve, en schijnt dus overbodig.
Intusschen ligt het allezins in de bedoeling der Kamer dat huiselijke
en persoonlijke diensten geheel vrij blijven.
11. De Kamer acht de benoeming van inspecteurs niet nodoig. Zij meent
veeleer dat het toezicht, voortvloeijende uit de toepassing eener meer
omvattende wet, zeer goed aan de ambtenaren der rijks- en plaatselijke
politie kan worden opgedragen, en dat dit zelfs minder bezwaar zal
opleveren dan het in het leven roepen van een bij ons geheel vreemd
staatstoezicht.
De Kamer vermeent hiermede aan het verlangen Uwer Excellentie te hebben voldaan en zij hoopt dat de adviezen over dit onderwerp in te komen
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er toe mogen leiden dat door Uwe Excellentie een afdoend wetsontwerp tot
regeling van den arbeid van kinderen en jongelieden wordt ingediend.
No. 12 - 22 Februari 1877 -- Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Heerenveen.
Ter voldoening aan het verzoek door Uwe Excellentie tot ons gericht bij
circulaire d.d. 2 January 1877, Ie afdeeling No. 158 A, hebben wij de eer
Uwe Excellentie het navolgende mede te deelen, ter beantwoording van de
bij die circulaire gevoegde vraagpunten, betreffende de vaststelling van wettelijke bepalingen omtrent den arbeid van kinderen, jongelieden en vrouwen.
De vraagpunten sub 1 tot 6 worden door ons toestemmend beantwoord.
In het bizonder wat vraagpunt 4 betreft merken wij hierbij op, dat in den
kring onzer Kamer en in de nabijheid van deze plaats geene fabrieken zijn,
waarin vrouwen als werkkracht worden gebezigd, maar dat daarentegen in
deze streken in de veenderijen bij den hooibouw en bij de scheepvaart van
de vrouwen vele en zware arbeid wordt gevergd, bovenmatig zoowel wat
duur als soort van arbeid aangaat en dat het naar onze meening hoogst
wenschelijk is, dat bij de wet ook tot beperking van dezen overmatigen arbeid van vrouwen bepalingen worden gemaakt.
Vraagpunt 7 beantwoorden wij ontkennend: in deze streken althans worden zonder eenige wettelijke verplichting jaarlijks aan aIle arbeiders eenige
vrije dagen vergund bij gelegenheid van kermis of volksfeesten, zoodat eene
verzekering van die vrije dagen, voor deze streken althans, onnoodig is.
Op grond van de opmerking bij het vierde vraagpunt gemaakt, beantwoorden wij het vraagpunt 8 in dezen zin, dat de wet zich moet uitstrekken tot
allen voor loon verrigten arbeid. Het komt ons dan ook wenschelijk voor,
dat de in vraagpunt 10 bedoelde uitzonderingsbepaling der wet van 1874
"huiselijke en persoonlijke diensten" niet geheel vervaIle, maar dat die bepaling worde verduidelijkt en dat aIleen uitgezonderd worden de diensten,
welke de huishouding betreffen.
Omdat de contr6le van den overmatigen arbeid zoo hoogst moeielijk is
beantwoorden wij eindelijk vraagpunt 11 toestemmend.
No. 13 - 27 Februari 1877 Groningen.

Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Met veel belangstelling nam de Kamer van Koophandel te Groningen
kennis van Uwer excellenties schrijven van den 2den Januarij 1877, no.
158 A, waarin aan haar ter beantwoording worden gesteld eenige vragen die
betrekking hebben op eene mogelijke uitbreiding der wet van den 19den
September 1874 (Stbl. no. 130), houdende maatregelen tot het tegengaan van
overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen.
Die verandering zal waarschijnlijk, indien wij rekening houden met den
inhoud der vragen ons gesteld, bestaan 1. in eene vermindering van den leeftijd nu voorgeschreven voor een volstrekt verbod van arbeid; 2. in eene
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beperking van arbeid voor jongelieden boven den zooeven genoemden leeftijd en voor vrouwen.
Wij zijn zoo vrij geweest na te gaan, welke reden er bij uwe excellentie
kan hebben bestaan voor het verzenden van meergenoemde vragen aan de
kamers van koophandel ter fine van advies, en meenen wij die reden aIleen
te mogen zoeken in de overweging, dat, hoe raadzaam het overigens ook
zijn moge, om van regeringswege tegen overmatigen arbeid te waken, toch
bij het vaststellen van wettelijke bepalingen rekening moet worden gehouden
met de billijke eischen der nijverheid en er voor moet worden gewaakt, dat
misschien overdreven zorgen het lot van den arbeider de nijverheid te veel
zou drukken en zoodoende een mogelijk voordeel aan den eenen kant verkregen, een zeker nadeel aan den anderen kant na zich zou slepen. AIleen
in zooverre kan het de taak der kamers van koophandel en fabrieken zijn,
om zich met deze zaak bezig te houden, en meenen wij het er voor te mogen
houden, dat dit ook uwer excellenties bedoeling is geweest, weshalve wij
gemeend hebben, bij de beantwoording van meer genoemde vragen ons op
dat stand punt te moeten plaatsen.
Wij hebben ons bij de overweging dezer zaak eerst afgevraagd, welke beweegredenen heeft de wetgevende magt destijds gehad om naar aanleiding
van het initiatief door den afgevaardigde der tweede kamer Mr. S. van
Houten in dezen genomen, eenige bepalingen vast te stellen, regelende het
volstrekt verbod van arbeid voor kinderen beneden den leeftijd van 12 jaar.
De voorname reden meenen wij te vinden in de overweging dat er van
regeringswege voor moet worden gewaakt, dat kinderen op zeer jeugdigen
leeftijd ten bate van de huishouding worden geexploiteerd, hunne gezonde
ligchamelijke ontwikkeling daardoor wordt tegengegaan, maar hun ook de
tijd niet wordt gelaten, de gelegenheid niet wordt gegeven, om die intellectuele ontwikkeling magtig te worden, die ieder individu in overeenstemming
met zijn stand en rang of zijne toekomstige bestemming moet zoeken te
verwerven.
Teregt heeft onzes inziens de wetgever daarvoor den 12 jarigen leeftijd
gesteld. De tijd, die het arbeiderskind dan gelaten wordt, om op de scholen
de noodige intellectuele ontwikkeling te verkrijgen, is met het oog op zijne
waarschijnlijke bestemming ruim genoeg, terwijl ook in dat tijdsverloop het
ligchaam tot zoodanige ontwikkeling kan komen, dat handenarbeid aan die
ontwikkeling weinig nadeel meer kan doen. De taak der regering, die in
zeker opzigt tot dusverre als voogd werkzaam is geweest, is oj. dan afgeloopen en treden de regten der natuurlijke voogden dan op den voorgrond.
Deze gedachtengang leidt ons tot de meening, dat de zorg der regering
zich niet verder moet uitstrekken, maar dat ze de ouders verder moet laten
zorgen, en deze meening, die wij nader wenschen toe te lichten, zal ons ten
slotte leiden tot het advies, om dadelijk geene uitvoering te geven aan het
in uwer excellenties missive aangegeven voornemen.
Wij achten verdere zorg van regeringswege bij al het goede, dat aan de
gedachte overigens ten grondslag moge liggen, gevaarlijk en in het belang
van het kind en van de nijverheid.
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Wanneer wij nagaan in welken geest uwe excellentie de voorgenomen bepalingen wenscht te ontwerpen, dan geven de voorgestelde vragen ons aan,
dat uwe excellentie wenscht een volstrekt verbod voor kinderen beneden de
10 jaar, eene beperking van arbeid van kinderen van 10 tot 13 jarigen leeftijd,
en vervolgens het stellen van een maximum voor jongelieden van 13 tot
18 jarigen leeftijd, maar tevens voor vrouwen, die volgens de engelsche wetgeving met dezen gelijk worden gesteld.
Wij achten den vroeger vastgestelden leeftijd van 12 jaar als volstrekt
verbod van arbeid dienstig en zouden eene vermindering van dien leeftijd
in het belang van den toekomstigen arbeider niet wenschelijk achten, omdat
er dan minder gevaar bestaat dat eene verdere gezonde ligchamelijke ontwikkeling door den arbeid worde tegengegaan en dus een welgevormd en
krachtig arbeidersgeslacht kan worden verkregen.
Uwe excellentie wenscht het verbod van arbeid met tienjarigen leeftijd
opgeheven en een arbeid van 6 uren daags tot dertienjarigen leeftijd veroorloofd te zien. Met aIle bescheidenheid vragen wij echter: zal dit middel
in de praktijk niet tot andere en weI zeer groote nadeelen aanleiding geven?
Is eenmaal het verbod van arbeid op 10 jarigen leeftijd opgeheven, dan
zal het weI bij den arbeidersstand over het algemeen regel worden, dat de
leerjaren van het kind ook met dat tijdstip eindigen. De eischen, die de
meeste arbeiders wat betreft de intellectuele ontwikkeling hunner kinderen
stellen, zijn in den regel zeer bescheiden, en de door dezen verkregen wetenschap is vol gens de beschouwing der ouders, als spoedig voldoende, terwijl
tevens de hoogere prijzen der levensrniddelen, de meer en meer opgevoerd
worden de huren, bij den arbeider de prikkel doet geboren worden, om zijne
kinderen zoo spoedig mogelijk als verdienende elementen in zijne huishouding te doen optreden. Wij vreezen dus dat de kinderen op 10 jarigen leeftijd
van de school zullen worden genomen, vooral, en dit kan ligt het geval
worden, indien de zes uren arbeid niet achtereen worden genomen, maar
over den dag worden verdeeld, in welk geval de arbeidsuren met de schooluren in contact zullen komen, en met het oog op de finantiele opbrengst van
eerstgenoemden, deze laatste dus waarschijnlijk zullen worden geschrapt.
Tevens zal bij 6 uren arbeid aan het tienjarig kind te veel tijd zonder bepaalde bestemming worden gelaten, en gedachtig aan het "lediggang is des
duivels oorkussen" de zedelijke ontwikkeling van het kind groot gevaar
loopen.
Wij behouden dus liever het volstrekt verbod tot 12 jaren, maar achten
ook dan eene beperking op lateren leeftijd niet raadzaam.
Op 12 jarigen leeftijd is voor het arbeiderskind het oogenblik aangekomen,
waarop hij zijne krachten moet ontwikkelen, zal hij eenmaal aan den hem
gesteld wordenden eisch, van met zijne handen het levensonderhoud voor
zich en de zijnen te verdienen, kunnen bean two orden. Die krachten moeten
zich gaandeweg ontwikkelen en kunnen aileen al oefenende worden verkregen.
Wanneer wij nu nagaan, op welke wijze tot dusverre in den regel van
arbeid van kinderen van 12 tot 18 jarigen leeftijd wordt gebruik gemaakt,
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dan zien wij, dat zij meestal worden belast met zoodanigen arbeid, als waarvoor mannelijke krachten niet noodzakelijk en dus te kostbaar zou zijn, en
voor den 12 tot 18 jarigen jongeling niet te bezwarend kan worden geacht.
Langzamerhand, naar dat zijne ligchamelijke krachten zich ontwikkelen,
breidt de werkkring van den jongeling zich uit en wordt hij van lieverlede
dat, wat hij moet zijn, nl. een krachtig werkman. Ook meenen wij te mogen
beweren, dat de nu aangegeven werktijd van 12 uren in onze gemeente in
den regel op dit oogenblik niet wordt overschreden. Wei gelooven wij, dat
de gevallen bestaan, waarin ten dezen opzigte rnisbruik wordt gemaakt van
te jeugdige krachten, maar wij vragen, of dat ook niet het geval kan blijven,
indien de door uwe excellentie voorgestelde maatregel tot wet wordt verheven. AJIeen het doen werken kan strafbaar worden gesteld, niet het werken
zelf. Voldoet de werkgever schijnbaar aan de bepaling van de wet, door den
jongeling niet langer dan de gestelde 12 uren in zijne werkplaats te houden,
dan kan nog door huisarbeidhet doe! der wet gemakkelijk worden ontdoken.
Contr61e komt ons ten dezen opzigte zeer moeijelijk voor en vreezen wij
dat spoedig blijken zal, dat de voorgenomen maatregelen geen doe! zullen
treifen, aJIeen belemmeren, zonder nut aan te brengen. Dit voor zoover betreft den jongeling zelf, maar ook van het standpunt der nijverheid bekeken,
komt ons de voorgestelde maatregel zeer gevaarlijk voor.
In de fabrieken, die geregeld het jaar door eeo gewonen werktijd hebben,
zouden mogelijk de bepalingen uitvoerbaar zijn, maar hoe ou met ambachten, waarvan de werktijd met het seizoen in verband staat? Hoe met timmerlieden en metse!aars, die in den zomer het meeste werk hebben, maar die
ook in dien tijd zooveel moeten verdienen, dat zij ook voor een groot gedeeIte voor het levensonderhoud van den winter zijn gedekt?
Eene beperking als nu is voorgenomen, zal hun een groot financieel nadeel
berokkenen; want in den zomer mogen zij de jongelieden niet langer dan
12 uren aan het werk houden en in den winter kunnen zij deze gedurende
12 uren geen werk geven. In den zomer zullen zij lijden door de verb odsbepaling van de wet, terwijl zij van de toegestane 12 uren in den winter geen
gebruik kunnen maken.
Hoe meer wij in de zaak doordringen, hoe duidelijker het ons wordt, dat,
uitgenomen de gevallen, waarin het algemeen belang het vordert, de wetgever zeer voorzigtig moet zijn met het in het leven roepen van bepalingen,
die de diensten beperken, welke ieder individu aan de maatschappij in zijnen
kring en op zijn leeftijd heeft te bewijzen, omdat bij de vasts telling er van
rekening moet worden gehouden met omstandigheden, waarvan de beoordeeling niet aItijd zoo dadelijk onder het bereik van den wetgever ligt, maar
die ook herhaaldelijk en als van zelve strijd zullen moeten veroorzaken tusschen het individu en de wet.
Wij blijven dan ook bij ons advies, dat wij reeds hierboven gaven en bij
den wensch, dat de door uwe excellentie bedoelde maatregelen niet tot wet
mogen worden verheven, of nog liever, dat het door onze kamer bijgebragte
iets moge brengen tot het besluit, om ze niet dadelijk aan de beoordeeling
van de staten-generaal te onderwerpen.
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Tot deze conclusie komende, hebben wij gemeend ons te mogen onthouden van eene beoordeeling van de overige vragen, die als 't ware als een uitvloeisel van de beide, alles beheerschende en door ons reeds gereleveerde
vragen zijn te beschouwen.
Wij zonderen daarvan echter uit de elfde vraag ons gedaan: nl. of er afzonderlijke inspecteurs vereischt worden om te waken voor de nakoming der
nieuwe wet. Wij wenschen deze niet te behandelen, zooals ze daar is geformuleerd, maar meer in het aIgemeen genomen, en dus ofhet niet wenschelijk
mag worden geacht, dat er inspecteurs worden benoemd, vooreerst met opdragt om te verzekeren eene naauwkeurige nakoming van de wet van den
19den September 1874 (Staatsblad no. 130), maar tevens om na te gaan of
wei de noodzakelijkheid bestaat om aan die wet de uitbreiding te geven, die
in de ons medegedeelde vragen wordt ontwikkeld. Wij meenen geene onwaarheid te verkondigen, wanneer wij beweren, dat die nakoming nog veeI
te wenschen overlaat, ja, dat ze door somrnige werkgevers aIs niet bestaande
schijnt te worden beschouwd. Kan het aanstelIen van zoodanige personen
medewerken tot eene volIediger uitvoering van de bestaande wet, ook de
uitbreiding van hun werkkring in den geest als zoo even is aangegeven, achten wij zeer noodzakelijk.
Op dit oogenblik ontbreken de gegevens, die noodig zullen zijn om te
kunnen aantoonen de wenschelijkheid eener beperking van arbeid zooals
door uwe excellentie noodig wordt geacht.
Een naauwkeurig onderzoek achten wij noodig voor en aleer eene wet,
betreffende deze zaak, tot stand kome, omdat wij niet vrij zijn van de
meening, dat dat onderzoek zal aantoonen, dat aan die uitbreiding minder
behoefte bestaat dan b. v. in Engeland, waar het fabriekwezen van veel
grooteren omvang is dan in ons land en waar werk-inrigtingen, zooals b.v.
mijnen bestaan, waaromtrent regeringstoezigt misschien onontbeerlijk zal
zijn. En in het belang van de bestaande wet en in dat van het bij de nieuwe
wet bedoelde, zijn wij zoo vrij de uitvoering van het denkbeeld "aanstelling
van inspecteurs" aan te bevelen.
No. 14 -

3 Maart 1877 sterdam.

Kamer van Koophandel en Fabrieken te Am-

In antwoord op U. Excs. missive van 2 January 1877 (Ie afd. no. 158A)
hebben wij de eer U.E. bij dezen onze zienswijze mede te deelen omtrent een
uitbreiding der Wet van 19 September 1874 (Staatsblad no. 130).
De vraag of er moet zijn een onbeperkt verbod om kinderen beneden 12
jaren te doen arbeiden in fabrieken en werkplaatsen, of een beperkt verbod
tot het tiende jaar met Staatstoezicht over den arbeid na dien tijd - de
grondslag der door U. Exc. gewenschte uitbreiding - beantwoorden wij in
eerstgemelden zin. Met het oog op het onderwijs stemmen wij in met de bepaling van art. 1 der genoemde Wet, waardoor aan ouders elke aanleiding
ontnomen is om hunne kinderen beneden den twaalt)arigen leeftijd niet naar
school te zenden. Wij ontraden dan ook in elk geval een beperking van het
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verbod, vervat in gemeId artikeI, tot kinderen beneden den Ieeftijd van tien
jaren, en achten het zelfs zeer wenschelijk, dat de uitzondering in art. 2, betreffende den veIdarbeid, vervalle.
De Staat zaI op onoverkomeIijke bezwaren stuiten, zoo hij het, wij erkennen dit gaarne, aanIokkeIijk denkbeeld wil ten uitvoer brengen om tusschenbeide te treden, wanneer kinderen boven twaaif jaren, heztij vrijwilIig, hetzij
gedwongen, arbeid verrichten, welke niet geevenredigd is aan hunne lichamelijke ontwikkeIing.
Een dergelijk optreden van den Staat zou in de allereerste plaats de verpIichting opIeggen om voor eIken afzonderlijken tak van nijverheid voorschriften van beschermenden en beperkenden aard betreffende den arbeid
vast te stellen.
Zorg te dragen voor de stipte nakoming van de bepalingen der Staatstusschenkomst op dit gebied, achten wij bovendien een onmogelijkheid, hoe
groot het aantaI inspecteurs ook moge wezen, dat beIast zaI zijn met het
waken voor de naIeving van de voorschriften der wet. Reeds uit de vraag
door V.E. tot ons gericht, of er a/zonderlijke inspecteurs worden vereischt
voor het waken dier stipte nakoming, blijkt naar onze meening, dat ook
V .E. zich het groote, zoo niet onoverkomelijke bezwaar niet ontveinst, aan
een dergeIijke controIe verbonden.
Mgescheiden van dit alles, achten wij uit het oogpunt der persoonlijke
vrijheid een uitbreiding dier wet van 19 September 1874, zooaIs die door
V.E. wordt bedoeId, niet wenschelijk. Ook zijn wij huiverig aan de tusschenkomst van den Staat, grootere uitbreiding te geven dan bij genoemde wet
reeds is geschied. Wij meenen, dat er vrijheid van overeenkomst moet bestaan tusschen werkgever en werknemer, en niet uit het oog mogen verioren
worden de bijzondere omstandigheden, waarin dikwerf zoowel de werkgever
aIs de persoon, die werk geeft, geplaatst zijn.
Ons komt het voor, dat uitsIuitend op de beide partijen de taak rust zorg
te dragen, dat er geen arbeid of werk wordt gevorderd of aanvaard, ongeevenredigd aan de Iichamelijke ontwikkeIing, onverschillig of een dergelijke
overmatige arbeid opgedragen worde aan mannen, vrouwen of kinderen.
Alleen de kracht, de invloed der beschaving, het particulier initiatief en de
wetten der vrije arbeidsmarkt moeten en zullen ook uitsIuitend de werkgevers en werknemers dwingen die taak nauwgezet te vervullen, geene wetteIijke bepaIingen.
Uitgaande van dat beginseI, hebben wij gemeend de door V.E. tot ons
gerichte vragen niet afzonderIijk te moeten bespreken, maar ons te bepaIen
tot de eerste vraag, en aIs antwoord daarop V.E. te verzoeken de wet van
19 September 1874 (staatsbIad no. 130) niet verder uit te breiden, en vooraIsnog de Staatsvoogdij en bescherming te bepaIen tot kinderen beneden den
twaalfjarigen Ieeftijd.
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6 Maart 1877 - Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht.

Bij circulaire van den 2 Januarij II, Ie Afd. 158 A, is door Uwe Exc. ons
gevoelen gevraagd omtrent een bij haar Departement in bewerking zijnde
ontwerp van wet tot uitbreiding der wet van 19 September 1874 (Stbl. no.
130), houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en
verwaarloozing van kinderen.
Het eerste der vraagpunten, welke ons zijn opgegeven: of de opgenoemde
wet behoort te worden uitgebreid? scheen ons toe de meest gezette overweging
te eischen.
Het was het algemeen gevoeIen van de leden onzer vergadering, dat die
wet nog niet lang genoeg in werking is om haar effect grondig te beoordeelen,
te meer omdat hare toepassing ten aanzien van kinderen beneden de 12jaren,
slechts van over eenige maanden dagteekent. Een bekwame tijd werd noodig
geoordeeld om met zekerheid te kunnen zeggen of de wet, thans in volle
toepassing, haar doel zal bereiken. Leert de ondervinding dat dit het gevoel
zal wezen, dan zien wij er geene noodzakelijkheid in dat, naast een volstrekt
verbod van arbeid van kinderen beneden een bepaalden leeftijd, de wet voorschriften zou behooren in te houden tegen overmatigen arbeid van kinderen
boven dien leeftijd en van jonge Iieden. De noodzakelijkheid toch behoort
er te bestaan om zulke voorschriften in 't leven te roepen, want de applicatie
van dezen zou niet zonder groote moeijeIijkheden en voor de fabrikanten
en voor de jeugdige werklieden kunnen geschieden. Dit blijkt reeds uit de
overige, door Uwe Exc. gestelde vraagpunten, welke het scheppen van voorschriften verondersteIIen, die, naar onze overtuiging, Of onnut of overbodig
zouden wezen.
Wij hebben de eer het voorafgaande ter beantwoording van Uwe Exc.
bovenaangehaalde circulaire mede te deelen.
No. 16 -

8 Maart 1877 - Kamer van KoophandeI en Fabrieken te Schoonhoven.

Naar aanleiding der Circulaire dd. 2 January 1877 no. 158 A heeft de
K v K en F te Schoonhoven de eer Uwe Excellentie te berichten dat de bij
bedoelde circulaire gevoegde vraagpunten hier met belangsteiling zijn overwogen, zoodat de Kamer daarop in 't kort als haar gevoelen kan aanbevelen:
1. De vraag 1 bedoelde uitbreiding.
2. Volstrekt verbod van arbeid beneden den leeftijd van 12 jaren.
3. Van 12 tot 14 jarigen leeftijd een maximum van 12 uren per etmaal;
met verbod bovendien van nachtwerk en van te langdurig zonder rusten
voortgezet werk.
4. Geen beperkende bepalingen boven de leeftijd van 18 jaren.
5. Geen geneeskundige verklaring met het oog op de vele daaraan verbonden moeilijkheden.
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6. Het Engelsche half time systeem niet van toepassing te doen zijn op
huiselijke en persoonIijke diensten, door kinderen van 10 tot 12 jaren
die de dagschooI bezoeken.
7. Bij wettelijke bepaIing dat kinderen en jongelieden beneden den leeftijd
van 18 jaren op Zon en erkende Christelijke feestdagen niet mogen werken - geen verdere vrije dagen te verzekeren.
8. Toepassing der Wet tot allen voor loon verrichten arbeid.
9. Het bij punt 8 bedoelde ook hierop toe te passen.
10. De woorden "huiselijke en persoonlijke diensten" niet te doen vervallen,
met het oog op de zienswijze betreffende punt 6.
11. Het toezicht aan de Rijks Politie op te dragen.
No. 17 -

10 Maart 1877 - Kamer van KoophandeI en Fabrieken te Delft.

De kamer van K en F te Delft heeft bij deze de eer Uwe Exc. de beantwoording aan te bieden (?) der vragen bij Uwe circulaire van 2 January II
no. 158 A aan de Kamers van Koophandel voorgesteId, betreffende eene
wijziging of uitbreiding der wet van 19 September 1874 (stbl. no. 130).
Vraag 1
De wet van 19 September 1874 (Stbl. no. 130) behoort zoodanig te worden
uitgebreid, dat zij voorschriften inhoude tegen overmatigen arbeid van kinderen boven den leeftijd van 12 jaren.
Vraag 2
Het volstrekt verbod van arbeid moet bepaald blijven tot kinderen beneden de 12 jaren; tot dien leeftijd behooren zij ter school te gaan.
Vraag 3
De Kamer acht het moeijelijk het getaI uren te bepaIen, dat op 10 tot
13 jarigen Ieeftijd zonder nadeel voor de gezondheid met handenarbeid kan
worden doorgebragt, - evenzeer voor jongelieden van 13 tot 18 jaren, - dat
hangt toch af van de soort van arbeid en van de ligchamelijke ontwikkeling.
Intusschen meent de Kamer dat naast een volstrekt verbod van arbeid beneden 12 jarigen leeftijd de bepaling wenschelijk is, dat van 12 tot 16 jaren
een maximum van arbeid van 10 uur pet etmaaI gesteld wordt; en dat na
16 jarigen Ieeftijd noch vrijheid worde gelaten.
Vraag 4
Voor den arbeid van vrouwen zijn geen bijzondere bepalingen in de wet
noodig.
Vraag 5
De Kamer meent dat het wenscheIijk zou wezen, indien aIs voorwaarde
werd gesteId het vorderen eene verklaring van een Geneesheer, dat de krach-
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ten van den persoon toereikend zijn voor den arbeid die hij te verrigten
heeft; doch vreest dat die maatregel tot moeije1ijkbeden aanleiding zal geven.
Vraag 6
De Kamer acht het half time System niet wenschelijk en meent dat daarbij
noch voor het onderwijs noch voor den arbeid gunstige gevolgen te wachten
zijn.
Indien de Regering in het Wetsontwerp den jongsten leeftijd van eenigen
arbeid op 12 jaren stelde en het maximum van arbeid van 12 tot 16 jaren,
op 10 uren daags, dan zou in het laatste geval wenschelijk zijn te bepalen
dat de arbeid des avonds ten 7 ure moet eindigen, teneinde gelegenheid te
geven tot het bezoeken van herhalingsscholen.
Vraag 7
De Kamer acht het minder noodig enkele vrije dagen voor de kinderen te
verzekeren, daar toch genoegzaam aile fabrieken en werkplaatsen hier te
lande, op Zon- en feestdagen stilstaan.
Vraag 8
De Wet behoort van toepassing te zijn op allen voor loon verrigten arbeid;
daarvan aileen uitgezonderd huisselijke of persoonlijke diensten.
Vraag 9
In het antwoord op de voorgaande vraag, ligt dat op deze tevens ingesloten.
Vraag 10
De Kamer is van meening dat zoo het beginsel in het antwoord op vraag 8
bedoeld wordt aangenomen, de uitzonderingsbepaling der wet van 1874 voor
huischelijke en persoonlijke diensten onnoodig wordt.
Vraag 11
Het zal waarschijnlijk onnoodig wezen afzonderlijke Inspecteurs aan te
stellen om te waken voor de nakoming der nieuwe wet; de plaatselijke politie
zal daartoe voldoende zijn.
Verschillende omstandigheden hebben eene definitivee vaststelling dezer
antwoorden doen vertragen, waarom wij die niet vroeger aan Uwe Exc.
konden indienen.
No. 18 - 10 Maart 1877 - Kamer van Koophandel en Fabrieken te Harlingen.
Wij hadden de eer Uwe Excellenties missive te ontvangen van den 2e
January no. 158 A, Ie afd. waarbij ter fine van advies in onze handen werd
gesteld eenige vraagpunten betreffende de vaststelling van wettelijke bepalingen omtrent den arbeid van kinderen, jongelieden en vrouwen.

EEN ONBEKENDE ENQUETE UIT

1877

245

In antwoord daarop, hebben wij de eer UE. hierbij mede te deelen het
resultaat onzer onderzoekingen met de daaruit gemaakte concIusien.
Uwe Excellentie noemt in boven aangehaalde missive het bij Uw Departement in bewerking zijnde wetsontwerp "eene uitbreiding der wet van 19 Sept.
1874 (Wet van Houten) en in zooverre terecht als Uwe Excellentie de bepalingen dier wet ook op vrouwen en jongelieden wenscht toe te passen. Toch
ontbreekt ook in dit ontwerp die doortastende uitbreiding, welke de wet
van Houten behoeft, doch waartoe Uwe Excellentie, blijkens de vraag sub 6
vooralsnog ongenegen schijnt. Immers elke wet op dit gebied zal bezwaarlijk
doel treffen, als niet het beginsel van leerplicht er bij op den voorgrond wordt
gesteld. De Heer van Houten bedoelde bij zijn primitief wetsontwerp wei
degelijk de invoering van leerplicht en heeft dit punt slechts noode laten vallen
toen hij zag dat het bestaan van het geheele ontwerp er door bedreigd werd.
Een tweede hoofdpunt door den Heer van Houten voorgestaan, maar in
den loop der discussien losgelaten, betreft het verbod van 't bezigen van
kinderen beneden zekeren leeftijd voor den veldarbeid, eene zaak waarop
het, naast den fabrieksarbeid, juist het meeste aankwam in ons land met
zijne vele landbouwende provincien.
Nu mag men afgaande op de vraag sub 8, wei aannemen, dat Uwe Excellen tie voor de opname van dit verbod niet ontoegankelijk zal zijn, en dit
zoude eene groote schrede voorwaarts wezen, vooral ook als het verbod dan
tevens wierd uitgestrekt tot huiselijke en persoonlijke diensten.
Al mag men nu het gevoeIen uitspreken, dat eene wet tot regeling van den
arbeid van kinderen binnen niet te lang tijdsverloop door de invoering van
leerplicht worde aangevuld en bekroond, er is toch vooral, indien de beide
andere verbodsbepalingen tot stand komen, in dit wetsontwerp zooveel
goeds, dat men door aileen op het ontbrekende en vooralsnog waarschijnlijk
onbereikbare te zien onbillijk worde en wellicht opnieuw bewijzen zoude,
dat "Ie mieux est I'ennemi du bien".
De vraagpunten verder op den voet volgende antwoorden wij:
Sub 1. Voorschriften tegen overmatigen arbeid van kinderen beneden een
bepaalden leeftijd en van jongelieden zouden zeker wenschelijk zijn, doch
schijnen in de toepassing moeijelijk uitvoerbaar. Bovendien is de grens van
overmatigen arbeid niet voor ieder kind, voor elk gesteI, noch voor elke
soort van werk dezelfde. Evenwel verdienen zulke voorschriften toejuiching,
indien ze, wat ons niet duidelijk is, zoodanig kunnen worden geformuleerd
en vooralook gehandhaafd, dat ze in de practijk meer dan eene doode letter
blijven.
Sub 2. Het hier in overweging gegevene zou teruggang zijn. Immers nu
de wet van Houten haar overgangstijdperk achter zich heeft, is de 12-jarige
leeftijd regel geworden. Als men bedenkt dat een kind in den regel voor zijn
12e jaar de gewone lagere school niet kan doorioopen hebben, dan is die
leeftijd wei het minimum, dat bij eene nieuwe wet mag worden aangenomen.
Sub 3. Over den lO-jarigen leeftijd is hierboven reeds gesproken, de overige bepalingen verdienen, naar ons oordeel, aanbeveling, ofschoon eene
stipte handhaving waarschijnlijk vele bezwaren zal ontmoeten.
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Sub 4. Wij achten het hier in overweging gegevene eene van de nuttigste
bepalingen van 't ontwerp.
Sub 5. Wenschelijk, maar ook uitvoerbaar? Eene dergelijke verklaring
zou, zal ze iets beteekenen, om de zooveel jaren hernieuwd moeten worden,
maar levert ook dan nog geen waarborg dat het voorgestelde doel er door
bereikt wordt. Men weet toch, hoe een dergelijk attest maar al te vaak pleegt
te worden afgegeven. Grijpt bovendien dit voorstel niet te veel in de vrije
beweging die den werkgever toekomt? Men denke aan groote fabrieken, met
honderde, ja duizende arbeiders, en juist daar, waar de maatregel het nuttigst werken konde, zou hij in de practijk onuitvoerbaar blijken.
Sub 6. Aan te prijzen, mits men leze: "van 12-13 jarigen leeftijd". Door
6f de voor- 6f de namiddaguren open te houden wordt het kind althans in
de gelegenheid gesteld tot voortgezet schoolbezoek.
Sub 7. Het bij de wet bepalen van vrije dagen, behoort dunkt ons, in
Nederland minder thuis. U Excellentie wijst op 't voorbeeld van Engeland,
doch naar 't schijnt, ten onrechte. Men leze wat het Handelsblad daarvan
dezer dagen zeide: "De toestanden - zegt het blad - zijn in beide landen
niet dezelfde. In Engeland heerscht in al hare strengheid de Zondagswet die
den arbeider aile uitspanning, buitenshuis ontzegt; in Nederland geen zweem
van dat alles, maar vrijheid voor iedereen". Beter dan eene wet is 't initiatief
van den werkgever, beter ook dewijl meer in overeenstemming met onze
zeden en gebruiken.
Sub 8. Indien men het beoogde doel bereiken en geen halve maatregel
nemen wil, dan zeer zeker tot allen voor loon verrichten arbeid.
Sub 9. Wordt het verbod tot allen arbeid uitgebreid, dan schijnt de hier
bedoelde omschrijving te kunnen vervallen. In elk geval achten wij het begrip: vier of vijf personen, gezamenlijk arbeidende, vormen eene werkplaats,
onvolledig en ondoeItreffend. Immers zelfs waar twee personen zamenwerken, de eene ondergeschikt, de andere als baas, daar is 't begrip van "werkplaats", naar hare meening, aanwezig.
Sub 10. Zie sub 8. Juist in het houden van loopjongens en dienstmeisjes
zou de bepaling van leeftijd, schuilt een kwaad, dat uitvoering verdient.
Zoolang de leerplicht ontbreekt is dat kwaad misschien niet zo duidelijk
zichtbaar, ja zou men zelfs kunnen vragen of niet het verbod van huiseIijke
en persoonIijke diensten den Ioopjongen in den regel tot een Iediglooper
maakt, doch daar staat tegenover dat het hier een principe geldt en dat vrijstelling in dit opzicht gevaarlijk zou zijn, daar ze de pas aan eene zijde gesloten deur al dadelijk aan de ander weer zou open zetten. Wi! men echter
op dit punt transactie, en zeker is daar weI wat voor te zeggen, dan ware het
minste wat gevorderd kan worden : gestrenge toepassing van de bepaling
sub 9.
Sub 11. Het antwoord op deze vraag hangt af van de gedaante, waarin
de wet zich, bij hare tot standkoming, vertoonen zal. Wordt het verbod in
den ruimsten zin toegepast (in den geest sub 8 e.a.) dan zou de wet zonder
nadere en scherpe middels van controle bezwaarlijk te handhaven zijn.
Het bovenstaande resumeerende, geven wij onze ingenomenheid met de
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door Uwe Excellentie beoogde wet te kennen, evenwel onder 't uitspreken
van den wensch
Ie. dat te zijner tijd de invoering van leerplicht het complement worde van
deze wet.
2e. dat het verbod van het bezigen van kinderen beneden zekeren leeftijd
in den ruimsten zin worde toegepast, zoo mogelijk zonder eenigerlei
uitzondering of vrijstelling.
3e. dat de twaalf)arige leeftijd het minimum zij bij den arbeid van kinderen.
No. 19 -

19 Maart 1877 - Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hoogezand en Sappemeer.

De Kamer van Koophandel en Fabrijken voor Hoogezand en Sappemeer,
heeft met veel belangstelling kennis genomen van Uwe Exc. missive dd 2
January j!. no. 158 A, waarbij aan haar ter beantwoording worden voorgesteld eenige vragen, betrekking hebbende op eene mogeIijke uitbreiding der
wet van den 29 September 1874 (Staatsblad no. 130) houdende maatregelen
tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen.
Wij zijn van gevoelen, dat Uwe Exc. tot het doen der bedoelde vragen aan
de Kamers van Koophandel is geleid, door de gedachte dat misschien overdreven zorg in het lot der kinderen de nijverheid te veel zoude drukken.
Het volstrekt verbod van den arbeid van kinderen beneden 12 jaar, achten
wij zeer dienstig, omdat bij vermindering van dien leeftijd er naar ons gevoelen gevaar bestaat, dat eene gezonde ligchamelijke ontwikkeling van het
kind door den arbeid wordt tegengegaan, terwijl van den anderen kant, het
verbod van arbeid van kinderen boven 12 jaren in het belang der nijverheid
ons niet wenschelijk voorkomt.
Wij hebben kennis bekomen van het over de onderhavige materie aan
Uwe Exc. ingezonden rapport door onze zusterkamer te Groningen. Ons
daarmede volkomen vereenigende, zijn wij tevens zoo vrij Uwe Exc. almede
in overweging te geven, voorloopig geene demarches aan te wenden tot uitbreiding der genoemde wet, maar integendeel hare werking nog eenigen tijd
gade te slagen, terwijl het ons tevens niet ondienstig voorkomt, om eene
meer juiste toepassing der wet te verzekeren, dat daartoe bijzondere ambtenaren worden aangesteld.
No. 20 - 4 April 1877 - Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid.
1. Behoort de wet van 19 September 1874 (stb!. no. 130) te worden uitgebreid, in dier voegedat naast een volstrekt verbod van arbeid voor kinderen
beneden een bepaalde leeftijd, de wet voorschriften inhoude tegen overmatigen arbeid van kinderen boven dien leeftijd en van jongelieden?
Omtrent dit punt zijn wij van gevoelen dat overmaat van arbeid niet aIleen
bestaat in te langen duur, maar ook in het gehalte van den arbeid. Door be-
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perking van den werktijd kan dus slechts gedeeltelijk aan de bedoeling van
dit vraagpunt worden beantwoord, en wij achten het niet mogelijk eene
algemeene bepaling vast te stellen van hetgeen onder te zwaren arbeid moet
worden verstaan.
Hoezeer wij het dus weI wenschelijk zouden achten dat voorschriften tegen
overmatigen arbeid van jongelieden werden gemaakt, zoo vreezen wij echter
dat men daarbij op onuitvoerbaarheid zou stuiten.
2. Zoo ja, zoude dan het volstrekt verbod van arbeid kunnen beperkt
worden tot kinderen beneden den leeftijd van tien jaren?
In plaats van het verbod van arbeid te beperken tot kinderen beneden den
leeftijd van 10 jaren, moet onzes inziens, de leeftijd van 12 jaren niet alleen
gehandhaafd worden, maar daarop geene uitzondering hoegenaamd worden
toegelaten; ja zelfs zou het onzes inziens wenschelijk zijn indien de bepaling
kon worden uitgestrekt tot 14 jarigen leeftijd. Juist de bepaling van het minimum van 12 jaren heeft, naar onze meening, aan de wet van 1874 haar
gunstigen invloed verzekerd, en wij zouden het zeer betreuren indien er
sprake mogt zijn van een voorstel om dat minimum te verlagen.
Het is toch gebleken dat sedert de wet van 1874 hier en daar werkelijk het
aantal schoolgaande kinderen zigtbaar is toegenomen.
3. Ware voor kinderen van b.v. tien- tot dertienjarigen leeftijd een wettelijk maximum van gewoon zes, en voor jongelieden van b.v. dertien- tot
achttienjarigen leeftijd een maximum van twaalf uren arbeid per etmaal aan
te bevelen: met verbod bovendien van nachtwerk en van te langdurig zonder
rusten voortgezet werk?
Wij achten een werktijd van 12 uren per etmaal met ingebrip van de gewone schaft-uren, dus feitelijk van 10 uren per etmaal, niet te veel voor jonge
lieden van 12-15 jaren. Voorts moet tot den leeftijd van 18 jaren, nachtwerk
en te langdurig onafgebroken werk verboden worden.
De bepaling van een maximum van zes uren per etmaal is overbodig als
het minimum van 12 jaren blijft gehandhaafd.
4. Behooren de wettelijke bepalingen tegen overmatigen arbeid zich ook
uit te strekken tot vrouwen, onverschillig van welken leeftijd, en deze b.v.,
even als in de engelsche wetgeving, met jongelieden te worden gelijkgesteld,
ook in verband met de omstandigheid, dat bij wettelijke beperking van den
arbeid van kinderen enjongelieden, daarvoor in menig geval vrouwenarbeid,
als het minst kostbaar, zal in de plaats komen?
Wettelijke bepalingen tegen den overmatigen arbeid van vrouwen boven
18 jaar komen ons niet wenschelijk v~~r. De vrouw moet evengoed aIs de
man kunnen werken waar en wanneer zij verkiest. Menige vrouw heeft door
gestadigen arbeid de welvaart van haar gezin bewaard, en men zou haar onregt doen, haar in haren arbeid te beperken; zij zou in dit geval zelfs op
schadeloosstelling aanspraak hebben.
Alleen geven wij in bedenking of het niet wenschelijk is bepalingen te
maken omtrent den arbeid van vrouwen gedurende en na de zwangerschap,
zooals die in de zwitsersche wet zijn opgenomen.
5. Is als voorwaarde voor het te werk stellen van kinderen en jongelieden
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te vorderen eene verklaring van een geneesheer, dat de krachten van den
persoon toereikend zijn voor den arbeid dien hij te verrigten heeft?
Ben geneesheer kan bezwaariijk een juist oordeel yellen over den aard
van den arbeid met betrekking tot het physiek gestel van den arbeider.
Ook zal het oordeel der geneesheren onderiing zoo zeer uiteenloopen, dat
eene wettelijke bepaling, waardoor fabrikant en arbeider geheel volgens
voorschrift van den geneesheer handelen moeten, niet gunstig kan werken.
Onzes inziens is de werkgever zelf het best in staat om te oordeelen over
de krachten zijner werklieden, en brengt zijn belang ook mede te zorgen dat
van die krachten niet te veel worde gevergd.
6. Verdient het enge1sche Half-time-system hier te lande navolging, met
dien verstande dat men, ook zonder wettelijke invoering van schooldwang,
zou behooren te verbieden, dat een kind van tien- tot dertienjarigen leeftijd
op denzelfden dag zoowel v66r 12 ure des voormiddags als na 1 ure des
namiddags wordt te werk gesteld?
Het Half-time-system toegepast op jongelieden van 12-14 jaar (zie art. 2)
zou niet verwerpelijk zijn, mits het gepaard kon gaan met de invoering van
schoolpligt. Zonder dien pligt is het heilzamer voor den jongen werkman,
onder opzigt in de werkplaats te zijn, dan een gedeelte van den dag in ledigheid door te brengen.
Het Half-time-system zonder schoolpligt zou leiden tot verwildering, zedelijken en verstandelijken achteruitgang. Aan de meeste ouders zal toch weI
de gelegenheid ontbreken, gedurende een halven dag toezigt over de kinderen
uit te oefenen, of weI zij zullen misbruik maken van den vrijen tijd, aan hunne
kinderen verieend, en dien ten eigen bate exploiteren.
7. Behoort de wet aan kinderen, jongelieden en vrouwen jaarlijks enke1e
vrije dagen - in Engeland vier geheele of acht halve vrije dagen - te verzekeren, hetzij met, hetzij zonder behoud van loon?
Bijzondere vrije dagen als hier bedoeld, zijn volkomen onnoodig, daar de
werklieden reeds in de zon- en feestdagen genoeg tijd tot uitspanning hebben
en daarenboven zelve nu en dan vrije dagen nemen. De ondervinding heeft
geleerd dat vrije dagen de losbandigheid zeer bevorderen. Vrije dagen met
behoud van loon zou eene ongerijmdheid zijn en gelijk staan met het geven
van geschenken aan werklieden, waartoe men toch niet bij de wet kan verpligt worden.
8. Moet de wet van toepassing zijn op de fabrieken en werkplaatsen, of
moet zij zich uitstrekken tot allen voor loon verrigten arbeid?
Volgens onze meening moet de wet zich uitstrekken tot allen voor loon
verrigten arbeid: daar de juiste bepaling van het begrip: werkplaats of fabriek, te moeijelijk is.
9. Is in het eerste bij de vorige vraag bedoelde geval, het begrip van werkplaats voor eene ondubbelzinnige, wettelijke omschrijving vatbaar? Of is dit
begrip op zich zelf in de toepassing genoegzaam duidelijk? Of weI verdient
het de voorkeur, in de wet als werkplaats aan te merken, elke plaats waar
b.v. vier of vijf personen gezamenlijk arbeiden?
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Als alle voor loon verrigte arbeid onder de bepalingen der wet valt, is ook
de nadere omschrijving van werkplaats overbodig. Wij herhalen dat deze
bepaling te bezwaarJijk, ja onuitvoerbaar is. Hoe zal men b.v. den dikwijls
zoo afmattenden arbeid van biljartjongens, van kinder- en loopmeisjes nader
classificeren? En toch zal men deze weI niet van de wet willen uitzonderen.
10. Kan, indien het wetsontwerp alzoo op eenigerlei wijze positief aanwijst op welken arbeid het van toepassing is, de uitzonderingsbepaling der
wet van 1874 voor "huiselijke en persoonlijke diensten" niet vervallen?
Als aIle voor loon verrigte arbeid onder de bepalingen der wet vaIt, kan
de uitzonderingsbepaling der wet van 1874 vervaIlen.
11. Worden er afzonderJijke inspecteurs vereischt, om te waken voor de
nakoming der nieuwe wet?
Wij achten het noodzakelijk dat op ongeregeJde tijden de werkplaatsen
door bijzondere, daartoe bij de wet aangestelde inspecteurs, worden bezocht,
die echter eene groote mate van tact, bij de uitoefening hunner betrekking
aan den dag zuIlen moeten leggen, daar wij niet ontkennen dat anders die
inspectie nadeelig kan worden voor het prestige en het gezag der werkgevers,
dat in oozen tijd reeds zoo moeijelijk is te handhaven.
Algemeene opmerking

Zullen deze wetteJijke bepalingen voldoen aan den geest door den wetgever bedoeld, dan dient daaraan buiten allen twijfel het verpligt schoolgaan
te worden toegevoegd, want niet alleen moet gewaakt worden voor de
ligchameJijke, maar vooral voor de intellectueele en zedeJijke ontwikkeling
van het kind. Hierdoor zullen niet alleen krachtige, maar ook verstandige
werklieden gevormd worden, iets, waaraan de nijverheid in ons land zoo
groote behoefte heeft, en zal hierdoor het kwaad vermeden worden dat de
kinderen den tijd, welken zij niet in de fabrieken mogen doorbrengen, tot
huiseJijken arbeid worden misbruikt.
No. 21 -

5 April 1877 - Kamer van Koophandel en Fabrieken teDockum.

Alvorens een wetsontwerp tot uitbreiding der wet van 19 September 1874
(Staatsblad no. 130) houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen vast te stellen wenscht Uwe
Excellentie bJijkens circulaire d.d. 2 January 1877, Ie afd. no. 158A, van de
Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland te vernemen welke
hare zienswijze is omtrent sommige hoofdpunten, die bij die wetsvoordragt
in aanmerking komen en wordt dientengevolge ook aan onze Kamer een
lijst van vraagpunten ter beantwoording voorgelegd met verzoek om daarbij
zoodanige beschouwingen te leveren als waartoe dit onderwerp aan de Kamer aanleiding mogt geven.
Met al den ernst, dien het onderwerp vereischt, heeft ooze Kamer de zaak
overwogen en naar aanleiding dier overwegingen bieden wij Uwe Excellentie
in de navolgende regelen het resuItaat daarvan aan:

EEN ONBEKENDE ENQU~TE UIT

1877

251

Wij beginnen dan reeds dadelijk op te merken, dat wij zijn uitgegaan van
deze meening, dat het met doen dier vragen aan onze Kamer de bedoeling
van Uwe Excellentie is om door ons ingelicht te worden omtrent de vraag
"of de bestaande wettelijke bepalingen met het oog op de belangen van personen vanjeugdigen leeftijd in verband met de belangen van nijverheid in den
kring waarvoor onze Kamer werkt voldoende zijn dan of zij wijzigingen en
in zekere mate uitbreiding behoeven in den geest als in de vraagpunten aangegeven. Wij zeggen uitdrukkelijk "in den kring waarvoor onze Kamer
werkt", van onze evenmin als van zoo menig andere in gelijke omstandigheden verkeerende Kamer toch kan verwacht worden, dat zij, werkende in
eene streek waar naast landbouw voornamelijk koophandel bron van volksbestaan is in staat zoude zijn een grondig oordeel te yellen omtrent de werking dier bepalingen in streken waar bijv. zooals in Twenthe het Fabriekwezen zoozeer praedomineert.
Ons op bovenvermeld stand punt plaatsende hebben wij ons in de eerste
plaats de vraag gesteld "wat beoogt de wetgever met het stellen van wettelijke
bepalingen omtrent den arbeid van personen van jeugdigen leeftijd" en het
beste antwoord hierop meenden wij te vinden in de memorie van toelichting
door den heer Mr. S. van Houten gevoegd bij het in 1873 door hem ingediend wetsontwerp, dat het fundament is geweest van de thans bestaande
betrekkelijke wetsbepalingen, waar hij aanwijst, dat onder de maatregelen
welke in 't belang vooral der mingegoeden van het Staatsbestuur gevraagd
worden de zorg voor de opleiding der kinderen eene eerste plaats bekleedt
en dat dan ook de wetgeving het kind moet beschermen tegen de achteloosheid zijner wettelijke verzorgers en tegen de zucht der industrielen en werkgevers naar goedkoope arbeid.
Met ingenomenheid hebben wij het begroet, dat de wetgever zich bevoegd
achtte om die bedoeling te verwezenlijken door het in het leven roepen van
bepalingen, die strekken niet aIleen tot bevordering van het physisch welzijn
der kinders maar ook om aan baatzuchtige ouders de prikkel te ontnemen
om de intellectuele en morele ontwikkeling hunner kinderen ten offer te
brengen aan een meer dan misplaatst, ja vuig winstbejag.
En nu meende de wetgever dat doel te verwezenlijken door ais aigemeenen
regel te stellen, dat het verboden is kinderen beneden de 12 jaren in dienst
te nemen of in dienst te hebben. Hierdoor wees hij aan, dat de Staat zich
geroepen acht over de kinderen tot den 12-jarigen leeftijd als voogd te waken
en zorg te dragen, dat niemand willekeurig over dat kind mag beschikken.
Nu rijst de vraag "is die leeftijd van 12 jaren in dit opzigt de meest gewenschte of dient die grens te worden uitgebreid of ingekort?"
Met het oog op de hier bestaande toestanden aarzelen wij niet op eerstgemeide vraag een bevestigend, op JaatstgemeJde een ontkennend antwoord
te geven.
De ervaring toch leert, dat op den 12-jarigen leeftijd de kinderen, voor
wie de bedoelde wetsbepalingen moeten werken, in den regel intellectueel
weI zoodanig ontwikkeid zijn, dat zij in de maatschappeIijke positie, waarin
zij verkeeren, zich voor den vervolge voidoende kunnen redden. Ook de
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ligchamelijke gesteldheid dier kinderen gedoogt in den regel op dien leeftijd
wei, dat zij zich dan beginnen bezig te houden met het aanleeren van een
of ander ambacht of het verrigten van ligte werkzaarnheden. En 't is voor
hen dan van belang, dat zij dan met het aanleeren van een ambacht een begin
maken opdat zij daarmede op de hoogte zijn als zij den mannelijken leeftijd
zijn genaderd en verpligt zijn in het levensonderhoud van zich zelven en
weldra van meerderen te voorzien. De werkzaarnheden zijn bovendien bij
het aanleeren dier ambachten ook niet van dien aard, dat zij het ligchamelijk
welzijn der kinderen zullen schaden. En wat nu het werken betreft op de
weinige hier aanwezige fabrieken het is een feit, dat de personen van jeugdigen leeftijd aldaar werkzaam ligchamelijk goed zijn ontwikkeld en dat de
inrigting dier fabrieken ook zoodanig is, dat zij op moreel gebied weinig,
ja men zoude kunnen zeggen geen reden tot klagten oplevert.
Waar nu op 12-jarigen leeftijd der kinderen aan matige doch voldoende
eischen op intellectueel gebied is voldaan, waar de physieke toestand dier
kinderen geene nadere voorziening vordert zoude men, door de jaren te vermeerderen gedurende welke arbeid door kinderen verboden is, ongemotiveerd aan de industrie krachten onttrekken en de ouders van die voordeelen
berooven, die door hunne kinderen worden getrokken uit voor hunnen leeftijd passenden en voor hunne toekomst dikwijls dienstigen arbeid.
Zijn wij in dezen dus tegen uitbreiding ook eene regeling, waarbij het volstrekt verbod van arbeid beperkt wordt tot kinderen beneden den leeftijd
van 10 jaren en voor kinderen van 10 tot 13 jaren een wettelijk maximum
van 6 uren arbeid per etmaal wordt aangenomen, heeft onze sympathie niet.
In de eerste plaats zoude de vraag kunnen gedaan worden "zoude bij den
minderen man de achting voor den wetgever weI vermeerderen wanneer deze
nu zeide "op den 10-jarigen leeftijd kan en mag het kind wei werken, terwijl
hij nog slechts een paar jaren geleden de grens stelde op 12-jarigen leeftijd?"
Doch men zoude over deze bedenking kunnen heenstappen wanneer de inkrimping tot 10-jarigen leeftijd werkelijk wenschelijk was. Doch ons erachtens is dit echter in geenen deele het geval. Zooals wij boven zeiden "aan
baatzuchtige ouders moet de prikkel ontnomen worden om de intellectuele
ontwikkeling hunner kinderen ten offer te brengen aan winstbejag en deze
ontwikkeling nu vordert, dat het kind tot 12-jarigen leeftijd zich onverdeeld
aan het onderwijs kan en moet wijden. Maar, zal men zeggen, bij 6 uren
arbeid per etmaal kan het kind zich intellectueel nog wei ontwikkelen. Wij
antwoorden hierop echter ,,'t zal kunnen gebeuren doch de waarschijnlijkheid pleit daarvoor niet, integendeel zijn wij van meening, dat als bij zoodanig voorschrift geene bepalingen worden gemaakt, die uitdrukkelijk voorschrijven, dat het kind verpligt is dagelijks eenige uren de school te bezoeken,
de kinderen na lO-jarigen leeftijd van de school geen gebruik meer zullen
maken. Het gehalte der betrokken ouders staat ons hiervoor borg.
Wij zijn dan ook ten zeerste overtuigd, dat door een voorschrift in de 2e
en 3e gestelde vraagpunten wordt aangegeven, de kinderen niet aIleen op
intellectueel doch ook op moreel gebied in slechteren toestand zullen zijn
dan bij de thans bestaande wetsbepalingen.
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Daargelaten nu de vraag "of het niet wenschelijk is om de uitzonderingen
voor veldarbeid uit de bestaande wet te ligten, zijn wij van oordeel, dat de
algemeene bepaling van verbod van arbeid voor 12-jarigen leeftijd de voorkeur verdient boven elke andere regeling.
En nu zai Uwe Excellentie het kunnen en willen billijken, dat wij op dit
stand punt staande ons onthouden van eene afzonderlijke beantwoording der
verschillende vraagpunten.
No. 22 - 10 April 1877 - Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.
De Kamer had de eer Uwer Excellenties circulaire van 2 January j.!. no.
158 ate ontvangen houdende mededeeling dat het voornemen bestaat een
ontwerp van Wet voortebereiden tot uitbreiding der Wet van 19 Sept. 1874
Stb!. no. 130 houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen.
Onze zienswijze ten opzigte van een aantal vraagpunten daarbij gevoegd
wordt gevraagd.
Wij zijn met deze vraag eenigermate verlegen. Het daarbij ter sprake gebragte onderwerp is van zeer uitgebreiden omvang: het komt met de beiangrijkste vraagstukken van oeconomischen, philantropischen en industrielen
aard in aanraking en staat in naauw verband met de kwestie van verplicht
onderwijs: daarbij kunnen de door Uwe Excel!. gestelde vragen meestal
moeijelijk absoluut bevestigend of ontkennend beantwoord worden, omdat
bij genoegzaam allen eene naauwkeurig bekendheid met den aard der
Nijverheid, waarin kinderen worden aangewend of met den aard van den
arbeid waartoe zij gebezigd worden en met piaatselijke toes tan den vereischt
wordt.
De Wetgeving op dit punt behoort dan ook tot de meest ingewikkelde en
moeijelijke; tot eene eenigzins volledige en rationeel uitvoerbare ontbreken
voor als na 1874 de voorbereiding en de bouwstoffen. Men behoeft er slechts
op te wijzen dat in Engeland b.v. sedert drie kwart eener Eeuw daaraan gearbeid wordt, zonder dat gezegd kan worden dat die eenigzins algemeen voidoet, hoe gecompliceerd die wetgeving daar ook zij, omdat men meer en
meer heeft ingezien dat eene eenigzins billijke en voldoende regeling in oneindig vele details moet treden, en dat in dezen niets minder voidoet dan
algemeene regels.

Men moet dus naar ons inzien beginnen met de toestanden in ons land
naauwkeurig te leeren kennen en eerst daarna kunnen de vragen ons gesteld,
immers het grootste deel daarvan met eenige vrucht beantwoord worden.
Of zoodanig onderzoek aan personen door de Regering daartoe aangesteld
zou mc;>eten worden opgedragen, dan of dit de taak is eener philantropische
Vereeniging is wederom eene moeijelijke vraag.
Hoe de regeling van den arbeid met die van het onderwijs (met of zonder
schoolplicht) zal moeten zamengaan is eene tweede: dat er verband tusschen
beiden zal moeten bestaan is wei aan te nemen, omdat wanneer de arbeid
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van kinderen en jeugdige personen wordt verboden en beperkt dit aIleen met
vrucht zal kunnen geschieden, wanneer zij daardoor niet langs de straat gaan
loopen, waardoor hun belang zeker niet zou ... (?) Op de oneindige varieteiten van arbeid zal moeten worden gelet. Er is zekere arbeid die al duurt
hij wat lang niet overmatig is, b.v. huisselijke die in winkels, neringen enz.,
terwijl andere, zelfs voor zeer korten tijd, ligt bovenmatig wordt.
Wie kan dus in 't algemeen zeggen of arbeid, zoo als nu, beneden de
12 jaar moet worden verboden dan of dit minimum tot 10 jaar moet worden
beperkt (vraag 2). In het algemeen zeker is dat laatste niet wenschelijk. AIthans wij zijn daartegen.
Wat geeft eene in het algemeen bevestigende beantwoording van vraag 1,
3 enz. Niemand zal het principe ligt ontkennen, dat, wanneer men een wettelijke regeling van kinderarbeid wil men niet volstaan kan met een absoluut
verbod voor kinderen beneden de 12jaar te laten werken, maar dat ook boyen die jaren de arbeid moet worden beperkt.
Doch wanneer men dit toegeeft, is men nog weinig gevorderd, want het
ware een greep in het duistere om zonder onderscheid dan een regel gelijk in
vraag 3 te steIlen, of welken algemeen geldigen regel ook.
De vrouwenarbeid zouden wij voorloopig erbuiten houden; dat is een
geheel ander onderwerp, en dat van kinderarbeid reeds omvangrijk genoeg.
Vraag 5: In principe zal wel niemand daartegen iets hebben, evenmin als
tegen het verbod van nachtwerk voor kinderen of te jongelieden. Wordt
echter de arbeid voor jonge kinderen verboden en die van jongelieden geregeld dan is de bedoelde geneeskundige verklaring minder noodig. De afgifte daarvan en de controle daarop zouden ook nog al aan practische bezwaren onderworpen zijn.
Vraag 6: Alvoorens deze vraag te kunnen beantwoorden zal men behOOfen te onderzoeken op welke soorten van arbeid eene zoodanige verdeeling van arbeid en schooltijd kan worden toegepast. In principe al wederom zou de zaak aIle aanbeveling schijnen te verdienen.
Vraag 7: Deze vraag zouden wij stellig ontkennend beantwoorden. De
Zon en feestdagen als rusttijden zijn ook voldoende.
Vraag 8: Natuurlijk op aIle werk; naar ooze meening. Zelfs is toezigt
buiten fabrieken en groote werkplaatsen bijna nog noodiger dan aldaar,
omdat daarbuiten misbruiken zoo veel gemakkelijker mogelijk zijn, ook op
den veldarbeid achten wij de bepalingen volstrekt noodig.
Vraag 9 vervalt daardoor.
Vraag 11: Inspecteurs zouden natuurlijk als de Wet eenmaal de bedoelde
uitbreiding had volstrekt noodig zijn. Doch, gelijk wij boven zeiden, reeds
om de Wet tot stand te brengen komt het ons voor dat Inspecteurs of Ambtenaren noodig zouden zijn om de noodige gegevens te verzamelen en vooral
om tot eene overtuiging te komen in hoeverre eene algemeene dan weI eene
plaatselijke (gemeentelijke of provinciale) regeling wenschelijk zou zijn.
De Kamer heeft zich tot eenige algemeene opmerkingen moeten bepalen.
Wilde men de zaak ernstig bestuderen dan zouden die zeer kunnen worden
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uitgebreid en zouden omvangrijke studien en onderzoekingen nodig zijn,
waartoe haar de middelen niet ten dienste staan.
No. 23 -

1 Mei 1877 - Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schiedam.

Naar aanleiding Uwer missive ten geleide van "vraagpunten betreffende
de vaststelling van wettelijke bepalingen omtrent den arbeid van kinderen,
jongelieden en vrouwen" heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier de eer Uwe Excellentie als haar gevoelen de navolgende antwoorden op
die vraagpunten mede te deelen.
Antw. 1: Overmatige arbeid zal wei in iedere omstandigheid op iederen
leeftijd afkeurenswaardig zijn. Gepaste voorschriften tot wering daarvan
verdienen derhalve aanbeveiing, doch de Kamer vermeent dat zulke voorschriften uit den aard der zaak niet anders kunnen bevatten dan eene beperking in het aantal uren, dat kinderen of jongelieden tot arbeid kunnen
worden gebezigd en dat nog zal dikwerf moeilijk zijn te controleeren.
Antw. 2: Zelfs met het oog op bovenstaand antwoord geeft de Kamer aan
de tegenwoordige bepaling de voorkeur boven die waarbij het volstrekt verbod van arbeid tot kinderen beneden 10 jarigen leeftijd zou worden beperkt.
De leeftijd van 10 tot 12 jaren mag, naar het gevoelen der Kamer, niet beantwoord als een leeftijd waarop eenige vermoeiende arbeid kan worden
verricht. Mocht desniettemin anders hiervoor beslist zijn dan zou het althans
wenschelijk voorkomen, dat aan zulke kinderen geen arbeid werd opgedragen dan die zij zouden verrichten in tegenwoordigheid en ondertoezicht
hunner ouders.
Antw. 3: Een maximum van 12 uren arbeid pet etmaal is zeker aanbeveienswaardig in vier gedeelten verdeeld en alzoo met drie malen rust. Een
bepaald verbod van nachtwerk is te bezwarend voor vele fabrieken en ook
minder nodig, naardien door hooger loon en daaruit voortspruitende betere
voeding het lichamelijk nadeel wordt bestreden.
Antw. 4: De Kamer acht het niet gewenscht de wettelijke bepalingen
tegen overmatigen arbeid uit te strekken tot vrouwen van iederen leeftijd.
Antw. 5: Dergelijke bepaling acht men practisch onuitvoerbaar en als
zoodanig reeds is zij niet aan te raden.
Antw. 6: Neen.
Antw. 7 : Verdient zoowel in het stoffelijk als in het zedelijk belang van
den werkman niet de minste ondersteuning.
Antw. 8: De gevoelens omtrent dit punt zijn verschillend: sommige meenen dat om inconsequentie te voorkomen de wet van toepassing behoort te
zijn op iederen voor loon verrichten arbeid andere dan zij nooit van toepassing zijn op aile fabrieken en werkplaatsen en op den daaraan verbonden
arbeid daar buiten, zooals bij vervoer van goederen, materialen enz.
Antw. 9 : Werkplaats is iedere plaats waar de werkman gehouden is, door
de eigenaardigheden aan zijn yak verbonden, te arbeiden. Ook waar zich
dus slechts een persoon bevindt moet wei degelijk als werkplaats worden
aangemerkt.
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Antw. 10: In verband met bovenstaande omschrijving acht men de uitzonderingsbepaling der wet van 1874 nuttig.
Antw. 11: Het aanstellen van afzonderlijke inspecteurs acht de Kamer
onraadzaam.
No. 24 -

11 Mei 1877 - Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden.

Wij hebben met de meeste belangstelling kennis genomen van den inhoud
der circulaire van Uwe Excellentie van 2 January jl. Ie afdeling No. 158 A,
en van de daarbij overge1egde vraagpunten.
De wet van 19 September 1874 (Staatsblad no. 130), wier uitbreiding het
hier geldt, beoogt blijkens haar intitule niet aIleen het tegengaan van overmatigen arbeid van kinderen, maar ook hunne verwaarloozing. Letten wij
evenwe1 op de voorschriften der wet, dan blijkt, dat zij aIleen een verbod
van arbeid van kinderen beneden een bepaalden leeftijd inhouden. Tenzij bij
eene wijziging der wet ook bepalingen worden gemaakt omtrent een zeker
maximum van arbeid per dag, tegen nachtwerk en dergelijke, zou, naar het
ons voorkomt, het intitule dienen te worden veranderd.
In 't algemeen meenen wij te mogen verklaren, dat, met het oog op 't geen
in andere landen tot regeling van dit hoogst belangrijk onderwerp na verloop
van vele jaren is tot stand gebragt de regeling in Nederland ten aanzien van
kinderen nu reeds, na slechts ruim 2-!- jaar, in zekere opzigten niet onvoldoende is te achten en die van andere landen zelfs vooruit is.
Toch eischt die regeling nog aanvulling. 't Verheugde ons daarom, dat een
ontwerp tot uitbreiding der bovengenoemde wet bij het departement van
Justitie in bewerking is.
Het zij ons thans vergund ons gevoe1en over de gedane vragen mede te
deelen:
Vraag 1. "Behoort de wet van 19 September 1874 (Stbl. no. 130) te worden uitgebreid, in dier voege dat naast een volstrekt verbod van arbeid voor
kinderen beneden een bepaalden leeftijd, de wet voorschriften inhoude tegen
overmatigen arbeid van kinderen boven dien leeftijd en van jongelieden?"
Ons antwoord hierop luidt ontkennend. Hoe wenschelijk 't ook ware, dat
de wet bepalingen inhield tegen overmatigen arbeid en van kinderen beneden
een zekeren leeftijd, en van jongelieden zal eene slechts eenigszins voldiende
controle zeer moeijelijk zijn. De bepaling van hetgeen overmaat is hangt
bovendien grootendeels af niet aIleen van den duur, maar ook van het gehaIte of den aard van den arbeid. Daarbij valt verder in niet geringe mate te
letten op de ligchamelijke ontwikkeling van het individu. De duur ware
vooral ook moeijelijk te bepalen, waar een kind of jongeling bij meer dan
een werkgever in dienst is.
Vraag 2. Zoo ja, zoude dan het volstrekt verbod van arbeid kunnen beperkt worden tot kinderen beneden den leeftijd van tien jaren?
Beperking van den in de bovenstaande wet opgenomen leeftijd moet door
ons ten sterkste worden ontraden. Het zou een groote terugtred zijn op den
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ingeslagen goeden weg en voorzeker ook zeer nadeelig terugwerken op het
schoolbezoek, dat dank zij de werkende bepaling, sedert 1874 op vele plaatsen blijkbaar is toegenomen.
Vraag 3. Ware voor kinderen van b.v. tien- tot dertienjarigen leeftijd een
wettelijk maximum van zes, en voor jongelieden van b.v. dertien- tot achttienjarigen leeftijd een maximum van twaa/f uren arbeid per etmaal aan te
bevelen; met verbod bovendien van nachtwerk en van te langdurig zonder
rusten voortgezet werk?
In beginsel achten wij het bedoeld wettelijk maximum wenschelijk, doch
de uitvoering zou alweder op groote moeijelijkheden stuiten, gezwegen van
het bedenkelijke, dat er in is gelegen, om jongelieden van 12- of 13-jarigen
tot 18-jarigen leeftijd onder een soort van Staatsvoogdij te stellen. In iedere
maar eenigzins groote fabriek zou, voor de handhaving der bepaling, eigenlijk voortdurend een controleur dienen aanwezig te zijn. Nachtwerk door
jongens en meisjes tot zekeren leeftijd, voor de laatsten nog eenigzins langer
te bepalen en algeheel verbod van gemeenschappelijk nachtwerk door jongens en meisjes achten wij zeer wenschelijk te verbieden.
Vraag 4. Behooren de wettelijke bepalingen tegen overmatigen arbeid
zich ook uit te strekken tot vrouwen, onverschillig van welken leeftijd, en
deze b.v., even als in de engelsche wetgeving, met jongelieden te worden
gelijk gesteld, ook in verband met de omstandigheid, dat bij wettelijke beperking van den arbeid van kinderen en jongelieden daarvoor in menig geval
vrouwenarbeid, als het minst kostbaar, zal in de plaats komen? Het antwoord op deze vraag is opgesloten in dat op de 3e vraag.
Vraag 5. Is als voorwaarde voor het te werk stellen van kinderen enjongelieden te vorderen eene verklaring van een geneesheer, dat de krachten van
den persoon toereikend zijn voor den arbeid dien hij te verrigten heeft?
Eene verklaring als hier wordt bedoeld zou in den regel slechts oppervlakkig kunnen zijn. Een geneesheer zal moeijelijk den aard van den arbeid in
opzigt tot het physiek gestel van den arbeidcr kunnen beoordeelen. De arbeid zelf wisselt bovendien dikwijls veel af. Er zou dan telkens eene verklaring noodig zijn.
Vraag 6. Verdient het engelsche halftime-systeem hier te lande navolging,
met dien verstande dat men, ook zonder wettelijke invoering van schooldwang, zou behooren te verbieden, dat een kind van tien- tot dertienjarigen
leeftijd op denzelfden dag zoowel v66r 12 ure des voormiddags als na 1 ure
des namiddags wordt te werk gesteld?
Als aan kinderen beneden 12 jaren wordt verboden te arbeiden, is er in
zekeren zin reeds schooldwang of Hever leerpligt. De ondervinding heeft
genoegzaam geleerd, dat het schoolverzuim, maar vooral het te vroeg verlaten der school, juist hierdoor ontstaat, dat de kinderen door de ouders
worden geexploiteerd, n.l. dat van de arbeidskracht der kinderen zoo vroeg
mogelijk wordt gebruik gemaakt, teneinde door hunne geringe verdiensten,
den materielen toestand van het gezin te verbeteren. Dit zal echter van zelf
ophouden, als streng de hand wordt gehouden aan het verbod van arbeid
beneden den 12 jarigen leeftijd. De voorstanders van den leerpligt hebben
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in het algemeen vrede met dien leeftijd voor de toepassing van hun beginsel.
Er zou dan nog slechts een jaar overblijven voor de invoering van het half
time-systeem. Daarvoor aileen bepalingen in 't leven te roepen, schijnt onnoodig.
Vraag 7. Behoort de wet aan kinderen, jongelieden en vrouwen jaarlijks
enkele vrije dagen - in Engeland vier geheele of acht halve dagen - te
verzekeren, hetzij met, hetzij zonder behoud van loon?
Hetgeen hier wordt bedoeld, geschiedt over het geheel reeds bij ons te
lande. Bovendien hebben de arbeiders in de zon- en feestdagen genoeg tijd
tot uitspanning. Eene verpligting aan de werkgevers om, ook al wordt er
niet gearbeid, loon te geven, zou een door niets geregtvaardigde dwang zijn
en hun alligt er toe leiden op eene of andere wijze de gedane uitgaaf weder
op de arbeiders zelven te verhalen.
Vraag 8. Moet de wet van toepassing zijn op de fabrieken en werkplaatsen, of moet zij zich uitstrekken tot allen voor loon verrigten arbeid? Het
groote gebrek van de bestaande wet is, dat zij uitzonderingen toelaat. Dit
moet ophouden, en daarom moet aile voor loon verrigte arbeid worden verboden. Tot verdere toelichting van deze stelling kan mede strekken het antwoord op vraag 6. Wordt o.a. de veldarbeid ook verboden aan kinderen
beneden 12 jaren, eerst dan zal de groote ontvolking van de scholen ten
plattelande gedurende den zomertijd ophouden. Het verbod van het verrigten van huise/ijke en persoonlijke diensten zal er toe medewerken, om het
te vroeg verlaten van de school door meisjes tegen te gaan. Gelijk toch de
Statistiek van het Schoolverzuim leert, maken deze zich veelal aan dit euvel
nog meer dan de jongens schuldig.
Vraag 9. Is in het eerste bij de vorige vraag bedoelde geval, het begrip
van werkplaats voor eene ondubbelzinnige, wettelijke omschrijving vatbaar?
Of weI verdient het de voorkeur, in de wet als werkplaats aan te merken
elke plaats waar b.v. vier of vijf personen gezamenlijk arbeiden? Bene omschrijving van werkplaats schijnt zeer moeijelijk. Ontduiking is haast niet
te voorkomen. De toepassing zal het begrip overigens wei genoegzaam
duidelijk maken.
Vraag 10. Kan, indien het wetsontwerp alzoo op eenigerlei wijze positief
aanwijst op welken arbeid het van toepassing is, de uitzonderingsbepaling
der wet van 1874 voor "huiselijke en persoonlijke diensten" niet vervallen?
Vit het antwoord op vraag 8 is reeds op te maken, dat, het vervallen van
de uitzonderingsbepaling der wet van 1874 noodig wordt geacht. Er wordt
thans meermalen als "huiselijke en persoonlijke" diensten opgegeven wat in
't wezen der zaak geheel en al verboden arbeid is.
Vraag 11. Worden er afzonderlijke inspecteurs vereischt, om te waken
voor de nakoming der nieuwe wet?
Aanstelling van afzonderlijke inspecteurs wordt volstrekt noodig geoordeeld. Wordt het toezigt op de naleving der wet, gelijk tot nu toe, opgedragen aan de politie, dan kan, bij de waarschijnlijke uitbreiding der verbodsbepalingen, nog veel minder dan nu eene voldoende controle worden
verwacht.
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Afzonderlijke inspecteurs zijn ook daarom aan te bevelen dewijl zij spoedig op de hoogte zullen komen van hetgeen later zal blijken noodig te zijn
tot aanvulling of verbetering der wet. Zij zuIlen, als ware het, specialiteiten
in de belangrijke zaak van den kinderarbeid worden.

No. 25 -:- Adres van de Friesche Maatschappij van Landbouw aan Willem III (zie no. 4).
geeft eerbiedig te kennen, het hoofdbestuur van de Friesche maatschappij
van landbouw
dat de leden van voornoemde maatschappij in eene algemeene vergadering, hebben overwogen, de vraag, of het ook wenschelijk is te achten, het
verbod om kinderen beneden den twaalfjarigen leeftijd tot fabrieksarbeid te
gebruiken, uit te breiden tot den landbouw;
dat deze vraag na uitvoerige discussien, door die vergadering in toestemmenden zin is beantwoord, waarna aan het hoofdbestuur is opgedragen,
dien wensch aan Uwe Majesteit kenbaar te maken.
Het hoofdbestuur heeft de eer, bij deze aan die opdragt te voldoen en veroorlooft zich de vrijheid aan Uwe Majesteit de beweegredenen kenbaar te
maken, die de maatschappij van landbouw tot dit besluit hebben geleid.
Die vergadering, hoewel geheel doordrongen van de waarheid, dat het
schadelijk is voor de ligchamelijke ontwikkeling, kinderen op te jeugdigen
leeftijd zwaren arbeid te laten verrigten, meende echter, dat het punt waarmede zij zich aIleen mogt inlaten, is, de noodzakelijkheid, om kinderen uit
den arbeidenden stand, langer dan thans, voor het onderwijs beschikbaar te
houden, en daardoor aan deze meerdere gelegenheid tot ontwikkeling te
geven.
De landbouw heeft behoefte aan ontwikkelde arbeiders, die op oordeelkundige wijze den arbeid, die van hun gevorderd wordt kunnen verrigten.
Immers sedert de landbouw eene wetenschap is geworden en de handenarbeid veelal moet plaats maken voor werktuigen, waaronder vele van ingewikkelde zamenstelling, heeft men arbeiders noodig met ontwikkeld verstand.
De maatschappij van landbouw meent, dat er nimmer zoodanige arbeiders
zullen groeien uit kinderen, die weinig of niets hebben geleerd, en door te
vroegtijdigen arbeid als het ware zijn verstompt.
Het is daarom Sire, dat zij, zich plaatsende op het standpunt, haar door
hare instelling, als het ware, aangewezen, zich wendt tot Uwe Majesteit,
haren Koningklijken Bescherrnheer, met het eerbiedig verzoek;
dat het Uwe Majesteit moge behagen, aan 's lands vertegenwoordiging
een wetsontwerp aan te bieden, houdende verbod om kinderen, beneden
twaalfjarigen leeftijd tot veldarbeid te gebruiken.
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21 November 1876 - Missive van de Hollandsche Maatschappij
van Landbouw aan de Minister van Justitie (zie no. 8).

Bij ge1egenheid van de AIgemeene Vergadering der Hollandsche Maatschappij van Landbouw onlangs te Rotterdam gehouden, heeft eene Sectie
Vergadering plaatsgehad, waarop breedvoerig is besproken, het hoogst wenschelijke, dat aan kinderen van landbouwers beneden de 12 jaar, het zoo
hoog noodige onderwijs niet worde onthouden.
Naar aanleiding van een voorstel dier Sectie Vergadering heeft de AIgemeene Vergadering der Maatschappij met algemeene stemmen besloten zich
met den meesten eerbied tot Uwe Excellentie te wenden, met dringend verzoek, aan de Tweede Kamer der Staten Generaal eene wet te willen indienen,
waarbij het verbod van het gebruiken van kinderen beneden de 12 jaar tot
fabriekarbeid, ook worde uitgestrekt tot landbouwarbeid.
Mocht een dergelijke wet ook al eenige tegenkanting ondervinden, de AIgemeene Vergadering was eenparig overtuigd, dat zij niet dan heilzaam voor
ons Vaderland in 't algemeen, en den Nederlandschen Landbouwer in 't
bijzonder kan zijn.

VIII

EEN ENQ~TE UIT 1883
door
A. POSTMA
A.

INLEIDING

Na de totstandkoming van de Kinderwet-Van Routen in 1874 zijn verschillende pogingen in het werk gesteld om tot uitbreiding en verbetering van
deze wet te komen. Ben eerste poging - in 1876 gedaan - bereikte niet
eens de Tweede Kamer, een tweede - die van Modderman in 1882 - stuitte
op grote tegenstand bij de volksvertegenwoordiging 1). Modderman's opvolger, Du Tour van Bellinchave, besloot dan ook het ontwerp van zijn voorganger in te trekken 2). Alvorens Du Tour zelf overging tot het concipieren
van een ontwerp, achtte hij het raadzaam eerst omtrent enkele belangrijke
punten het advies van de Commissarissen des Korungs in de provincien in
te winnen 3). De door de Commissarissen ingezonden antwoorden bleken
helaas niet meer in de archieven aanwezig te zijn. Ben door ons ingesteld
onderzoek bij de provinciale archieven en provinciale griffies brachten van
enkele antwoorden de concepten aan het licht. Zij staan hierachter afgedrukt.
Van de antwoorden van de Commissarissen des Konings in Noord-Rolland,
Limburg en Noord-Brabant bleek geen enkel spoor meer te bestaan. Van de
Commissaris des Konings in Overijssel is volgens de Index van het Departement van Justitie nooit een antwoord ontvangen.
B.

TEKSTEN

Schrijven van 21 December 1883, afd. 2", no. 77 van de Minister van Justitie
Du Tour van Bellinchave aan de Comrnissarissen des Konings in de provincien.
TerwijI de wet van 19 September 1874 (Staatsblad no. 130), houdende
maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing
van kinderen een absoluut verbod inhoudt om kinderen beneden twaalf
jaren anders dan voor huiselijke en persoonlijke diensten of voor veldarbeid,
in dienst te nemen of in dienst te houden, Iaat zij den arbeid van kinderen
boven dien leeftijd geheel vrij. Ben wetsontwerp, door mijn ambtsvoorganger
1) Het Ontwerp-Modderman werd op 23 April 1882 aan de Tweede Kamer toegezonden; B.H.T.K. 1881-1882, no. 153.1., p. 1. Het Voorlopig Verslag, waarin
veel kritiek op het Ontwerp werd uitgebracht, dateerde van 16 Juni 1883; B.H.T.K.
1882-1883, no. 58.1., pp. 1 tIm 5.
2) Dit geschiedde op 5 JuJi 1883; B.H.T.K. 1882-1883, no. 58.2., p. 7.
3) Het schrijven van 21 December 1883, afd. 2", no. 77, waarin Du Tour zich
tot de Commissarissen richtte staat hierachter afgedrukt.
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ingediend, dat de strekking had o.a. om ook dit punt te regelen, werd door
mij ingetrokken omdat, daargelaten dat tegen dit on twerp in de afdeelingen
der Tweede Kamer vele en gewichtige bezwaren waren gerezen, ik mij niet
vereenigen kon noch met de daarbij voorgestelde uitbreiding van het verbod
tot den veldarbeid, noch met de wijze waarop volgens dat ontwerp het toezicht op den arbeid van kinderen was geregeld.
Intusschen erken ik de wenschelijkheid om ook den arbeid van kinderen
van 12 tot 16 jarigen leeftijd niet langer ongeregeld te laten en het maakt dus
een punt van emstige overweging bij mij uit, een aanvulling van de bovenbedoelde wet te bevorderen in dien zin, dat de arbeid van kinderen tusschen
12 en 16 jaar voor sommige industrieen onvoorwaardelijk verboden, voor
andere niet anders dan onder door den Koning te stellen voorwaarden toegelaten zou worden met bepaling, dat de dagelijksche werktijd van kinderen
van dezen leeftijd in geen geval een zeker aantal uren mag overschrijden.
In het nu ingetrokken wetsontwerp van mijn ambtsvoorganger werd de
regeling, welke arbeid onvoorwaardelijk zou worden verboden, welke voorwaardelijk zou kunnen worden toegelaten, overgelaten aan een later vast te
stellen maatregel van inwendig bestuur. Dat denkbeeld heeft echter op m.i.
juiste gronden bestrijding gevonden in de afdeelingen der Tweede Kamer,
waar men vrij algemeen van meening was, dat in de wet zelve de industrieen
moeten worden opgenomen waarbij men den kinderarbeid onvoorwaardelijk
of voorwaardelijk wil verbieden. Evenzoo was men van meening dat het
denkbeeld van mijn ambtsvoorganger om den dagelijkschen werktijd te bepalen op 6, 7, 8 of 9 uren al naar gelang het kind 12, 13, 14 of 15 jaar oud
was, geen aanbeveling verdient en in de praktijk onmogelijk zou toe te passen
zijn. Men gaf er daarom de voorkeur aan om het maximum van werktijd
voor aIle kinderen zonder onderscheid tusschen 12 en 16 jaar gelijk te maken
en b.v. op 10 uren vast te stellen.
Met beide voorstellen kan ik mij weI vereenigen, zoodat voor de bewerking
van een wetsontwerp, als door mij wordt beoogd, de volgende vragen zijn te
beantwoorden:
1. Welke arbeid is voor kinderen van 12 tot 16 jaren onvoorwaardelijk of
voorwaardelijk schadelijk te achten en behoort dus onvoorwaardelijk te
worden verboden of slechts voorwaardelijk te worden toegelaten?
2. Welke werktijd zal voor bedoelde kinderen bij de niet verboden industrieen als maximum worden vastgesteld?
3. Zal men daarbij al dan niet de bepaiing voegen, dat de arbeid niet zal
worden verricht v66r zeker uur b.v. zes uren 's morgens en na zeker uur
b. v. acht uren 's avonds?
Uwe voorlichting in deze zou door mij zeer op prijs worden gesteld en ik
heb daarom de eer U.H.E.G. beleefd te verzoeken mij Uw gevoelen omtrent
bovenstaande vraagpunten te doen kennen.
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Antwoorden aan Du Tour van Bellinchave

No.1 - 6 Februari 1884 1)

-

Commissaris des Konings in Drenthe.

Bij nevenvermelde missive verlangt Uwe Excellentie mijn gevoelen te kennen omtrent de volgende vragen:
1. Welke arbeid is voor kinderen van 12 tot 16 jaren onvoorwaardelijk of
voorwaardelijk schadelijk te achten en behoort dus onvoorwaardelijk te
worden verboden of voorwaardelijk te worden toegelaten?
2. Welke werktijd zal voor bedoelde kinderen bij de niet verboden industrieen als maximum worden vastgesteld?
3. Zal men daarbij al dan niet de bepaling voegen, dat de arbeid niet zal
worden verricht v66r zeker uur b.v. zes uren 's morgens en mi zeker uur
b.v. acht uren 's avonds?
Ik heb het noodig geacht omtrent die vragen de Burgemeesters van Assen,
Borger, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Smilde en de Directeuren der Maatschappij van Weldadigheid en van de rijksgestichten te Veenhuizen vertrouwelijk te raadplegen: hunne berichten gaan in originale hierbij.
Eene inzage dier stukken moge Uwe Excellentie doen zien hoezeer de
denkbeelden van de geraadpleegden omtrent de gestelde vraagpunten uiteenloopen.
Assen wil onvoorwaardelijk verbod van arbeid, waarbij men zich van voor
het leven of gezondheid schadelijke stoffen bedient en slechts voorwaardelijk
toegestaan zien arbeid bij gevaarlijke machinerieen; - voorts regeling van
werkuren;
Borger wil voorwaardelijk en met rege1ing van werkuren hebben toegestaan den arbeid in de aldaar bestaande glasfabrieken: daarop kom ik straks
nog even terug;
Emmen wijst bij uitzondering, op het nadee1ige dat in het verrichten van
kruiwagenwerk bij turf en wijkgraven in het veen voor kinderen van gemelden leeftijd ge1egen is;
Hoogeveen wil absoluut verbod van veldarbeid en wijst voorts op het
schadelijke van veenarbeid;
Meppel wijst op eene uitspraak van de medische faculteit en wil niet verder
gaan dan de wet van 19 Sept. 1874 (Staatsblad no. 130) gaat;
Smilde wil onvoorwaardelijk verbod van fabrieksarbeid bij langdurigen
tijd en zittende houding; voor anderen arbeid een werktijd van 10 uur per
dag en een verbod van nachtelijk werken;
de directeur der maatschappij van Weldadigheid wi! uitgesloten zien allen
arbeid, waarbij eenigzins groote inspanning van de spieren wordt gevorderd
of waarbij de kinderen genoodzaakt zijn voortdurend een gedwongen houding aan te nemen; voorts allen arbeid in eene voor de gezondheid schadelijke omgeving;
de directeur der rijksgestichten te Veenhuizen wijst er in 't algemeen op
1) De boven het antwoord vermelde data zijn de data van registratie van de
binnenkomst der antwoorden op het Ministerie van lustitie. Een vermelding van
de verzenddata bleek onmogelijk.
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dat veldarbeid zonder schade kan worden verricht - uitgezonderd het langen tijd achtereen maaijen van gras of graangewassen - en dat het werken
aan de weefgetouwen schadelijk is.
Die zeer uiteenloopende denkbeelden wijzen reeds in 't algemeen op het
bezwaarlijke van regeling, maar ook en meer nog op de noodzakelijkheid,
om de regeling, z66 beperkt en z66 concreet mogelijk te doen zijn en aIleen
uit te strekken tot die zaken, waarvan het schade1ijke aan geen twijfel meer
onderhevig is. Ben wetsontwerp van de uitgebreidheid en omvang als dat van
het sedert ingetrokken ontwerp van Uwer Excellenties Ambtsvoorganger
acht ik dan ook weinig aanbevelenswaardig: ik geloof niet dat het voorgestelde doel daarmede zou worden bereikt en ik acht dergelijke regelingen
hoogst bedenkelijk voor de vrijheid in het algemeen maar ook voor de kinderen zelve wier lot de staat zich schijnt te willen aantrekken. Ik zal dit met
een enkel voorbeeld ophelderen. Een huisgezin van 8 it 9 kinderen en die
zijn er in den minderen stand vrij tairijk, kan niet aIleen bestaan van de verdiensten van den man: de oudste moeten ai spoedig er iets bij verdienen:
wordt dit be1et dan zal zeker de verboden of beperkte arbeid de kinderen
niet schaden maar door gebrek zal hen de zoo hoog noodige voeding moeten
worden beperkt of onthouden, hetgeen voor de Iichamelijke ontwikkeling
zoo nadeelig is dat ze nimmer behoorlijk krachtig opgroeijen. Wat men alzo
aan de eene kant wint zal men aan de andere zijde dubbel verliezen.
Mijne denkbeeiden op dit gebied zijn sedert 1874, toen ik de eer had lid
van de Wetgevende Macht te zijn, niet veranderd. Ook nu nog, evenals ik
de vrijheid nam in de zitting van 4 Mei 1874 in de Tweede Kamer (bijblad
1403) te kennen te geven, meen ik dat veldarbeid onvoorwaardelijk behoort te
worden toegelaten. Ret weIIicht afmattende dat voor kinderen in veld- en
veenarbeid mag gelegen zijn, wordt ruimschoots opgewogen door de voordeelen verbonden aan de inademing van de buitenlucht en de oefening der
spieren: ik geloof dan ook dat de kinderen der boeren en arbeiders de concurrentie nog altijd met de kinderen uit de steden goed kunnen volhouden,
waar het op spierkracht en Iichaamssterkte aankomt. Ik zou het aan een
Offlcier van het leger gevraagd willen zien, met wie hij eerder een eenigzins
langdurige marsch ondernemen wiI: of met soldaten, getrokken uit de plattelandbevolking, die in haar jeugd altijd min of meer veldarbeid doet, of met
stedelingen - en ik maak mij sterk dat het antwoord ten gunste van eerstgenoemde zou uitvallen. Zou men veldarbeid willen verbieden om zoodoende het schoolgaan te bevorderen: ook dan nog kom ik tegen het verbod op,
omdat schoolplicht, leerdwang, rechtstreeks of zijdelings, mij eens voor altijd
onwenschelijk voorkomen vermits de Staat zich nimmer bewegen mag in de
rechten der ouders. Opmerking verdient het dan ook dat de voorsteller van
de wet van 1874, de heer van Routen, reeds op 1 Mei 1874 zijn voorstel
omtrent leerplicht uit zijn ontwerp terugnam.
Terugkomende op de door Uwe Excellentie gestelde vraagpunten meen
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ik dan ook in dezen zin te mogen adviseren, dat van elk verbod van veldarbeid worde afgezien en voorts - met betrekking tot vraagpunt 1 - dat
indien is aan te toonen, zoo na verhoor van deskundigen (technologen e.a.)
als van de medisehe faeultiet - en bij eenstemmigheid van deze - dat sommige arbeid in fabrieken of in werkplaatsen sehadeIijk is te aehten, deze onvoorwaardelijk worde verboden. Daarvoor zou dan, voor zoover mijn beperkte kennis in fabriekszaken reikt, de arbeid in glasfabrieken in aanmerking moeten komen (zie het berieht van Borger), die in loodwitfabrieken,
die op weefgetouwen en missehien in eenige andere inriehtingen. Ben voorwaardeIijk verbod komt mij dus niet gewenseht voor - met betrekking tot
vraagpunten 2 en 3 - dat regelingen in den daarbij bedoelden zin mij 6f
niet wensehelijk 6f niet noodig voorkomen.
Niet wenschelijk omdat, wanneer is aan te toonen dat eenige arbeid schadelijk voor de gezondheid der kinderen is, men dit kwaad niet tot eenige uren
moet beperken, maar met wortel en tak uitroeien. Ook is het mij problematiek
hoe van staatswege dit werken gedurende een beperkt aantal uren kan worden gecontroleerd, op welke omstandigheid ik mede op 4 Mei 1874 ten aanzien van 't primitieve wetsontwerp van Routen, artt. 2 en 3, wees.
Niet noodig, omdat, worden sommige industrieen in mijn gedachtengang
onvoorwaardelijk verboden, een verbod van nachtelijk werken van zelf komt
te vervallen.
No.2 - 8 Februari 1884 - Commissaris des Konings in Groningen.
Bij Uwer Exes. in margine vermelde missive wordt mijne voorlichting gevraagd omtrent een drietal vraagpunten, in verband staande met eene eventueele regeling bij de wet van den arbeid voor kinderen van 12-16 jaren in
industrieen te verrichten.
Na ingewonnen informatien heb ik de eer, Uwer Exc. het navolgende te
berichten.
De eerste mij gestelde vraag luidt: "Welke arbeid is voor kinderen van
12-16 jaren onvoorwaardeIijk of voorwaardelijk schadelijk te achten en behoort dus onvoorwaardelijk te worden verboden of slechts voorwaardeIijk
te worden toegelaten?"
Uit de mij van de gemeentebesturen ontvangen berichten is mij gebleken,
dat van een onvoorwaardelijk of voorwaardelijk verbod in deze provincie geen
sprake behoeft te zijn. De in dit gewest bestaande industrieen toch, waarin
kinderen van 12-16 jarigen leeftijd werkzaam zijn, zijn, behalve de gewone
overal bestaande ambachten, stoomtimmerfabrieken, sigarenfabrieken,
steenbakkerijen, touwslagerijen, weverijen, steendrukkerijen, cichoreifabrieken, olieslagerijen, eene machinale vlasspinnerij, ijzergieterijen, bruinhoutmakerij, scheepsbouwerijen, stoomstroopapierfabrieken, stoombootmakerijen, fabrieken van stoom- en andere werktuigen, aardappelmeel- en aardappelmeel- en siroopfabrieken, pottebakkerijen, houtzaagmolens, turfstrooiselfabriek, stoompapierfabriek, stoomschuijer- boorhoutmakerij, holblokmakerij, stoomtabaksrosmolen, zeepfabriek, borstelmakerijen enz. In al deze

266

EEN ENQU~TE UIT

1883

industrieen worden gelijk reeds door mij gezegd is, kinderen van den leeftijd
van 12-16 jaren gebezigd, doch voor geen van allen wordt een onvoorwaardelijk of voorwaardelijk verbod uit een sanitair oogpunt noodig geoordeeld,
omdat in den regel die kinderen dee1s voor het verrichten van het lichtste
werk worden gebezigd en deels dienen om de oudere werklieden in hunnen
arbeid bij te staan.
De tweede vraag luidt: "Welke werktijd zal voor bedoelde kinderen bij de
niet verboden industrieen als maximum worden vastgesteld?"
Deze vraag geeft mij aanleiding tot de opmerking dat het vaststellen van
een werktijd van tien uren daags als maximum mij gewenscht voorkomt;
eene bepaling die zeker algemeenen bijval zal vinden, vooral omdat de controle zooveel gemakkelijker zal zijn dan wanneer overeenkomstig het vorige
wetsontwerp de werktijd naar ge1ang van den leeftijd op verschillende uren
werd bepaald. Wellicht zal daardoor ook dit voordeel worden verkregen, dat
de fabriekanten in 't algemeen niet meer dan tien uren daags zullen laten
werken, hetwelk dan mede den meer bejaarden arbeiders ten goede zou komen. Thans wordt het aantal werkuren door de verschillende werkgevers
dikwijls geregeld naar gelang van de te verrichten werkzaamheden, en weI
op zoodanigen voet, dat den kinderen geen voldoende rusttijd wordt geschonken. In sommige industrieen toch zijn kinderen van bovengenoemden
leeftijd werkzaam van des morgens 6 tot des avonds 8 a 9 ure, met eene
tusschenpoos van een a It uur des middags. Werd nu bepaald dat de kinderen niet dan van's ochtends 7 tot des avonds 7 uur mogen werken in de
fabriek met een rusttijd van ten minste 2 uren, dan zoude het aantal werkuren van 14 a 15 worden teruggebracht tot 10 uren.
Aileen reeds in het belang der gezondheid van de betrokken kinderen verdient zoodanige maatregel m.i. aanbeveling.
Eenige Burgemeesters zijn er die constateeren, dat zij beperkende bepalingen in den werktijd niet noodig of wenschelijk achten, deels omdat bij de
verschillende in hunne gemeenten bestaande industrieen de werktijd van
kinderen van 12-16 jaren niet overdreven is, deels omdat zij met het oog op
de maatschappelijke toestanden in hunne gemeenten vreezen dat dergelijke
bepalingen aanleiding zouden geven tot moeilijkbeden zoowe1 met de industrieelen als met de werklieden.
Doch hoe dit ook moge zijn v66r alles schijnt mij het vaststellen van een
maximum aantal werkuren weI noodig ten aanzien van aIle industrieen.
Heilzaam zou tevens voor aile industrieen zijn de bepaling: dat geen kind
bij eene industrie, welke ook, als werkkracht zou mogen worden toegelaten indien bij een bij de wet verplichtend te stellen voorafgaand geneeskundig onderzoek mocht zijn gebleken dat het kind wegens zijn physieken toestand ongeschikt of niet in staat is tot den arbeid waartoe het zou worden aangewend.
Praktisch zal deze maatregel weI geen overwegend bezwaar hebben en hij
heeft dit voor, dat sommige andere voorzorgmaatregelen minder dringend
noodzakelijk zullen zijn en buitendien heeft zulk een voorschrift te meer
reden van bestaan bij den lichamelijken toestand waarin de volksklasse waaruit hoofdzakelijk de fabriekskinderen voortkomen, pleegt te verkeeren. Wat
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nu de laatste vraag betreft, of in de wet al dan niet de bepaling zou moeten
worden opgenomen of de arbeid niet zal worden verricht veer zeker uur,
b.v. zes uur, 's morgens en na zeker uur, b.v. acht uur, 's avonds? antwoord
ik, dat ik het als zeer wenschelijk beschouw dat de nachtarbeid - waaronder
elke arbeid na acht uur 's avonds en v66r zeven uur 's morgens zou kunnen
verstaan worden - verboden worde.
No.3 - 22 Februari 1884 - Commissaris des Konings in Gelderland.
Vit uw ter zijde aangehaald schrijven vernam ik met ingenomenheid dat
V.E. wettelijke bepalingen in zake den kinderarbeid wi! ontwerpen ten einde

den Staat krachtiger dan tot dusver te doen optreden daar waar de ouders
uit verkeerd begrepen winstbejag de belangen hunner kinderen over het
hoofd zien, en te voorkomen dat de ligchamelijke en zedelijke krachten zijner
toekomstige medeburgers niet worden geknakt in het tijdperk harer ontluiking. Ik ontveins mij echter niet dat eene goede beantwoording der rnij door
U bij gemeld schrijven gedane vragen niet gemakkelijk is. Wei kan in het
algemeen eene opgave worden gegeven van schadelijke industrien, - de nadeelen aan iedere soort van arbeid verbonden zijn daartoe genoegzaam bekend, maar bij de beoordeeling der vraag in hoe ver deze nadeelen van dien
aard zijn dat de arbeid die er toe leidt moet worden verboden, dient rekening
te worden gehouden zoowel met de .telkens afwisselende omstandigheden,
waaronder die arbeid geschiedt, als met de belangen van den werkgever. Tal
van industrien op zich zelve niet nadeelig, kunnen dit worden door de wijze
waarop of den tijd gedurende wei ken zij worden uitgevoerd. Tal van schadelijke invloeden van bedrijven die uit een sanitair oogpunt den kinderen in
zekere gevallen zouden moeten worden verboden, kunnen worden opgeheyen door doelmatige maatregelen die echter in geen wet zijn te omschrijven.
Ik wijs by. op goede ventilatie in fabrijkslocalen waar stofverspreidende
werkzaamheden plaats hebben. Van andere industrien weer kunnen van een
sanitair stand punt sommige werkzaarnheden wei, andere niet door kinderen
worden verrigt. In papierfabrijken b.v. behoort het sorteren van lompen en
het bleken door chloor den kinderen niet te worden opgedragen, daarentegen
kan men hen veilig belasten met het vouwen en sorteren van het gefabriceerde papier.
Zooals bekend is, werd dan ook in de meeste vreemde wetgevingen het
aanwijzen der voor kinderen schadelijke bedrijven gedeeltelijk aan de uitvoerende magt overge1aten, daar deze, gemakkelijker en spoediger dan de
wetgevende magt de eenmaal gegeven voorschriften naar bevind van zaken
kan wijzigen of aanvullen. V.E. wenscht de voor kinderen schadelijke bedrijven evenwel in de wet zelve op te nemen. Daarom moet m.i. de opgave
daarover eenigzins ruim worden genomen en moet aan de Regering de bevoegdheid worden gegeven om bij Kon. Besluit voor bepaalde werkzaamheden dispensatie der verbodsbepalingen te verleenen. Op deze wijze zouden
naar rnij voorkomt, de bezwaren kunnen worden weggenomen die tegen het
door V.E. aangenomen stelsel zijn aan te voeren, en zou de wet telkens ge-
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makkelijker in verband kunnen worden gebragt met de in de industrie voorkomende wijzigingen en de belangen der kinderen.
Naar aanleiding van die beschouwingen komen in den als Bijlage A gevoegden Staat - aanwijzende de industrien die m.i. aan kinderen beneden
16 jaren moeten worden verboden - misschien weI eenige bedrijven voor
die 6f onder eenige voorwaarde, Of voor een bepaald aangewezen gedeelte
aan kinderen kunnen worden toegelaten. Maar op de door mij voorgestelde
wijze zal er ruimte zijn voor uiteenloopende toepassing en zal de Regering
door deskundigen voorgelicht dispensatie van te strenge bepalingen kunnen
geven. "Voorgelicht door deskundigen". Immers de bedoelde opgave is natuurlijk door rnij opgemaakt in de veronderstelling dat het Uwe bedoeling
is eenig bepaaid toezigt op den kinderarbeid in te voeren. Tegen het systeem
door Uwen Ambtsvoorganger aangenomen zijn gewigtige bedenkingen in te
brengen - ik zal de laatste zijn dit te ontkennen. Zal echter eene wet op den
kinderarbeid waarlijk vruchten dragen en niet in vele opzigten een doode
letter blijven - zooals thans de wet van 19 Sept. 1874 (Stbld. No. 130) dan
moet eene meer uitgebreide en daadwerkelijke controle op de uitvoering er
van worden ingevoerd dan van het plaatseIijk politie toezigt kan worden
verwacht. Voorzeker de werking van het in te stellen toezigt moet goed worden overwogen, dit toezigt moet vooral aanpractische mannen worden opgedragen, maar indien het geheel mogt worden terzijde gesteld, dan zal het
zuiveringswerk geheel worden verwaarloosd, en zullen - naar ik vrees achteloosheid, onkunde eigenbelang of vrees anderer belangen te schaden,
de bereiking van het voorgestelde doel geheel verhinderen.
En zeker beroept een der Rapporteurs over het ingetrokken wetsontwerp,
wanneer hij in zijne afzonderlijke nota tegen de instelling van Inspecteurs te
velde trekt, zich zeer ten onregte op den beroemden Macaulay, daar deze
niet aIleen een overal indringend regeersteIsel als eene groote pest beschouwt,
maar met dienzelfden naam aanduidt een zorgeloos regeerstelsel, hetweIk
treurige toestanden - die het kan ophefi"en - laat bestaan. Welnu, zonder
behoorlijk toezigt zal ook met de beste wet het bestaande kwaad blijven
voortwoekeren, zal niet voorkomen worden dat menschelijke wezens in hun
jeugd ligchamelijk, geestelijk en zedelijk worden vernietigd. Uwe Exc. zal
mij, naar ik hoop deze uitweiding willen ten goede houden, maar ik meende
mij die te mogen veroorloven, omdat naar mijn bescheiden oordeeI van de
wijze waarop het toezigt zal worden geregeld de verdere bepalingen der wet
grootendeels zullen moeten afi1angen.
Bij de samenstelling van den hierboven gemelde staat, heb ik mij voorgesteld dat de hygienische zijde van het vraagstuk bij de te maken wet op den
voorgrond diende te staan. Echter met eene uitzondering. Ik zou het nJ. zeer
wenschelijk achten dat aan kinderen beneden 16 jaren onvoorwaardelijk
werd verboden arbeid of huisselijke diensten te praesteren in kroegen of
huizen van ontucht.
Tot de beantwoording der 2de vraag overgaande veroorloof ik rnij alIereerst als rnijne zienswijze te kennen te geven dat het noodzakelijk is aan
kinderen beneden 16 jaren allen arbeid des nachts en des Zondags -
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of waar het Israelieten geldt op Sabbath - zeer bepaald te verbieden.
De gronden die zijn aan te voeren voor - de voordeelen spruitende uit een
op vaste tijdstippen terugkomende dag van rust voor den arbeider op iederen
leeftijd zijn te bekend, dan dat ik die hier zou uiteen zetten; maar voor het
kind acht ik zulk een dag van rust nog dubbel noodzakelijk. De bedenkingen
tegen de redactie van het betrekkelijk artikel in het ingetrokken wetsontwerp
deelende, zou ik echter niet inzien waarom eene speciale bepaling als door
mij gewenscht niet hier ter plaatse zou behooren of aan de Zondagswet zou
derogeren. Zulk een voorschrift zou daarenboven, naar ik meen, langzamerhand ook een gunstigen invloed hebben op het in strekking en gevolgen voor
de arbeidende klasse zoo allernadeeligste Maandaghouden. Zooals zoo teregt is opgemerkt, de Maandagrust zou verdwijnen als de Zondagsrust werd
ingevoerd.
Wat mij persoonlijk betreft, kan ik mij overigens weI vereenigen met het
denkbeeld van Uwer Excellentie om voor aile kinderen van 12-16 een zelfden
werktijd in te voeren, en ik zou van meening zijn dat indien een werktijd van
hoogstens 10 uur voor die kinderen aangenomen werd, deze wei ruim zou
mogen heeten, doch daarmede toch reeds in der daad aan tallooze kinderen
eene zeer groote weIdaad werd bewezen. Ik mag echter niet ontveinzen dat
bijna al de door mij gehoorde autoriteiten het niet wenschelijk achten voor
kinderen van zoo uit een loopende leeftijd een zelfde werktijd in te voeren.
De meesten stellen voor een zelfde werktijd voor kinderen van 12-14 en een
ander voor kinderen van 15 en 16 jaren. Zoo schrijft o.a. de Inspecteur van
het Geneeskundig Staatstoezigt van Utrecht en Gelderland "Naar mijne
meening zou het wenschelijk zijn dat de langste tijd waarop kinderen in de
fabrijken mogen arbeiden voor ieder jaar verschillend ware, en langer werd,
naar mate het kind ouder werd onder in acht neming evenwel dat de arbeid
nimmer langer dan 9 uren van den dag inneme, en niet te lang achter elkander wordt voortgezet. Tegen vier tijdsbepalingen, naar de vier verschillende
jaren, zullen naar mijne meening bij den wetgever administratieve en praktische moeijelijkheden bestaan, waaraan tegemoet zou kunnen worden gekomen door de bepaling dat de kinderen van 12-14 jaren op dezelfde leest
werden geschoeid en van de 24 uren hoogstens 8 uren die van 14-16 hoogstens 9 uren arbeid zouden doen, terwijl het raadzaam is die uren door vrijen
tijd af te wisselen".
Voor het door den Inspecteur aangevoerde, is zeker veeI te zeggen. Ret is
slechts de vraag of ook het aannemen van twee verschillende categorien niet
in de toepassing tot te veel bezwaren zou leiden, en de industrieIen en arbeidgevenden al te zeer en onnoodig zou beperken en bemoeijelijken zoodat zij
van het gebruik maken van den arbeid van kinderen bijna geheel zouden
moeten afzien, hetgeen toch ook stellig niet gewenscht zou zijn. Overigens
zou misschien voor die industrien die arbeid in de open lucht toelaten b.v.
steenbakkerijen, pannenfabrijken touwslagerijen een langere werktijd kunnen worden vastgesteld, dan voor die bedrijven waar van zulk een arbeid
geen sprake is.
Intusschen, zoo door het aantellen van Inspecteurs niet het orgaan ge-
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schapen wordt waardoor de Staat zijn gezag kan doen eerbiedigen, dan zou
naar ik meen iedere tijdsbepaling - als hierboven besproken - geheel
vruchteloos zijn, en slechts het aantal voorschriften vermeerderen die door
den werkgever zijn gegeven doch veelal ongestraft schromelijk worden overtreden. In dat geval zou het m.i. veeJ eerder aanbeveling verdienen elke arbeid - met uitzondering van veldarbeid en huisselijke diensten - den kinderen te verbieden zoolang zij niet den leeftijd van 13 jaren hadden bereikt.
Voor de nakoming van zulk eene eenvoudige bepaling zou het gewone politie toezigt - mits de Regering dit ernstig wilde - misschien voldoende kunnen waken, zij zou de ontwikkeling van het jongere geslacht stellig krachtig
bevorderen, en er zou alsdan minder bezwaar bestaan tegen een zelfde maximum werktijd voor aIle kinderen van 13-16 jaren.
Omtrent de 3de vraag, mij door U .E. gesteld, bevelen mij de geneeskundige autoriteiten en enkele Gemeente besturen verschillende regelingen aan
die allen dit gemeen hebben dat telkens eenige uren werken door een paar
uren vrijen tijd worden afgewisseld. Hoe wenschelijk de zaak op zich zelve
moge zijn, dit moet m.i. geheel aan den vrijen wi! van de arbeidgevers worden
overgelaten. Voor eene wet als hier bedoeJd, is het bovenal wenschelijk dat
hare bepalingen weinige en duidelijk zijn en dat zij niet te veel en te streng
ingrijpen. Mijns inziens zou dus te dezen opzigte enkel moeten worden voorgeschreven dat het den kinderen beneden de 16 jaren verboden is te arbeiden
v66r 5 uur des ochtends en mi zeven uur des avonds.
Het zeer waarderend dat ik door U.E. in de gelegenheid ben gesteld van
mijn gevoelen omtrent de hier behandelde punten te doen blijken, hoop ik
het mij door U.E. niet ten kwade zal worden geduid zoo ik nog met een enkel
woord als mijne overtuiging uitspreek dat zoo lang de veldarbeid der kinderen niet eenigzins wordt geregeld, eene wet op den kinderarbeid voor een
groot deel van ons land niet veel resultaten zal opleveren. Niet dat ik mij
met de m.i. ook in dit opzigt veel te ver gaande bepalingen van het ingetrokken wetsontwerp zou kunnen vereenigen. De hulp der kinderen kan op
het veld niet altijd worden gemist, en vooral voor den veldarbeid is het goed
dat het kind dien vroeg leere. Maar wanneer ik des zomers bij mijne rondreizen in de Provincie er op let hoe de scholen door den veldarbeid worden
ontvolkt zoodra de werkzaamheden op het veld geldswaarde geeft aan jeugdige arbeidskrachten - wanneer mij uit een onderzoek opzettelijk ingesteJd
omtrent de werking der gemeentelijke verordeningen waarbij den kinderen
beneden 12jaren veldarbeid is verboden, blijkt dat deze verordeningen gunstige resuItaten opleveren, daar waar de zaak ernstig wordt betracht - dan
zou ik meenen dat eene bepaling aanbeveling zou verdienen waarbij veldarbeid en het praesteren van huisselijke diensten van af 8t uur des voormiddags tot 4t des namiddags verboden werd aan kinderen die op 10 Januarij van
het telkens loopende jaar den ouderdom van 10 jaren nog niet hebben bereikt.
Reeds zulk eene bepaling zou menig kind naar de schoolbanken terug
voeren! Ik meen wijder nog als bijlage B en C aan U.E. te moeten overleggen
de adviezen omtrent de mij gestelde vragen uitgebragt door de Kamer van
Koophandel en fabrijken en door de gezondheids commissie van Arnhem
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aan welke de Burgemeester zich refereert. Met het denkbeeld in het eerstbedoelde rapport aangegeven kan ik mij volstrekt niet vereenigen. Bij alle
eenigzins uitgebreide industrien in ons land wordt voorzeker arbeid gebruikt
van kinderen beneden de 16 jaren, en aile patroons hebben te leeren dien,
gedeeltelijk althans, te ontberen. Het onderzoek dat de Kamer verlangt, zou
m.i. slechts strekken om eene hoogst wenschelijke en reeds lang noodige
regeling op nieuw jaren lang tegen te houden. De feitelijke toestand is voorzeker aan Uwer Excellenties Departement genoegzaam bekend, o.a. ook uit
het in 1867 uitgebragte rapport der den 30 Sept. 1863 benoemde Commissie,
die belast werd met het onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrijken arbeidende. Toen reeds werd geconstateerd dat die toestand veelzins
treurig was, en oordeelde een deel der Commissie dat eene wettelijke regeling
van den duur der arbeid in verhouding tot den leeftijd noodzakelijk was en
"spoedige voorziening eischte". Wij schrijven thans 1884. Moge het U.E.
gegeven worden die "spoedige voorziening" aan te brengen waarnaar in 1864
werd gewenscht, "opdat ook in ons Vaderland de fabrijkarbeider zoowel
physiek als intellectueel en moreel worde opgeheven uit den droevigen staat
waarin hij thans verkeert".
No.4 - 26 Februari 1884 - Commissaris des Konings in Friesland.
Om Uwer Exc. de bij de in margine vermelde missive gevraagde voorlichting te kunnen verstrekken, meende ik eenige vragen aan de burgemeesters
in mijne provincie te moeten doen. Meer in het bijzonder wenschte ik te vernemen, of er en, zooja, welke industrien in de provincie waren, waarbij arbeid werd gevorderd van jongelieden van 12 tot 16 jaren, die voor hen onvoorwaardelijk of voorwaardelijk schadelij k moest worden geacht en die het
daarom wenschelijk zou zijn, onvoorwaardelijk te verbieden of slechts voorwaardelijk toe te laten. Naar aanleiding van de lezing van de burgemeesters
ontvangen berigten heb ik thans de eer Uwer Exc. te volgende te antwoorden.
Eerste vraag
In de provincie Friesland wordt door bedoelde jongelieden geen arbeid
verrigt, die mijns inziens, onvoorwaardelijk schadelijk is te achten en dus
onvoorwaardelijk zou moeten worden verboden.
WeI echter worden er eenige industrien uitgeoefend, waarbij van voorwaardelijke schadelijkheid sprake is en die dus voor kinderen van 12-16 jaren
slechts voorwaardelijk zouden zijn toe te laten. Het zijn
a. Steenbakkerijen of zoogenaamde tigchelwerken.
b. Pan-, potte- en kleibakkerijen.
c. Sigarenmakerijen en vlasbrakerijen.
d. Eene Stoom-stroocartonfabriek.
Ad a. Bij deze industrien zijn, - aileen echter gedurende de zomermaanden, - veel jongelieden van 12-16 jaren aan het werk. Dit werk is om meer
dan <!en reden schadelijk voor hen te achten. Het vangt, om den anderen dag
reeds's nachts te 2 uur aan. Geschiedt het om 7 uur, dan is het einde van

272

EEN ENQmTE UIT

1883

den werktijd eerst 's avonds te 10 uur daar. Wei vallen er meest na vijf werkuren vijf rusturen in, doch de arbeid zelf is daarom niet minder vermoeijend.
Telkens toch bij het afdragen van een steen moet het jeugdige ligchaam
worden gebogen, om hem op den grond te leggen. Het behoeft zeker geen
betoog hoe dat ligchaam onder zoodanigen arbeid moet lijden, vooral indien
er dagelijks, van den nacht of den vroegen morgen af, vele uren aan moeten
worden besteed.
Ad b. De hieronder bedoelde arbeid is voor jongelieden van 12-16 jaren
om eene dubbele reden schadelijk te achten: en omdat hij veeltijds bestaat
in het aanbrengen van stukken klei ter zwaarte van niet minder dan 5 it. 6
kilogram, die op het hoofd moeten worden gedragen, en dewijl in deze fabrieken voortdurend groote temperatuursveranderingen plaats vinden. De
arbeid zelf gaat inderdaad op den duur de krachten dezer kinderen te boven,
terwijl onder den tweeden gemelden invloed de gezondheid vooral van personen van jeugdigen leeftijd niet anders dan achteruit moet gaan.
Ad c. Bij de bewerking zoowel van tabak als van vias worden uiterst fijn
verdeelde stof en vezels in de lucht verspreid en daarna opgenomen in de nog
niet genoeg ontwikkelde ademhalingswerktuigen van de jeugdige arbeiders.
Ook hunne oogen worden er gevoelig door aangedaan.
Ad d. Het betreft hier de stoom-stroocartonfabriek te Leeuwarden. Jongens van 14-16 jaar zijn daar aan het werk. De arbeid zelf is wei zeer ligt,
doch het schadelijke er van is gelegen in de omstandigheid, dat hij om de
andere week wordt verrigt van's avonds 6 tot's morgens 6 uur, zij het ook
met den noodigen rusttijd voor het gebruiken van spijs en drank.
Tweede vraag
Algemeene regeIs voor den hier bedoelden werktijd te stelIen, zal wei altijd
moeijelijk vallen. Veel toch hangt hierbij afvan de ligchamelijke ontwikkeling
der jongelieden en hun gezondheidstoestand in het algemeen. Hiervoor vooraf eene geneeskundige verklaring te vragen zal tot weinig leiden. In den regel
toch zou zij slechts oppervlakkig kunnen zijn. Een geneeskundige zal moeijelijk den aard van den arbeid in opzigt tot het physiek gestel van den arbeider,
ouf of jong, kunnen beoordeelen. Bovendien kan de arbeid dikwijls veel afwisseling ondergaan. Er zou dan telkens eene verklaring noodig zijn.
Toch komt het rnij voor, dat er in dezen iets zal moeten worden gedaan.
Daartoe zou, rnijns inziens, een werktijd van tien uren daags voor jongelieden van 12-16 jaren als maximum dienen te worden vastgesteld, met zekeren rusttijd om de twee, ten hoogste om de drie uren. In de tabaksfabrieken
en vlasbrakerijen zou het maximum op acht uren moeten worden bepaald.
Derde vraag
Hoogst wenschelijk acht ik eene bepaling, dat door jongelieden van 12-16
jaren in geen gevaI nachtelijke arbeid zaI mogen worden verrigt, en dat zij
met den arbeid in de door rnij opgegeven industrien niet eerder dan te 6 uur
's morgens zullen mogen beginnen en te 8 uur 's avonds daarmede zullen
moe ten eindigen.
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In elk geval acht ik uit het oogpunt der zedelijkheid noodig, gemeenschappelijken arbeid van jongens en meisjes gedurende den nacht te verbieden.
Als algemeene opmerking kan ik hier nog aan toevoegen, dat bijna elke
industrie ligteren en zwaarderen arbeid vereischt en het hoogst wenschelijk
zou zijn voor jongelieden van 12-16 jaar enkel den ligteren arbeid toe te
laten, daar te zwaren arbeid op jeugdigen leeftijd, als tillen van zware voorwerpen en kruijen van zware vrachten, vooral schadelijk moet worden geacht. Ik reken het evenwel ook hier hoogst moeijelijk, algemeene regelen in
dezen zin te stelIen, die naar behooren zouden kunnen worden gehandhaafd.
No.5 -

13 Maart 1884 - Commissaris des Konings in Zeeland.

Ik zal Uwe Exc. weI niet opmerkzaam behoeven te maken dat uit mijne
provincie, waar de bevolking zich bijna uitsluitend met den landbouw bezig
houdt, zeer weinig of geen licht te verstrekken is ter beantwoording van de
drie door Uwe Exc. gestelde vraagpunten. Ik heb echter gemeend niet beter
te kunnen doen dan den Inspecteur van het geneeskundig Staatstoezicht te
raadplegen en heb de eer hierbij een afschrift van zijn rapport over te leggen.
Dat stuk toch komt mij niet onbelangrijk voor eensdeels wegens de ondervinding die Dr. Dozij geacht mag worden in eene vroegere betrekking (in
Limburg) van deze materie te hebben opgedaan, ten andere wegens het eigenaardige stand punt waarop hij zich bij de beoordeeling dezer quaestie in het
algemeen plaatst.
Ofschoon ik niet in allen deele met zijne opvatting en beschouwing kan in
stemmen, acht ik mij niet geroepen en deze gelegenheid niet geeigend om op
de sociale en oeconomische zijde van het vraagstuk in 't algemeen in te gaan.
Eene opmerking van algemeene strekking betreffende een m.i. gewichtig
punt, mag ik echter niet weerhouden.
Het komt mij namelijk voor, dat den Inspecteur geheel over het hoofd ziet
het verband tusschen beperking van den werktijd van kinderen en bevordering van hun onderwijs. Niet minder, evenwel, dan de verdediging van gezondheid en lichaamontwikkeling is de bevordering van kennis en verstandsontwikkeling steeds en overal het doel geweest van regeling van den kinderarbeid. Bedrieg ik mij niet, dan hebben aIle wetgevingen, die zich in andere
landen deze materie aantrokken, dat verband in het oog gehouden en naar
dat doel gestreefd. Ik acht het niet aIleen wenschelijk maar van hoog belang
in Nederland dat voetspoor te volgen.
Met het oog op de inrichting van ons openbaar onderwijs en op den leeftijd der kinderen (12 tot 16 jaar) die Uwe Exc. in beschouwing neemt, meen
ik dat aIleen op het zoogenaamd herhalings lager onderwijs (hetzij dan meer
of minder uitgebreid) en op de burgeravondscholen en, voor zoover het gegeven wordt, ook op het zoogenaamd inhalingsonderwijs behoeft gelet te
worden, zoodat - en dit is, geloof ik, ter voorkoming van moeilijkheden in
den praktijk van gewicht - de arbeid overdag uit dien hoofde niet beperkt
behoeft te worden, want ook het herhalings en het inhalingsonderwijs wordt
in den regel aIleen des avonds op de openbare scholen verstrekt.
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Voor dien eisch van het belang der kinderen en van de taak des wetgevers
indien hij in deze materie regelend optreedt, moeten d.m. de eischen en belangen der verschiIIende soorten van nijverheid wijken, zoodat niet onderzocht of gevraagd behoeft te worden op welk uur de arbeid van kinderen bij
deze of gene nijverheid in fabriek of werkplaats gemist kan worden. Evenals
men zonder zich daaraan te storen met het oog op de gezondheid een bij
allen gelijk uur voor het eindigen van den dagelijkschen werktijd der kinderen zou bepalen, ware met het oog op hun onderwijs te handelen door den
geoorloofden werktijd b.v. tot half zes ure des avonds te beperken. De tijd
van zes tot 8 of 9 ure kon dan gereedelijk aan het onderwijs besteed worden.
Om echter de vruchten van dergeJijken maatregel te verzekeren, zou het
wenschelijk en noodig zijn dat - ook op het voetspoor van de wetgeving in
andere landen - aan die tijdsbeperking een algemeen verbod vastgeknoopt
werd, om kinderen overdag ten arbeid te stellen, tenzij zij des avonds de
school bezoeken. Zij zouden dan niet op straat slenteren of te huis zonder
opzicht zijn terwijl de ouders misschien nog buitenshuis aan 't werk zijn.
Ben onredelijke dwang Jigt daarin m.i. niet, ten minste niet meer dan voor
de tijdsbeperking. Mag de wetgever voor het lichaam van het kinderindividu
zorgen, waarom dan niet voor zijn geest? Mag de wetgevers sommigen arbeid geheel, anderen voorwaardelijk verbieden en aan allen eene algemeene
tijdsbeperking opleggen, waarom zou hij ook niet een gemakkelijk te vervullen voorwaarde mogen stellen voor het gebruik van een klein deel van den
tijd, dien het kind aan den arbeid onttrokken wordt?
Als men de baan van dergelijke wetgeving betreedt, kan men niet halverwege blijven stH staan zonder gevaar te loopen van vruchteloos maatregelen
te nemen, die altijd een eenigzins vexatoir karakter hebben en in de individuele vrijheid ingrijpen.
No. 6 - 4 April 1884 - Commissaris des Konings in Utrecht.
Bij bovenaangehaald schrijven had ik de eer mededeeling te ontvangen van
UExc. voornemen om eene uitbreiding van de wet van 19 Sept. 1874 (Stsbl.
No. 130) op den kinderarbeid in het leven te roepen, en werd mij, na uiteenzetting van UExc. denkbeelden omtrent de strekking van het daartoe in te
dienen wetsontwerp, verzocht mijn gevoelen te doen kennen aangaande sommige de bewerking van bedoeid ontwerp door UExc. gestelde vraagpunten.
Ten einde aan UExc. verlangen te kunnen voldoen heb ik gemeend in de
eerste plaats de locale ondervinding van de gemeente besturen te moeten
raadplegen, mij vleijende, dat zij, na ingesteld onderzoek, de vereischte inlichtingen zouden verstrekken om ten opzigte van den hier bedoelden kinderarbeid in hunne gemeenten een oordeel te kunnen yellen en de bezwaren te
kunnen nagaan welke aan de toepassing der voorgenomene regeling mogten
verbonden zijn.
Hoewel de ingekomene berigten verreweg het meerendeel geenszins aan
die verwachting bebben beantwoord bet mij altbans niet doenlijk is daaruit
enige gevolgtrekking omtrent feitelijke toestanden afteIeiden, en dit geldt
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hoofdzakelijk de berigten uit de gemeenten, waar de fabrieks- en ambachtsnijverheid van eenige beteekenis is -, zoo kan ik toch constateren dat door
geen dezer gemeentebesturen overwegende practische bezwaren tegen eene
wettelijke regeling op zich zelve zijn te berde gebragt. De mij toegezondene
mededeelingen zijn vervolgens door mij geste1d in handen van een Inspecteur
van het Geneeskundig Staats toezigt in deze provincie met het verzoek mij
met behulp dier mededeelingen zijne voorlichting omtrent de zaak, vooral
wat betreft de eerste in Uwer Excell. schrijven gedane vraag, te willen schenken.
Deze heeft mij daarop het verslag doen toekomen, hetwelk ik de eer heb
hierbij te voegen, en waaromtrent door mij wordt opgemerkt, dat, hoeweI de
daarin vervatte beschouwingen omtrent de bepaling en de verdeeling van den
werktijd over het algemeen overeenkomen met die van de gemeentebesturen
in deze provincie, de meeste plattelandsbesturen het denkbeeld voorstaan
voor den aanvang van den werktijd des zomers een vroeger uur dan 7 ure te
stellen, terwijl het gemeentebestuur van Utrecht, na raadpleging met de Kamer van Koophandel aldaar, van oordeel is, dat, met betrekking tot den
werktijd, de wettelijke regeling zich uitsluitend tot het verbod van nachtarbeid dient te bepalen, met vaststeIIing tevens van de uren die daaronder
begrepen zijn. Daar ik vermeen mij te moeten refereren aan het bevoegd
oordeel, door den Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezigt in zijn
rapport omtrent het hier bedoelde onderwerp, uitdrukt zij het mij overigens
vergund met de toezending daarvan te volstaan.
No.7 -

17 Mei 1884 - Commissaris des Konings in Zuid-HoIIand.

De drie vragen waaromtrent Uwe Excell. mijn gevoelen wenscht te vernemen zijn de volgende:
1° "Welke arbeid is voor kinderen van 12 tot 16 jaren onvoorwaardelijk of
voorwaardelijk schadelijk te achten en behoort dus onvoorwaardelijk te
worden verboden of slechts voorwaardelijk te worden toege1aten?"
2° "Welke werktijd zal voor bedoelde kinderen bij de niet verboden industrien als maximum worden vastgesteld?"
3° "Zal men daarbij al dan niet de bepaling voegen, dat de arbeid niet zaI
worden verricht v66r zeker uur b.v. zes uur 's morgens en na zeker uur
b.v. acht uur 's avonds?"
Het is mij voorgekomen dat bij de beantwoording dezer drie vragen aIIereerst de mate van Iichamelijke ontwikkeling van kinderen van den opgegeven
leeftijd behoort te worden beoordeeld, en ik heb het daarom raadzaam geacht allereerst in deze de voorlichting te vragen van den Reer Inspecteur van
het Geneeskundig Staatstoezicht in deze Provincie.
Van dien Staatsambtenaar heb ik daarop onder dagteekening van 11 Februari N3573 een hoogst belangrijk rapport ontvangen dat ik Uwer ExceIIentie in afschrift hierbij aanbied, en waarvan ik Raar de kennisname meer
bepaald meen te mogen aanbevelen.
De kennisname van dit rapport zal Uwer Excel!. doen zien dat de Reer
Inspecteur gemeend heeft zich te moeten onthouden van het bij name noe-
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men van fabrieken of werkplaatsen waaruit kinderen onvoorwaardelijk of
voorwaardelijk moeten worden geweerd. Ten einde te trachten langs anderen
weg de noodige gegevens te verkrijgen voor de beantwoording der eerste van
de door Uwe Excellentie gestelde vragen, heb ik de voorlichting gevraagd
van de voornaamste Kamers van Koophandel & Fabrieken in dit Gewest,
met name die te Rotterdam, Schiedam, Leiden, Dordrecht en 's-Gravenhage.
De antwoorden die ik daarop ontving van de Kamers te Rotterdam, Leiden
en Dordrecht - welke berichten ik Uwer Excell. hierbij aanbied - hebben
mij omtrent dit vraagpunt niet veellicht verschaft; de Kamer te 's-Gravenhage heeft aan een Commissie uit haar midden het uitbrengen van praeadvies omtrent dit vraagpunt opgedragen; van het rapport dier Commissie
ontving ik echter tot nu toe geen mededeeling; terwijl de Kamer van K. en
F. te Schiedam tot dusverre mijn schrijven onbeantwoord liet.
De vrees dat het eventueel van deze beide Kamers nog te bekomen antwoord op het gestelde vraagpunt evenmin als de berichten der overige door
mij geraadpleegde Kamers voldoende gegevens zullen inhouden om daaruit
een oordeel te kunnen vestigen, heeft mij ter voorkoming van verdere vertraging doen besluiten het uitbrengen van mijn rapport aan Uw Excellentie
daarvan niet atbankelijk te maken.
Ik meen Uwer Excel!. in overweging te mogen geven voor de beantwoording van de verschillende door Raar gestelde vraagpunten te raadplegen
hetgeen de ondervinding in naburige rijken, waar wettelijke regeling van den
arbeid van kinderen in fabrieken bestaat, heeft geleerd. Door tusschenkomst
van Zijner Majesteits Gezandten zal het niet moeilijk vallen daaromtrent
gewenschte gegevens te bekomen.
Bij de beantwoording der beide laatste vraagpunten kan ik mij volkomen
vereenigen met het gevoelen van den Reer Inspecteur voornoemd, dat het
met het oog op het belangrijk verschil van lichamelijke ontwikkeling tusschen kinderen van 12- en 16-jarigen leeftijd ongeraden is te achten gelijke
bepalingen vast te stellen voor al de kinderen van den leeftijd van 12 tot
16 jaren.
Met betrekking tot het 2e vraagpunt komen mij de bepalingen daaromtrent in Duitschland van kracht het meest aanbevelingswaardig voor namelijk
voor kinderen van 12-14 jaren 6 uur arbeid gescheiden door t uur rust en
voor kinderen van den leeftijd van 14 tot 16jaren: 10 uren arbeid gescheiden
door drie rusttijden; t uur 's morgens, 1 uur des middags en t uur des namiddags.
Wordt dit stelsel gevolgd, neemt men dus voor kinderen van 14 tot 16
jaren een belangrijk langer werktijd dan voor kinderen van 12 tot 14 jaren
dan zal het - ook voor de uitoefening van controle op de naleving van dit
voorschrift - raadzaam zijn ook bij de bepaling omtrent den verboden
werktijd van kinderen (3de vraagpunt) daarmede rekening te houden.
Mijns inziens ware het raadzaam te bepaien dat voor kinderen van den
leeftijd van 12-14 jaren andere arbeid dan veld- en huisarbeid verboden is
v66r zeven uur des morgens en na zeven uur des avonds en voor kinderen
van 14-16 jaren v66r 5 uur des morgens en na 8 uur des avonds.

IX
EEN EEUW BREDASE GASFABRIEK 1858-1958 *)
door
H. J. M. VAN DEN AKKER
1.

DE ONTWIKKELING VAN HET GASWEZEN IN NEDERLAND

1)

Op 1 oktober 1784 werd door een Nederlander, nJ. Jan Pieter Minckelers,
geboren te Maastricht in 1748 en reeds op 23-jarige leeftijd benoemd tot
hoogleraar in de natuurkunde aan de Leuvense Universiteit, het steenkolengas uitgevonden. In 1791 kwam de Fransman Philippe Lebon op het denkbeeld uit hout door middel van destillatie gas te bereiden; de . Engelsman
William Murdoch yond het gas in 1792. Beiden dus geruime tijd later dan
MinckeJers. De praktische toepassing van deze uitvinding liet nog lang op
zich wachten; eerst in 1808 werd besloten enige gaslampen in Londen's
straten te plaatsen; in 1809 werd bij het Parlement de eerste concessie voor
de verlichting van Londen met gas aangevraagd.
Op het vasteland was in 1820 Parijs de eerste stad, die haar straten met
gas verlichtte, in 1826 gevolgd door Berlijn en Hannover.
In datzelfde jaar kwamen de eerste gasfabrieken in Nederland tot stand,
namelijk in Amsterdam en Rotterdam. In Amsterdam werd de gasfabriek
opgericht door de N.V. Amsterdamsche Pijp-Gas-Compagnie, doch dit was
nog geen steenkool-gasfabriek maar een fabriek van raapoliegas, omdat zoals artikel 3 van de oprichtingsvoorwaarden vermeldt, "het moeilijk is om
kalkwater, ter zuivering van het kolengas benodigd, in de voorzeide stad te
vervoeren en de gevaren om daardoor geinfecteerd te worden, te groot zijn".
Deze fabriek heeft een noodlijdend bestaan gekend; in 1833 werden aIle
aandelen opgekocht door de (beruchte) Imperial Continental Gas Association, de Engelse maatschappij, die in tal van grote steden van het Europese
continent de gasvoorziening ter hand had genomen. De I.C.G.A. verkreeg
in 1834 van het Amsterdamse stadsbestuur naast vergunning om gas uit
steenkool te stoken concessie tot het leggen van buizen in een aantal belangrijke straten van de hoofdstad. Na Amsterdam en Rotterdam werden in de
volgende jaren gasfabrieken opgericht te Raarlem (1834), Room (1837),
Gouda (1840), Utrecht (1842), Amhem (1844), 's-Gravenhage en Leeuwarden (1845), Leiden (1848) en Maastricht (1849). AI deze fabrieken, behalve
de Leidse, werden als particuliere ondememingen opgericht, in vele gevallen
*) Verkorte weergave van een scriptie voor het vak politieke, economische en
sociale geschiedenis, ingediend bij Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt, hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Aanleiding tot deze scriptie was
het honderdjarig bestaan van de gasfabriek te Breda in 1958.
1) Voor hethier behandelde is vooral geput uit het in 1950 verschenen "Rapport
van de commissie tot bestudering van de centralisatie op het gebied der gasvoorziening".
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door de I.C.G.A. De particuliere exploitant moest echter van de overheid
concessie verkrijgen, waarbij de laatstgenoemde voorwaarden vaststelde ter
bescherming van de verbruikers.
In het tijdvak 1854-1870 werd een groot aantal gasfabrieken opgericht,
toen meestal als gemeentebedrijf. Tot de oudste gemeentegasfabrieken behoorden die te Groningen (1854), Delft (1855), Schiedam (1856), Breda en
Deventer (1858) en Sneek (1859). Verscheidene particuliere bedrijven gingen
bovendien in handen van de gemeenten over.
In 1873 werd de Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland opgericht.
Zij publiceerde in 1876 een "Overzicht van de werking der verschillende gemeentegasfabrieken over 1875", waarin cijfers over een 30-tal fabrieken
voorkwamen. Hieruit blijkt o.a., dat de totale hoeveelheid verkocht gas
(zonder straatverlichting) te 's-Gravenhage rond 2 miljoen m 3 bedroeg, te
Groningen rond 1,3 miljoen m 3 en te Bodegraven (het kleinste gemeentebedrijf: 79 gasverbruikers) ruim 20.000 m 3 • Van Amsterdam en Rotterdam
zijn geen gegevens vermeld, aangezien de gemeentelijke exploitatie daar eerst
in respectievelijk 1896 en 1878 ter hand werd genomen. Te 's-Gravenhage
was in 1875 en te Utrecht in 1862 de exploitatie aan de gemeente getrokken.
Na 1870 verminderde het aantal nieuw opgerichte fabrieken, doch in het
begin van de 20e eeuw yond, mede als gevolg van de ontwikkeling van
nieuwe gastoepassingen, weer een sterke toeneming plaats. Omstreeks 1891
werd namelijk door dr. Auer von Welsbach het gasgloeilicht uitgevonden,
waardoor het afzetgebied der gasfabrieken een uitbreiding als nooit te voren
onderging en tevens kwamen in dezelfde tijd tegen billijke prijzen eenvoudige
en goed bruikbare gastoestellen beschikbaar, zodat het gebruik van gas voor
kookdoeleinden steeds algemener werd. De derde factor die het verbruik
stimuleerde, was de invoering van de muntgasmeter, vanaf 1896langzamerhand door bijna aIle gasbedrijven toegepast, hetgeen tot gevolg had, dat de
toenmaals geldende leuze "geen huis zonder gas" praktisch verwezenlijkt
werd.
In 1910 bedroeg het aantal "centrale gasvoorzieningen" (enkele grote steden beschikten over meer dan 1 gasfabriek) 186. Het maximum aantal van
200 afzonderlijke gasfabrieken werd in 1920 bereikt, waarvan 167 door gemeenten en 33 door particulieren geexploiteerd.
Na 1920 nam de concentratie van de gasproduktie een aanvang. In Limburg en Noord-Brabant werden de Staatsmijnen vanaf 1921 de belangrijkste
gasleverancier, waardoor een aantal gemeenten de eigen gasproduktie staakten: Heerlen in 1926, Maastricht, Roermond, Eindhoven, Venlo en Weert
in 1930, 's-Hertogenbosch in 1932 en Helmond in 1934. De lengte van het
gastransportnet bedroeg in laatstgenoemd jaar 240 km.
Tot de tweede wereldoorlog yond geen verdere netuitbreiding plaats, doch
daarna werd de afstandsgasvoorziening met kracht verder ontwikkeld. Zo
konden in 1947 de gasbedrijven te Oss, Breda, Kerkrade en Oisterwijk op
het transportnet worden aangesioten, terwijl in 1948 Roosendaal, Kaatsheuvel en Oosterhout en in 1949 St.-Michielsgestel (nieuw distributiebedrijf),
St.-Oedenrode, Waalwijk en Loon op Zand voIgden. Eind 1949 had dit
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transportnet een lengte van 504 kIn. In 1956 verzorgden de Staatsmijnen het
gebied ten zuiden van de lijn Nijmegen-Oss-Waalwijk-Zevenbergen-Bergen
op Zoom met inbegrip van deze plaatsen. In Noord-Holland hadden sinds
1925 de KoninkIijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden een groot aandeel in de gasvoorziening, evenals later de raffinaderijen
te Pernis, die een aantal grote gemeenten het bij raffinage vrijgekomen gas
leverden.
2.

VOORGESCHIEDENIS

1843-1858

In het Bredase gemeenteverslag over hetjaar 1858 lezen we "op 27 October
ten Raadhuize het eerste Gas-Iicht plegtig ontstoken en onmiddellijk daarna
de Straten en Pleinen, de voorname winkels en publieke inrigtingen op dusdanige wijze verlicht". Deze gebeurtenis was van verdragende importantie.
Zij schiep niet aileen de mogelijkheid tot industrie-expansie door toepassing
van gasmotoren, maar maakte ook een betere verlichting van straten, woonhuizen en werkplaatsen mogelijk.
De oprichtingsgeschiedenis van de Bredase gasfabriek hield nauw verband
met de moeilijkheden van de openbare (olie-)verlichting in Breda, waarvoor
de gemeente verantwoordelijk was. De verzorging van deze verlichting werd
openbaar aanbesteed. Degene, die tegen de laagste prijs per uur brandens
inschreef, mocht gedurende aanvankelijk een jaar, maar na 1853 tot 1856
gedurende drie jaar, de verlichting verzorgen. De gemeente hield aIleen toezicht op de goede uitvoering, zij controleerde via de stadsarchitect, of de olie
niet van te slechte kwaliteit was en of de lantaarns op tijd werden aangestoken. Tot 1856 was de aannemer H. v. d. Steenstraten steeds de laagste
inschrijver en kreeg de aanbesteding ondanks talrijke processen-verbaal wegens de slechte uitvoering. De norm van toewijzing was nu eenmaal de inschrijvingsprijs, uitsluiting op grond van opgedane ervaringen yond niet
plaats. Begin 1856 vroeg hij zelf om ontheffing van de verzorgingsplicht,
maar eerst op 15 september Iiep zijn contract af, waaraan hij gehouden werd.
Zijn opvolger C. Kuyk maakte het nog bonter en wei zo, dat de gemeente
bij de ailoop van het eenjarige contract besloot de stad gedurende de laatste
peri ode voor eigen rekening door olie te doen verlichten.
Ondertussen waren in de gemeenteraad besprekingen begonnen over de
oprichting van een gemeentelijke gasfabriek. Aanleiding was de aangevraagde concessie door de heer Droinet uit Den Haag, waarbij hij verzocht hem
een terre in van 2.000 a 2.400 vierkante ellen ter beschikking te steIlen voor
de oprichting van een gasfabriek. De stadsarchitect kwam op het idee, dat
het terrein dat "door eene overwelving der Oude Veste van de Nonnenbrug
tot de particuliere erven over den Schouwburg zou kunnen ontstaan" (thans
Kloosterplein), hiertoe dienstbaar gemaakt zou kunnen worden. Op 22 juni
1843 kwam dit voorstel in de gemeenteraad ter sprake, waarna een commissie werd benoemd die het doelmatige van een verlichting door gas zou hebben te onderzoeken 1). In de commissie hadden zitting de heren Pels Rijcken,
Faes, Van GiIs en Mastboom.
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1843, 22 juni.
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Ben jaar later, op 11 juDi 1844 kwam de commissie (voor het eerst?) bijeen. Vit de stukken blijkt dat de heer Droinet als kandidaat, "tengevolge
bevonden ondoelmatigheid, omslagtigheid en bezwarende voorwaarden"
heeft afgedaan. Aan de stadsarchitect wordt opgedragen in correspondentie
te treden met een zekere heer Hallo, eveneens woonachtig in Den Haag.
Reeds diezelfde maand ontvangt de stadsarchitect bericht van de heer Hallo,
waarin deze mededeelt eerst in januari met zijn fabrieken te zijn begonnen,
zodat er dus nog geen steden met zijn gas verlicht zijn, dat echter de stad
Nijmegen daarmee verlicht zal worden. Het betrof hier hetzelfde verlichtingsprincipe als dat in 1817 bij J. Peebergh te aanschouwen was geweest,
het zgn. draagbare gas. Ben fabriek was hierbij niet nodig en het woord
fabrieken in de brief moet dan ook betekenen: fabriceren.
Op 20 juli is de commissie weer bijeen en wordt de volgende begroting
besproken:
"Begrooting voor de Verlichting der Stad Breda met het Gas van Hallo voor
143 gasbekkens met 7 spruiten".
Voor het verlichten van 150.677 uren tegen 2 8/13 ct. per uur
[ 3.864,of 114 vaten gas a[ ± 34,Gas voor het ontsteken
15,Het gehele jaar door twee man, voor het vullen, schoonmaken, enz.
" 375,8 man voor het aansteken der gasbekkens 150 avon den a
15 ct. 8 mannen
180,4 man voor het uitdoen der gasbekkens 150 avonden a 15 ct.
90,4mannen
1 man voor het aansteken en uitdoen der gasbekkens voor de
buitengewone verlichting (het gehele jaar door tot in den
46,morgenstond) 153 avonden a 30 ct.
Onderhoud der gasbekkens, lantaarns, gereedschappen, enz.
" 250,Huur van een lokaal voor het plaatsen en schoonmaken der
lampen, lantaarns, enz., en tot berging der gasstof
26,gas
olie
verschil
Aankoop van 143 gasbekkens met het plaatsen
in de lantaarns
Idem der gereedschappen voor het ontsteken,
vuIlen, enz.

[ 4.846," 3.214,- *)
[ 1.632,-

[ 375," 150,-

[ 525,*) De olieverlichting bestaat uit 120 reverberes en 70 k1eine lampen; kosten:
gemiddelde over laatste 11 jaren [3.214,28 zonder verlichting Militaire Academie, dus aIleen voor straatverlichting.
De verlichting met gas bleek, afgezien van een eenmalige uitgave van

f 525,-, per jaar f 1.632,- duurder dan de olieverlichting. Aileen de grondstof gas eiste a1 een bedrag dat 650 gulden hoger lag dan de totale kosten
der olieverlichting!
Toch staarde de gemeenteraad zich, toen het onderwerp twee dagen later
in haar vergadering ter sprake kwam, blijkbaar niet blind op de hogere
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kosten. Het feit dat de gasverlichting voordelen had boven die van olie, geen geknoei met de kwaliteit, helderder licht -, zal oorzaak geweest zijn,
dat de raad aan de commissie toestemming verleende aan de heer Hallo
twee lantaams op te sturen "ter inrigting tot het branden van zijn Gas, tot
proefneming" 1).
Aldus geschiedde. Enige maanden later, op 3 oktober 1844, kwam een
volgende brief van de heer Hallo ter tafel, in welke brief hij toelichting gaf
op het ontsteken van de door hem tot verlichting met gas ingerichte lantaams: bij ontsteking moet men de lantaams voorverwarmen met spiritus
en de zich in elke lantaam bevindende buis moet dagelijks met gas bijgevuld
worden. Dit procede was blijkbaar reeds geprobeerd, want de raad is zo
enthousiast dat de commissie toestemming kreeg een gehele straat, en bij
voorkeur de Brugstraat, te doen verlichten, waartoe de stadsarchitect de
nodige veranderingen aan de lantaams moest doen aanbrengen 2). Zover is
het echter nooit gekomen: ruim een haf jaar later, op 24 juli 1845, wordt in
de notulen van de raad aangetekend dat het draagbare gas algemeen wordt
afgekeurd, dat er geen verlichting van .een gehele straat heeft plaats gehad
en dat een verlichting met vloeibaar gas, "hoewel meer kostbaar, haar moest
voorkomen meer wenselijker en doelmatiger te zijn" 3). Ben nader onderzoek zou worden ingesteld.
Dat ook het buitenlands kapitaal in de gasexploitatie een interessante
belegging zag, bleek o.m. uit de positie van de EngeIse firma "Imperial
Continental Gas Association" die verscheidene gasfabrieken in ons land
exploiteerde, o.a. te Amsterdam en te Haarlem. Ook in Breda was de buitenlandse belangstelling merkbaar. In 1845 ontving de gemeente Breda een
brief van een zekere John Bryan. Deze woonde in Utrecht en had, blijkens
zijn brief, in verscheidene steden met het beste gevolg fabrieken van gasIicht
opgericht. Momenteel was hij met toestemming der landsregering in Leeuwarden een gasfabriek aan het bouwen. Ook in Breda zou hij, indien de regering ermee akkoord zou gaan, een dergelijke fabriek oprichten. Graag zag
hij zich een plaats aangewezen waar de fabriek tot stand kon komen. De
goedkeuring van de regering waarover hier en verderop sprake is, betreft
het K.B. van 1824, de voorloper van de Hinderwet 1875. Bij dit K.B. was
bepaald dat voor het oprichten van een fabriek de particulier zich tot het
gemeentebestuur had te richten, terwijl dit de toestemming van de Koning
aan moest vragen.
Jarenlang zwijgen nu de archieven. Doet zich hier de invloed van de
depressiejaren gevoelen, zodat de gemeente geen financiele mogelijkheden
meer heeft voor deze zaak? EindeIijk, eind 1851, om precies te zijn op 30 december 1851, wordt de gasverlichting weer op de agenda geplaatst. Op die
datum werden in de commissie van fabricage door de gemeenteraad gekozen
de heren E. de Man, Loonen en J. A. Kerstens 4).
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1844,22 julio
2) G.A. Breda, t.a.p., 3 oktober.
3) G.A. Breda, Notulen van de raad 1845, 24 jUlio
4) G.A. Breda, Notulen van de raad 1851, 30 december.
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Het volgende jaar ontvangen burgemeester en wethouders een adres van
de heren H. W. Stevens en W. Hoogendijk, waarin zij het gemeentebestuur
verzoeken de door hen aan Z.M. ingediende aanvraag tot "daarstelling eener
Gas-Verlichting, alhier" te willen ondersteunen 1). Enige dagen later op
17 maart 1852 komt dit adres in de raad, die besluit te wachten op renvooi
van Z.M.2). Tevens stelt de commissie in deze vergadering voor de aanbesteding voor de verlichting reeds in april aan te kondigen, ditmaal zowel
voor olie als voor gas, hieraan zoveel mogeIijk ruchtbaarheid te geven door
het niet aileen in de Bredasche Courant maar ook "in de HoIIandsche- en
Belgische Nieuwspapieren" te doen publiceren. De aanbesteding zelf zou
normaal in september plaats hebben. am nog meer gegadigden aan te trekken, waardoor dus vanwege de concurrentie er meer kans bestaat dat de
inschrijvingsprijzen gedrukt zullen zijn, zou men moeten besluiten de stad
in twee gedeeJten te splitsen.
Op 10 april wordt het voorstel van de commissie besproken in een nogal
bewogen zitting. De heer Van Mierio steIt voor nog een jaar olieverlichting
aan te besteden; de heer De Man pleit voor een onmiddeIlijke aankondiging
dat men in kan schrijven voor olieverlichting of gasverlichting. Later zou de
gemeente dan kunnen bepalen op welke soort verlichting de keuze zou vallen. De heftige Guije breidt dit voorstel uit door daarbij nog zoveel mogeIijk
publiciteit te willen en te verlangen, dat vanaf 15 mei de voorwaarden en
kondities ter visie zullen liggen. Ook het raadslid v. d. Burgh spreekt zich
hiervoor uit. De heer Loonen waarschuwt voor overijling. Bij de stemming
wordt het voorsteI Guije met 8 tegen 6 stemmen aangenomen. De commissie
van fabricage krijgt de opdracht aan de stadsarchitect mee te delen, dat hij
de "Konditien en Voorwaarden" voor een gasverlichting en een herziene
voor de oIieverIichting dient op te maken 3). Hierna komt op 15 april een
missive van gedeputeerde staten der provincie Noord-Brabant af, inzake de
aanvraag van de heren Stevens en Hogendijk. Gedeputeerde Staten verzoeken de gemeente een geschikte oprichtingsplaats op te geven. Het stuk wordt
aan de commissie van fabricage ter hand gesteld 4).
Deze commissie zat niet stil, want op 29 april reeds komt zij met een rapport in de raadsvergadering. Daarin worden volgens de verkorte weergave
in de notulen van de raad de volgende bedenkingen naar voren gebracht :
1. "verlichting door pijpgas zal noodzakelijk meerdere kosten veroorzaken,
eerst moeten de stedelijke fin ancien geregeld zijn, daar toch de stedelijke
rniddelen zoo door de Gemeente-Wet als door de uit-te-voeren wet op
het geslagt, verminderingen in opbrengsten ondergaan waarvoor nog
geene equivalenten zijn vastgesteld.
2. rijpste overweging, daar de gemeente zich moeijeIijk voor eenen korten
terrnijn, doch voor vele jaren verbinden moet.
3. dat het terrein waarop eene gas-fabriek zoude kunnen worden opgericht,
1)
2)
3)
4)

G.A.
G.A.
G.A.
G.A.

Breda, Index b. en w. 1852, 11 maart.
Breda, Notulen van de raad 1852, 17 maart.
Breda, t.a.p., 10 april.
Breda, Notulen van b. en w. 1852,15 april.
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namelijk het terrein thans in pacht bij den pachter van de Mozemarij 1),
eerst met 1 januari 1853 beschikbaar zoude zijn.
4. de olieverlichting is niet zo slecht dat zij niet nog voor een jaar op dezelfde voorwaarden zou kunnen worden aanbesteed" 2).
Op 15 mei komt het onderwerp weer ter tafel. De toekomstige verlichting
door mid del van gas is bestudeerd door de commissie. Zij verontschuldigt
zich voor de weinige gegevens wegens de korte tijd die haar ten dienste stond.
De vraag waar het om gaat is: wil men verlichting geheel door gas of wil
men gedeeltelijk gas- en gedeeltelijk olieverlichting? In beide gevallen kan
men dan nog, door de afstand tussen de lantaarns groter te maken tot lagere
kosten komen. De normale afstand was 60 Nederlandse ellen. Zo komen de
volgende vier mogelijkheden uit de bus :
a. geheel met gas: nodig 131 grote en 81 kleine gaslichten:
kosten (131 + 81) ad/34,37 =
b. geheel met gas: nodig 101 grote en 70 kleine gaslichten:
kosten (101 + 70) ad 134,37 =
c. gedeeltelijk gas : 75 grote gaslichten en 98 olielichten:
12.577,75
kosten gas: 75 ad/34,37 =
kosten olie : 98 ad 122,50 =
,,2.205,d. gedeeltelijk gas : 101 grote gaslichten en 70 olielichten:
kosten gas : 101 ad/34,37 =
13.471,37
kosten olie: 70 ad 122,50 =
" 1.575,-

17.286,44

" 5.777,27
" 4.782,75

" 5.046,37

Daaruit blijkt dat de minste kosten gemaakt worden bij het minste gebruik
van gas (punt c), nl.
1 4.782,75
De olieverlichting heeft over de laatste 14 jaar gemiddeld gekost
" 3.353,De minste gasverlichting zal dus vermoedelijk meer kosten:
11.429,75
De prijs voor het gas per gaslicht per jaar ad 134,37 is berekend tegen de
maatstaf van Nijmegen.
Na deze verklaring komt het rapport in de raad in behandeling. De heer
Mastboom is voor nog een jaar olieverlichting, waarbij zich Van Mierlo
aansluit met de overweging dat er geen fondsen aanwezig zijn en de tijd te
kort is om onmiddellijk op gas over te gaan. De heer Gulje verzet zich hiertegen en blijft op zijn standpunt van 10 april staan, nl. het ter visie leggen
van de Konditien en Voorwaarden voor gas- en voor olieverlichting, waartoe
toch door de raad besloten was. Hij verwijt de commissie passiviteit. De
burgemeester stelt voor bij naburige plaatsen inlichtingen in te winnen. De
uiteindelijke beslissing van de raad is dat nog gedurende een jaar, nl. van
15 september 1852-15 september 1853, de verlichting door gebruikmaking
van olie zal geschieden en dat vanafjanuari 1853 de Konditien en Voorwaarden ter visie gelegd zuIlen worden. Aan de commissie wordt opgedragen de
nodige inlichtingen in te winnen 3). Of deze opdracht werd uitgevoerd, kon
niet worden nagegaan; van inlichtingen is in geen der notulen nog verder
sprake.
1) Gelegen tussen Lange Stallen en Ginnekenstraat.
2) G.A. Breda, Notulen van de raad 1852, 29 april.
3) G.A. Breda, t.a.p., 15 mei.
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Op 15 december 1852 valt in een besloten zitting de beslissing, dat de
gemeente door gas zal worden verlicht. Maar pas meer dan een jaar later,
n1. op 24 mei 1854, komt er weer schot in de zaak.
Langzaamaan beginnen de kandidaten zich te melden. In 1854 zijn het er
twee: de heer J. de Brouwer uit Brugge en de heer C. A. Allebes, terwijl de
heer C. M. de Bruyn Kops zijn diensten als civiel ingenieur aanbiedt. Het
gemeenteverslag over hetjaar 1854 vermeldt, dat het voornemen om de stad
door middel van gas te doen verlichten nog steeds aanhangig is gebleven
wegens de financiele kant van de zaak. Het maakt er echter ook een prestigekwestie van door er aan toe te voegen: "Nu echter de meeste steden eene
Gasverlichting bezitten, is het wenschelijk dat dit punt spoedig in behandeling genomen wordt" (in Tilburg was het jaar tevoren een gasfabriek opgericht). Ook hetjaar 1855 verloopt rustig; er meldt zich nog een nieuwe kandidaat: de heer J. J. van Kerkwijk uit Breda. Verder geen nieuws behalve
een schriftelijk voorstel van de heer Mens betreffende het spoedig invoeren
van een gasverlichting.
In hetjaar 1856 begint de zaak vastere vormen aan te nemen. Op 12 april
besluit de gemeente de exploitatie van de gasverlichting zelf ter hand te
nemen 1). Burgemeester en wethouders worden gemachtigd de vereiste concessie bij Z.M. de Koning aan te vragen. Eerst moet men het echter eens
worden omtrent de plaats waar de fabriek zal worden gebouwd. De commissie van fabricage noemt op 23 april een aantal mogelijke terreinen, nadat
zij erop gewezen heeft dat "als eene eerste vereischte zoo voor den aanvoer
en afvoer van steenkolen en cokes enz. behoort gelet te worden op genoegzaam water, hetwelk bovendien zoo rein mogelijk moet zijn voor de behoorlijke zuivering van het gas".
Nadat de geschiktheid van een zestal terreinen is besproken, valt op 7 juni
de beslissing. Het terrein van de St.-Joostkapel krijgt 9 stemmen, de Botermarkt 4 2). Nu kunnen burgemeester en wethouders een concessie aanvragen
bij de koning. Op het eind van het jaar blijkt echter, dat gedeputeerde staten
van Noord-Brabant niet akkoord gaan met het terrein van de St.-Joostkapel,
tot opluchting van vele Bredanaars, want van verschillende kanten waren
bezwaren tegen dit terrein ingebracht, zo op 7 juli door de heer P. G. van
Crimpen, op 10 juli door een aantal (volgens het gemeenteverslag: "meest
aIle") bewoners van de Ginnekenstraat, op 14 juli door de vroegere aannemer van de olieverlichting H. V. d. Steenstraten en door W. Vermeulen,
en zelfs wordt op 24 juli vermeld dat door de heer P. van Rieth C. S. (zijnde
28 ingezetenen) een request is ingediend bij de Koning. Geen van deze bezwaarschriften te Breda is bewaard gebleven, maar omtrent de inhoud van
deze behoeven we niet te gissen. Onder de ingekomen stukken 3) treffen we
een brief aan van de stadsarchitect en de commissaris van politie waarin te
lezen staat, dat de klachten zware kolendampen, onaangename gaslucht en
gevaar van ontploffing betreffen. Deze heren conc1uderen, dat deze klachten
1) G.A. Breda, Index raad 1856, 12 april.
2) G.A. Breda, Notulen van de raad 1856,7 juni.
3) G.A. Breda, Ingekomen stukken 1856, no. 847.
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niet in aanmerking kunnen komen, omdat zij in elk gedeelte van de stad
zouden bestaan. De heren v. d. Steenstraten en Vermeulen maakten bezwaar
wegens het zich in de buurt bevinden van een linnenblekerij, thans wasserij
"De Zon". Ook dit bezwaar wordt terzijde gelegd, aangezien deze blekerij
zich op 200 ellen afstand van het terrein beyond.
Bovendien komen enige maanden later, in september, berichten binnen
van de gemeenten Den Bosch, Utrecht, 's-Gravenhage en Antwerpen, volgens de raadindex 1) verrneldende "dat de fabriek aldaar geene schade toebrengt aan het water en de rook voor de buren door de hoogte der rookpijpen niet hinderlijk is". In een vroegere vergadering had de heer Van Goorbergh verklaard van ingezetenen van Antwerpen vemomen te hebben dat
"het water in den omtrek van 6 minuten eener gasfabriek wordt bedorven".
Door de ontvangen inlichtingen gerustgesteld stuurde de gemeente op
18 oktober de stukken aan gedeputeerde staten op, daarbij verme1dende dat
de fabriek niet in de Ginnekenstraat komt maar in de Akkerstraat. Alsof
dit een verschil uitmaakte! Wie van de ligging van het terrein op de hoogte
is en tevens het "aroma" van een gasfabriek kent, zal terecht opmerken dat
het hetze1fde blijft of de stank door de voordeur of door de achterdeur
binnenkomt. Ook gedeputeerde staten zullen wei zo geoordeeld hebben. Zoals gezegd, de plaats werd door dit college afgekeurd.
Nu richt de gemeente zich tot het Departement van Oorlog met het verzoek haar een gedeelte der Waterlunet buiten de Waterpoort af te staan 2).
Op 4 april 1857 komt de beschikking van de Minister van Oorlog binnen,
waarin hij zijn toestemming geeft. Vervolgens worden burgemeester en wethouders gemachtigd met de genie in onderhandeling te treden 3) en een concept-akte wordt opgemaakt omtrent de afstand van de Waterlunet in erfpacht aan de gemeente. Alles verloopt nu vlot, zodat op 26 augustus bij
K.B. N 68 de concessie tot het oprichten der gasfabriek wordt verleend.
Men kan dus gaan bouwen. Allereerst moest de Waterlunet vergroot worden. Bij de aanbesteding wordt dit aan de heer A. van Glabbeek gegund op
zijn inschrijving adf1.799,-. Er waren 8 inschrijvers, waarvan J. Bos met
f4.100,- de hoogste en Van Glabbeek de laagste was 4).
Tegen de plaats van oprichting worden geen bezwaren ingebracht, wei
tegen het feit dat de exploitatie voor rekening der gemeente zal geschieden.
Aan het eind van hetjaar dienen de heren G. de Seriere c.s. bij gedeputeerde
staten hiertegen nJ. een klacht in met het verzoek de begroting voor 1858
niet te willen goedkeuren, aangezien daarop de uitgaven voor de gasvoorziening niet zijn uitgetrokken 5). Niets kan de ontwikkeling echter meer
tegenhouden: de gemeente krijgt verlof alsnog de begroting over 1858 te
wijzigen.
Hoe had de gemeente zich evenwe1 de financiering gedacht? Over de finan1) G.A. Breda, Index raad 1856, 27 september.

2)
3)
4)
5)

G.A.
G.A.
G.A.
G.A.

Breda, Index raad 1857, 7 maart.
Breda, t.a.p., 25 april.
Breda, t.a.p., 14 november.
Breda, t.a.p., 23 november.
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cieringsopzet komen we verderop nog apart uitvoeriger te spreken, hier zij
slechts vermeld, dat de gemeente beschikte over /86.300,- 2-!- %inschrijving
op het Grootboek. Zij besloot nu aan gedeputeerde staten toestemming te
vragen deze middelen naar gelang van de behoefte te gelde te maken en
tevens een geldlening van /50.000,- aan te gaan, alles ten dienste van de
oprichtingskosten van de gasfabriek 1). Op 6 februari 1858 kwam het antwoord van gedeputeerde staten; toestemming werd verleend voor:
1. onderhandsche aanbesteding van het ijzerwerk voor de gasfabriek ;
2. het te gelde maken van bovengenoemde /86.300,-;
3. het aan de begroting over 1858 toevoegen van een bedrag van/54.369,in ontvang en in uitgaaf 2).
Op 1 september keurden gedeputeerde staten eveneens de geldlening ad
/50.000,- goed 3).
Bind 1857 werd de heer W. J. van Kakerken tot directeur benoemd 4),
naar welke functie hij reeds op 17 maart 1856 had gesolliciteerd.
In 1858 wordt de bouw van de gashouderputten aanbesteed, maar de
laagste inschrijver overschrijdt de begroting nog met /2.790,-, zodat de
gemeente op 29 maart besluit de gashouderputten voor eigen rekening te
doen maken. Op 22 april komt zij weer op dit besluit terug en wordt de bouw
van de gashouderputten (2 stuks), nu incIusief de fabriek c.a. aan de laagste
inschrijver van deze aanbesteding de heer A. van Glabbeek, voor /24.280,gegund. Br hadden zich 14 inschrijvers gemeld, waarvan de hoogste was de
heer C. de Graaf met /39.895,- 5). De levering der gasbuizen wordt opgedragen aan de laagste inschrijvers van deze aanbesteding, de fabrikanten
Bryan and Co. te New Castle 6).
De aanbesteding voor het in de grond brengen der buizen (12.000 stukkende el) wordt gegund aan de heer C. Oosterman voor 16 ct. per stukkende el,
uitkomend op/1.550,- 7).
De gascommissie krijgt op 3 april machtiging tot het aanschaffen van de
benodigde gereedschappen en materiaal 8).
Op 29 april is de eerste pijp gelegd, deelt de burgemeester op 1 mei aan
de raad mede. Op deze datum worden tevens de voorwaarden voor het gebruik van gas door particulieren vastgesteld 9). Veertien dagen later is er bericht van de gouverneur der K.M.A., dat hij geneigd is om die inrichting
door gas te doen verlichten 10).
Ook lantaarns moeten gemaakt worden. De gemeenteraad keurt op 22 mei
het model van de heer M. Stroets goed en besluit de wijze van aanbesteding
1)
2)
3)
4)

')
8)
1)
8)
9)
10)

G.A. Breda, t.a.p., 17 december.
G.A. Breda, Index raad 1858,6 februari.
G.A. Breda, t.a.p., 1 september.
G.A. Breda, Index raad 1857, 17 december.
G.A. Breda, Index raad 1858,22 april.
G.A. Breda, Index raad 1858,29 maart.
G.A. Breda, t.a.p., 17 april.
G.A. Breda, t.a.p., 3 april.
G.A. Breda, t.a.p., 1 mei.
G.A. Breda, t.a.p., 14 mei.
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van het leveren van die lantaarns aan de cornmissie over te laten 1); eveneens
wordt eind juni aan de commissie de beslissing overgelaten waar de gaslantaams zullen worden geplaatst, met uitzondering van die ter weerszij van de
pui van het stadhuis 2). Hierover zal de raad zelf beslissen.
Op 31 juli wordt besloten het gemeentehuis en de stads Teeken- en Armenschool door gas te doen verlichten 3). Eind augustus worden burgemeester
en wethouders door de raad gemachtigd over te gaan tot de aanbesteding
van het verven der gaslantaarns, het inzetten der glasruiten, enz. De heer
A. H. de Ruyter neemt dit karweitje aan 4).
Eindelijk breekt de laatste maand aan. Op 9 oktober wordt in de gemeenteraad medede1ing gedaan, dat op woensdag 27 oktober de gemeente voor
het eerst door gas zal worden verlicht 5). Op die dag houdt de voorzitter
"eene toepasselijke aanspraak" die door de heer De Man als voorzitter der
commissie beantwoord wordt. Daarna "grijpt de ontsteking van het Gas
plaats". Bij de heer J. Broekhals, wijnkoper ter stede, waren 7 flessen wijn
voor deze gelegenheid besteld (kosten 10,85 per fles), en later werd nog aan
het muziekgezelschap "Vlijt en Volharding" een zilver-vergulde medaiIIe
overhandigd "voor bewezen diensten" ter waarde van 117,-.
Bij dit overzicht van de ontstaansgeschiedenis rijst de vraag hoe het
mogelijk was, dat er vijftien jaar verliepen tussen de eerste beraadslagingen
over de oprichting van een gasfabriek en het begin der uitvoering van deze
plannen. De verklaring van dit lange traineren moet gezocht worden in de
geestesgesteldheid toentertijd.
Zeker, de financieIe toestand van de gemeente was in deze jaren niet rooskleurig; maar ook bij grotere financiele armslag zou een actief optreden zeer
waarschijnlijk uitgebleven zijn. Voor de toen heersende passieve geest paste
bij ruimere geldelijke mogelijkheden een braaf beleggen in soliede overheidsleningen. Andere oorzaken van deze voorzichtige aanpak waren: de grootte
van het te besteden kapitaal (in die tijdI90.000,-), de ekonomische depressie in de jaren veertig, en de geringe' zelfstandigheid der gemeenten, zelfstandigheid die pas vanaf 1851 groter werd.
Dat gebrek aan durf eerder dan gebrek aan inzicht in de mogelijkheden
van het gas de houding van de gemeentelijke autoriteiten bepaalde, bleek o.a.
uit het volgende. De reeds vermelde John Bryan schreef in zijn brief aan het
gemeentebestuur in 1845 (!): "alles geheel op zijn eigene kosten te zullen
verrichten, zowel de opbouwing en inrigting van de Fabrijk, alsmede het
leggen der pijpen of buizen door de straten". Een ieder zal beseffen dat zo'n
gasfabriek toch wei een lucratieve onderneming moest zijn. En deze Bryan
is niet de enige die een concessie aanvraagt. Wat zien wij de gemeente echter
doen? Tot 1856 gaat zij ervan uit, dat de oprichting en exploitatie door
1) G.A. Breda, t.a.p., 22 mei.
2) G.A. Breda, t.a.p., 26 juni.
3) G.A.
4) G.A.
5) G.A.

Breda, t.a.p., 31 juli.
Breda, t.a.p., 28 augustus.
Breda, La.p., 9 oktober.
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particulieren zal geschieden; in al haar berekeningen gaat zij aIleen uit van
de kosten van de straatverlichting. De vraag voor de gemeente was steeds:
wat is de prijs die een particuliere maatschappij bedingt voor het leveren
van haar gas; het herhaaldelijk weigeren van een concessie was hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de kosten van de straatverlichting door middel
van gas hoger lagen dan die door roiddel van olie. Waarom heeft de gemeente eerst in 1856 besloten de gasfabriek zelf op te richten en te exploiteren? Niet omdat de middelen ontbraken; immers ook in 1858 moest een
geldlening van 50.000 gulden geplaatst worden. Niet orodat men de mogelijkheden niet onderkende, maar omdat men te conservatief was. Het actief
optreden in het maatschappelijke produktieproces, het optreden dus als
ondernemer, was iets geheel nieuws voor een gemeentebestuur. Men was in
die tijd over het algemeen afkerig van elk ingrijpen van publiekrechtelijke
lichamen in het economische leven. Er waren slechts weinig (uitgesproken)
collectieve behoeften en men dacht er eenvoudig niet aan de gemeente als
ondernemer te zien.
De gemeente voelde ondanks de hogere kosten toch weI voor een verlichting door middel van gas, mede doordat die door middel van olie steeds
meer te wensen overliet. Dat de gemeente uiteindelijk toch tot eigen oprichting en exploitatie overging, vindt naast de verandering in mentaliteit mogelijkerwijs ook zijn oorzaak in het feit dat de particuliere maatschappijen
zulk een dominerende macht waren geworden in vele gemeenten waar zij
bestonden. Misschien is deze factor weI oorzaak geweest van de mentaliteitsverandering in dit opzicht.
3.

DE "BOEKHOUD-JAREN"

1858-1883

Wanneer wij deze eerste 25 jaren van het bestaan van de gemeentelijke
gasfabriek de "boekhoudjaren" noemen, dan willen wij hiermee niet aIleen
aangeven dat de boekhouding destijds in het centrum der belangstelling
stond, maar ook dat de aard van de overige in de raadsvergadering behandelde onderwerpen betreffende de gasfabriek, op een hoogst enkele uitzondering na, een strikt zakelijk karakter droeg.
Alvorens over te gaan op de ontwikkeling van de fabriek voIgen hier eerst
enige personeelsgegevens over het jaar 1859 1) . In ditjaar waren er in dienst:
1 directeur, met een traktement van 11.000,- per jaar,
1 opzichter, hij kreeg als traktement 1 170,- uitbetaald,
wisselend 3 of 4 stokers, zij verdienden in totaal 11 .036,45 gezamenlijk
1 man om lantaams schoon te maken en dezelven te surveiIIeren: 189t dag 1 man 30/0,70 per dag
1 132,65
5 opstekers voor gewone verlichting a 20 ct. per dag
177,2 opstekers voor buitengewone verlichting (tot 15 augustus
85,90
was er 1 opsteker in dienst)
diverse arbeidslonen: arbeiders en fitters
" 447,OOt
Totaal werd aan traktement en loon betaald:
1) Afgeleid uit de jaarrekening over 1859.

13.049,OOt
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De bewering dat de inhoud van de besproken onderwerpen een zakelijk
karakter had, wil Diet zeggen dat men zich ten doel stelde een zo groot mogelijke winst te bekomen. Integendeel, eerst veel later ging men de gasfabriek
als een commercieel bedrijf beschouwen. Gedurende de onderhavige jaren
is men zeIfs algemeen van opvatting, dat het maken van winst in strijd met
de wet is. Het doel van de oprichting was: het verlichten der straten. Daarnaast kon aan degenen die zulks wens ten, gas verstrekt worden.
Toch is er van het begin af aan winst gemaakt, en zelfs zijn deze wins ten
jaar op jaar groter, maar de waarde van deze winstcijfers moeten we Diet
te hoog aanslaan: de boekhouding die gevoerd werd was niet meer dan het
meest elementair kasboekhouden. Tot 1892 was het bijhouden der boeken
mede de taak van de directeur en steIIig kan men van iemand die op de eerste
piaats technicus was, geen gedetailleerde voorcaIculatorische kostprijs verwachten. Het gevoig was, dat de winst in deze jaren een min of meer verrassend karakter droeg. Deze winstcijfers zouden wij bovendien DOg moeten
corrigeren, wanneer wij ze met latere winstcijfers zouden willen vergelijken,
aangezien eerst na 1908 afschrijvingen op gebouwen en instaIIaties werden
toegepast.
De voomaamste feiten uit deze jaren zijn, naast de herhaaldelijke prijsverlagingen van het gas, de uitbreiding der gasfabriek in 1867 en 1877, de
uitbreiding van het pijpennet in 1875 - noodzakelijk geworden wegens de
slechting der vestingwerken waardoor de bebouwbare grond vergroot
werd -, de twist tussen de heer J. A. Bouwens en de overige leden van de
gemeenteraad in dejaren 1868-1870 over de al of nietjuiste wijze van boekhouden, en het overlijden van de directeur in 1880, waama dr. J. J. Neurdenberg uit Leiden opvolgt.
Achtereenvolgens zullen wij deze punten nader beschouwen. Eerst zal
echter nog een analyse volgen van de financieringsopzet van de gasfabriek
bij de oprichting in 1858 en van de kapitaalpositie in de beginjaren.
3.1. Financieringsopzet

Volgens het gemeenteversiag over het jaar 1£65 beliep het kapitaal dat
door de gemeente voor de oprichting der fabriek in 1858 was aangewend, in
totaal f89.015,85.
Op de "Rekening en Verantwoording der gemeente Breda" over 1858 vinden we onder Uitgaven, Hoofdstuk VII art. 6 een bedrag ad 189.449,25t,
zijnde ten behoeve der gasfabriek over het gehele jaar 1858 uitgegeven.
A1vorens na te gaan hoe de gemeente dit kapitaal aangetrokken heeft,
iaten we eerst een gespecificeerd overzicht van de uitgaven over 1858 voigen.
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Specijicatie kosten 1858
aard van de kosten

leverancier

kosten

1. Fabrieksgebouwen, steenkolenloodsen, smederij,
directeurswoning en in- A. van Glabbeek, Breda f 24.280,bouw 2 gashouders
" 3.787,025 f 28 .067,025
2. Vergroting Waterlunet

A. van Glabbeek, Breda f
aftrek

1.799,21,81" 1.777,19

3. Openleggen en dichten
der sleuven
C. Oosterman, Breda
4. Gaspijpen

5. IJzerwerk

6. 2 gashouders

" 1.550,-

John Bryan en Co.,
New Castle
John Bryan en Co.,
f
New Castle
J. Bryan, Utrecht
R. S. Stokvisch en Zn.,
R'dam

" 14.914,64
3.745,82
984,54
535,77

" 5.266,13

M. v. d. Kuyl, Slikkerveer

7. Gasmeters, fittings en buiR. S. Stokvisch en Zn.,
zen
R'dam
f
J. Bryan, Utrecht
"
"
Wed. Stokvis en Zn.
"
v. d. Bergh en Co.,
A'dam

" 5.678,-

1.588,88
2.235,855)
3.964,175)
1.165,51
19,20 (" 2.235,855
(" 6.737,765

8.2 kalkkisten
9. IJzeren dak

10. Candalabres en consoles

M. v. d. Kuyl, Slikkerveer

" 1.170,-

M. v. d. Kuyl, Slikkerveer

825,-

Penn en Co.

" 2.156,45

11. Verven gaslantaarns, etc. A. H. de Ruyter

476,25

12. Gasomament op het gemeentehuis Teeken-Instituut en Herhalingsschool

409,15

13. Perspomp

300,-

14. Lood

15. Zinkstuk

Wed. Doorman en Zn.,
R'dam
f
159,72
H. van Keulen
" 1.025,48
Nolet en Zn., Schiedam
transporteren

" 1.185,20
430,80

f 73.179,455
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kosten

transport /73.179,455
16. Ingenieursloon

J. Bryan, Utrecht

17. Opzichterslonen

over maart tot en met
oktober
/
(f 120,- per maand) bij
verven der lantaarns

" 1.500,960,-

125,20

18. Vrachten

" 1.085,20
" 2.514,29

19. Steenkool

John Bryan, New Castle

20. Directeurswedde

maanden november en december (2 x
/83,33)

166,66

een jaar erfpacht ingaande 21 oktober
1858

36,-

22. Gratificatie

W. Ort, fortificatie-opzichter Breda

50,-

23. Diversen

o.a. commissies, provisies bank wegens verkoop inschrijvingen Grootboek, k1eine werkzaamheden, medailIe voor VIijt en Volharding, wijn,
briefport
" 9.631,83

21. Erfpacht

" 1.285,82

/89.449,255
Ben openingsbalans per 27 oktober 1858 is door ons helaas niet terug
gevonden, evenmin als de balans per 31 december 1858, zodat niet kon worden nagegaan onder welke rekeninghoofden de diverse actiefposten werden
geboekt.
Beantwoorden we nu de vraag hoe de gemeente zich de nodige middelen
verschafte.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stonden voor 1858 toe:
a. bij besluit van 30 januari 1858: de verkoop van/86.300,2t% Inschrijving op het Grootboek; geschatte opbrengst / 54.369,b. bij besluit van 27 augustus 1858: het aangaan van een geld" 50.000,lening groot/50.000,- a 5%
c. bij besluit van 28 juni 1859: overboeking van "kosten van
verlichting der straten" (Hoofdstuk VII, art. 4)
335,89
/104.704,89
d. bij besluit van 26 oktober 1858: overboeking naar "aanleg
weg naar Baarle-Nassau" (Hoofdstuk VII, art. 5)
" 12.056,515
Zodat op de "Rekening en Verantwoording" een bedrag ad
/ 92.648,375
onder Uitgaven (Hoofdstuk VII, art. 6) verantwoord is dat kon worden aangewend voor de bouw van de gasfabriek.
In werkelijkheid waren de uitgaven /89.449,255, zodat een mindere uitgave
gedaan werd ad/3.199,12.

292

EEN EEUW BREDASE GASFABRIEK

1858-1958

op de "Rekening en Verantwoording der gemeente Breda" vinden we dan
onder "Ontvang" de middelen waardoor deze uitgave mogelijk werd.
Deze middelen zijn:
a. Opbrengst van de verkoop van /76.300,- 2t% Inschrijving op het Grootboek
/ 48.478,78
b. Opbrengst geldlening
" 50.000,c. Opbrengst verkochte gas, geleverde fittings en cokes
4.218,825
/ 102.697,605

De gedurende het jaar 1858 (oktober tot en met december) wegens de
exploitatie ingekomen gelden werden dus voor de financiering van de gasfabriek gereserveerd.
De volgende vraag waarop het interessant is het antwoord te weten, is
wanneer de gasfabriek haar schuld aan de gemeente had afgelost.
Ondanks aanzienlijke uitbreidingen in de jaren 1866 en 1868 zien we toch
de schuld aan de gemeente Breda met sprongen teruglopen.
Volgens de balansen was het verloop aldus:
Eind 1859:
1860:
1861:
1862:
1863:
1864:
1865:
1866 :
1867:
1868:

/ 89.194,485
" 80.990,925
"
- , - *)
" 72.990,925
" 67.777,075
" 57.536,77
" 49.052,235
" 24.964,84
" 7.471,48

schuld gekweten.

*) Over het jaar 1861 zijn geen jaarstukken bewaard gebleven.

In een tijdsbestek van 10 jaar was de gasfabriek dus schuldvrij en eind
1868 was de sinds 1862 gevormde "Kapitaalrekening" aangegroeid tot
1123.380,45. Hierbij moeten we er nog rekening mee houden dat dit verloop
niet aIleen slaat op de beginschuld ad 189.015,85, maar tevens de afiossing
van in volgende jaren bij de gemeente opgenomen gelden bevat.
In 1868 werd een "nota betreffende enige bedenkingen tegen de comptabiliteit en het beheer der gasfabriek" opgesteld door de heer Van den Bergh,
bijgestaan door de heer A. Sassen, leeraar aan de Hogere Burgerschool.
Aan deze nota ontlenen we, dat door de gemeente werd voorgeschoten:
1858
1859
1860
1861
1862
1868

/ 89.015,85
,,11.505,47
,,15.706,48
2.200,600,,,17.296,98
/ 136.324,78

Besteed voor aanleg der
inrichting, aankoop van
meters en bedrijfskapitaal

,,123.380,45 (N.B. De "Kapitaalrekening"
/ 12.944,33 eind 1868)
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Deze som vertegenwoordigt het bedrag van de gelden, die gedurende de
eerste jaren der exploitatie tijde/ijk door de gemeente zijn voorgeschoten en
ook weer terugbetaald zijn.
Deze terugbetaalde gelden schuilen onder de ontvangsten die achtereenvolgens jaarIijks door de gemeente van de gasinrichting (in natura en in geld)
zijn genoten.
WiI men derhalve nagaan welke de jaarIijkse ontvangsten geweest zijn,
dan moet men van het geboekte totaal het bovenbedoelde tijdelijk voorschot
ad/12.944,34 aftrekken; het overschot is het totaal der tot 31 december uit
de exploitatie der gasinrichting verkregen ontvangsten.
Volgens de boeken is door de gemeente ontvangen:
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868

f

3.154,205

" 18.923,165
" 31.527,92
6.249,545
" 14.077,735
8.812,435
" 14.044,66
" 11.241,455
" 15.884,95
" 18.433,115
" 20.254,965

f 162.604,15
Wordt van dit totaal het
tijdelijk voorschot dat daaruit is terugbetaald, afgetrokken

" 12.944,34

dan blijkt dat de opbrengst
der exploitatie tot 31 maart
1868 heeft bedragen, in natura en in geld

f 149.659,81

Deze gegevens laten dus zien, dat de schuld aan de gemeente Breda in de
loop van de jaren 1858 tot en met 1868 opklom tot/136.324,78, maar verminderde met/162.604,15, zodat uiteindelijk dus een vordering zou moeten
hebben resulteren van f162.604,15 - /136.324,78 = /26.279,37. Dat dit
niet het geval is, komt omdat de schuld elk jaar ook nog groter werd door
de te betalen rente, zoals we verderop bij de bespreking van het jaar 1859
zuIIen aantonen.
Staan we nog even stiI bij de door de gemeente verstrekte gelden, teneinde
na te gaan op welke wijze de gasfabriek deze gelden verkreeg.
De post adf89.015,85 van 1858 is reeds besproken.
De bedragen in 1859 en 1860, respectieveIijk groot/I 1.505,47 en/15. 706,48,
vinden hun verklaring in het feit dat de gasfabriek in deze jaren niet de beschikking had over een eigen kas; de door haar ontvangen gelden werden
elke maand voIIedig afgedragen aan de gemeente-ontvanger en deze verstrekte ook de benodigde gelden voor de maandelijkse uitgaven. Zo is het
ook verklaarbaar dat de jaren 1859 en 1860 met bedragen van respectievelijk
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118.923,165 en 131.527,92 als uit de exploitatie der gasinrichting verkregen
ontvangsten, hoog uitsteken boven de omliggende jaren.
In de jaren 1861 en 1862 moest blijkbaar een beroep worden gedaan op
de gemeentekas ter aanvulling van de fabriekskas, waarschijnlijk wegens te
grote afdrachten in de maand voor opname van deze posten van respectievelijk/2.200,- en 1600,-.
Zijn dus de bedragen door de gemeente in de jaren 1859 tot en met 1862
gefoumeerd, niet verkregen door het sluiten van een lening door de gemeente, dit laatste is weI het geval met de post ad 117.296,98 in het jaar 1868.
In het gemeenteverslag over het jaar 1873 vinden we naast de geldlening ad
150.000,- van 1858 een geldlening groot j15.000,- it 5 %, afgesloten in
1867 ten behoeve van de gasfabriek.
Het gemeenteverslag over 1867 vermeldt hierover, dat er in dat jaar een
raadsbesluit is gevallen "waarbij de geldlening, aangegaan tot bestrijding
der kosten van de uitbreiding der stedelijke gasfabriek met 13.000,-, is
verhoogd en alzoo gebragt op eene som van 118.000,-".
Aangaande de aanleiding tot dit besluit lezen we dan nog, dat de beide
gashouders tot teJescoophouders veranderd zijn, waardoor hun inhoud met
! is vergroot; en dat er voorts een IokaaI bijgebouwd is, waarin een oven
met 7 retorten is geplaatst.
Het verslag vervoIgt "Door deze aanzienJijke uitbreiding is de fabriek in
staat gesteld, in het steeds toenemend verbruik van gas te voorzien", en:
"Over de 13.000,- behoefde tot heden niet beschikt te worden, vermoedeIijk zal dit echter voor het einde van juni 1868 het geval zijn".
Besluiten we nu dit overzicht van de financiele verhoudingen gedurende
de eerste 10 jaren van het bestaan der gasfabriek met een blik op de gemeentelijke financien in zoverre zij betrekking hebben op de gasfabriek. We
zien dan dat regelmatig de afiossingen op de leningen plaats hadden.
Op de lening van 150.000,- yond met ingang van 1860 afiossing plaats
en wei elk jaar 11.000,- behalve in het jaar 1862 waarin 14.000,- werd
afgelost. Eind 1868 was deze lening dus nog groot/38.000,-. Op de in 1867
gesloten lening ad 115.000,- werd in 1868 voor het eerst afgeschreven en
weJ/1.500,-.
Pro resto was deze lening eind 1868 dus nog groot/13.500,-.
De concIusie uit dit overzicht der prille jaren van de gasfabriek mag dus
weI lui den, dat de fabriek in ruime mate levensvatbaarheid toonde.
3.2. Prijsbeleid

Vanaf de oprichting tot aan 1 januari 1863 bedroeg de prijs van het gas:
voor de eerste 20.000 kub. voet per jaar 15,- per 1000 kub. voet (± 10,18
per m3), boven 20.000 kub. voet/4,- per 1000 kub. voet. Deze prijs was
schrikbarend hoog. Het wekt dan ook geen verwondering, dat aIleen de
welgestelden zich de luxe van een gasverlichting konden permitteren. Toch
werd er met 517 particuiiere gaslichten gestart in 1858 en dit aantal breidde
zich in de volgende jaren snel uit tot 1602 in het jaar 1861. Het jaar 1862
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gaf echter een daling te zien tot 1285, maar toen in januari 1863 de prijs
verlaagd werd, verdubbelde het aantal particuliere gaslichten zich bijna, het
bedroeg aan het einde van dat jaar 2248 1).
Het eerste besluit tot prijsverlaging werd genomen in de raadsvergadering
van 13 december 1862. Dit besluit bracht de leveringsprijs op 14,50 per
1000 kub. voet voor de eerste 50.000 kub. voet (d.i. ± 10,16 per m 3 ), het
daar bovenuit gaande verbruik bleef op 14,- per 1000 kub. voet. Als reden
van deze prijsverlaging werd opgegeven de goede exploitatieresultaten, terwijl daarnaast de opmerking werd gemaakt, dat de gasprijzen in de andere
gemeenten lager waren 2).
Wegens het dalen der prijzen van het steenkolengas elders en het toenemende verbruik van petroleum wordt reeds een half jaar na de eerste
prijsverlaging besloten de gasprijs op 14 ct. per kub. Ned. el (per m3) vast
te stellen met ingang van 1 november 1863. Een voorstel om de prijs evenredig met het verbruik te wijzigen, zoals tot nu toe geschiedde, wordt afgewezen 3).
Wederom komt er een verzoek van de ingezetenen tot prijsverlaging in
behandeling in 1866, maar op aanraden der gascommissie besluit de gemeenteraad de gasprijs te handhaven wegens de uitbreiding die de fabriek
binnenkort zal moeten ondergaan en gezien de gasprijzen elders 4). Eerst op
3 juli 1869 wordt de gasprijs verder verlaagd en met ingang van 1 januari
1870 gebracht op 12 ct. per kub. Ned. e! 5).
Hoe zeer men zich bij de vaststelling van de gasprijs op de korte termijn
baseerde, blijkt uit de in 1872 voorgenomen vermindering. Op 30 maart van
dat jaar werd namelijk besloten de prijs op 11 ct. te brengen en wei met ingang van 1 januari 1873. Ruim een maand later vraagt de heer Van MierIo,
of de capaciteit van de fabriek wei groot genoeg is, zodat de verlaging der
prijs misschien beter achterwege zou kunnen blijven! De burgemeester kan
hem gerust stellen 6). Hierin kunnen we nog een typisch voorbeeld van passieve geestesgesteldheid zien; in plaats van de prijspolitiek te koppelen aan
de afzetmogelijkheden van het gas maakte men de laatste afhankelijk van
de prijspolitiek. Dit besluit tot prijsverlaging wordt evenwel niet in de praktijk omgezet, zoals blijkt uit de raadsvergadering van 26 oktober; de prijzen
van de steenkool zijn dermate gestegen, dat het besluit voor onbepaalde
tijd geschorst wordt 7).
Op 10 oktober 1874 wordt wegens vermindering van de kolenprijs de gasprijs op 11 ct. gebracht, ingaande 1 januari 1875. In de desbetreffende vergadering wordt nog opgemerkt dat de prijs bij vergeIijking met andere
plaatsen vee! lager ligt en dat de fabriek een uitbreiding zal moeten onder1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

G .A.
G.A.
G.A.
G.A.
G.A.
G.A.
G.A.

Breda, Gemeenteverslagen 1858-1863.
Breda, Notulen van de raad 1862, 13 december.
Breda, Notulen van de raad 1863, 6 JUDi.
Breda, Notulen van de raad 1866, 27 januari.
Breda, Notulen van de raad 1869, 3 juli.
Breda, t.a.p., 11 mei.
Breda, La.p., 26 oktober.
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gaan. Deze uitbreiding had plaats in 1877, maar was nauwelijks voltooid of
drie adressen om verdere prijsverlaging komen ter tafel, nl. van de Kamer
van KoophandeI, van de Vereniging van handel en nijverheid en het derde
van een aantal ingezetenen. Op 15 juni 1878 wordt dan de prijs vastgesteld
op 10 ct. per kub. meter 1).
In het jaar 1880 verzoeken de fabrikanten F. P. J. Klep, ijzergieter en
J. F. de Booy het gas ten behoeve van hun fabrieken tegen de prijs van 8 ct.
te mogen betrekken. De gascommissie geeft te kennen, dat voor enkele gasverbruikers de prijs niet lager gesteld kan worden. De heer v. d. Burgh merkt
hiertegen op, dat het zijns inziens billijk is dat grote gasverbruikers enig
voordeeI genieten, het gasverbruik zal er door gestimuleerd worden. Tevergeefs, de adressen worden afgewezen 2).
De laatste gasprijsverlaging in deze periode heeft plaats op 5 dec. 1882;
voortaan zal gas geleverd worden tegen 9 ct. per m 3 3). Deze prijsverlaging
wordt op 9 juni 1883 door het raadslid Van Aken ondoordacht genoemd.
Men had eraan moeten denken, dat een verbetering van de gasfabriek voor
de deur stond. Tevens herinnert hij eraan, dat reeds in 1875 is gezegd dat
Ginneken van gas voorzien zou kunnen worden. Tot nu toe is dat niet geschied. Hij spreekt dan de hoop uit, dat na de verbetering de gemeenten
Ginneken en Princenhage van gas voorzien zullen worden 4).
Resumerend zien wij, dat in deze 25 jaar de prijs van/0,18 op /0,09 werd
teruggebracht. De hierdoor gederfde winst werd opgevangen door de vergrote afname, of beter gezegd de vergrote afname maakte per slot van rekening de prijsverlaging mogelijk, en deze werd toegepast, omdat in deze
periode het maken van winst niet werd nagestreefd. De gasfabriek werd door
de gemeente beheerd als een openbare dienst, waarvan de gemeenschap als
geheel kon profiteren.
3.3. Uitbreiden der gas/abriek in 1867 en 1877 en van het pijpennet in 1875

Toen in 1858 de gasfabriek met de produktie begon, waren er 100 particuliere verbruikers die echter reeds meer gas afnamen dan de gemeente. AI
werd steeds meer gas verbruikt ten behoeve van verlichting van straten en
gemeentegebouwen, daarnaast wilde men vooral de afzet aan particulieren
vergroten. Aangezien de gasfabriek een gemeentebedrijf was, en toentertijd
de opvatting gold, dat dit niet naar een maximale winst behoorde te streven,
werd van de bestaande capaciteit uitgegaan. Binnen dit kader vonden prijsverlagingen plaats, die mogelijk werden gemaakt door de toeneming van de
gasverkoop, vooral als gevolg van andere factoren dan de prijsverlagingen.
Deze fungeerden in feite weI als een stimulans tot een vergroting van het
gasverbruik, maar zijn tot dat doel niet gehanteerd.
Welke andere middelen dan prijsverlaging gebruikte men om de afzet bin1)
2)
3)
4)

G.A.
G.A.
G.A.
G.A.

Breda, Notulen van de raad
Breda, Notulen van de raad
Breda, Notulen van de raad
Breda, Notulen van de raad

1874, 15 juni.
1880, 10 julio
1882, 5 december.
1883, 9 juni.
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nen de capaciteit te stimuleren? Twee middelen werden aangewend. Op
13 augustus 1864 werd de verbuur van de vanwege de gasfabriek aangelegde
gaspijpen binnensbuis mogelijk gemaakt; de buurprijs zou 7% van de aanlegkosten bedragen '). Ret andere middel was aan de verbruikers toe te staan
eigen pijpleidingen in bun woonhuizen of fabrieken te leggen en eigen gasmeters te gebruiken. Riertoe werd op 20 november 1875 besloten 2), maar
reeds 11 jaar tevoren, in 1864 dus, bad Gulje biervoor gepleit 3). Toen werd
even weI opgemerkt, dat een dergelijke toestemming onvoorzicbtig zou zijn,
aangezien bet toezicbt der politie zou ontbreken en bet gevaar van brand
groter zou worden.
De genoemde middelen badden niet ten doel reclame te maken voor bet
gas, wie het enigszins kon betalen ging over op gas al was het aIleen maar
om niet onder te doen voor een ander. Bovendien was bet verschil tussen
gas- en olieverlicbting weI zo groot, dat bet gas uit dien hoofde geen reclame
nodig bad. De stimuleringsmiddelen maakten indirect bet gas goedkoper
en zodoende nam de afzet toe. Deze afzet was tegen 1867 zo groot geworden,
dat uitbreiding van de produktie noodzakelijk werd. Op 28 maart 1866 verzocbt de commissie aan de gemeenteraad toestemming de gashouders in
telescoopgasbouders te veranderen en met de Militaire Genie in onderbandeling te treden over de afstand van een stuk grond ter vergroting van bet
stookbuis 4). Drie dagen later willigde de raad dit verzoek in ondanks de
bezwaren van de heer Gulje die vreesde, dat de telescoopbouders vanwege
de grote drukking te zwaar zouden zijn 5). Als laagste inscbrijver bij de aanbesteding komt de beer Job. Loeff, fabrikant te Den Boscb, uit de bus met
116.730,-. Later wordt hij evenwel op zijn verzoek van de aanneming ontslagen, omdat hij een vergissing van I 1.450,- bad gemaakt 6). Bij de tweede
aanbesteding wordt de verbouw gegund aan C. J. Marijnen, voor zijn inschrijving ad/18.068,-. De dekking van deze uitbreidingskosten wordt gevonden in een geldlening van 118.000,-.
In 1875 voIgt de aanschaf van een exhauster (13.014,88) en van een aanzienlijke boeveelbeid nieuwe pijpen met bet oog op de uitbreiding die bet
pijpennet zal moeten ondergaan, tengevolge van de vergroting van de bebouwbare grond door de slechting van de vestingswerken in de gemeente.
Riertoe wordt besloten een lening van 140.000,- aan te gaan 7). Maar gedeputeerde staten maken bezwaar tegen bet ontbreken van een bepaling
omtrent het minimum van koers bij uitgifte van schuldbrieven en tegen bet
niet behoorlijk aanduiden van de middelen tot aflossing en rentebepaling.
Zij adviseren tot befting van gasrecbt 8). Omtrent dit Iaatste punt zijn de
' ) G.A. Breda, Notulen van de raad 1864, 13 augustus.
G.A. Breda, Notulen van de raad 1875, 20 november.
G.A. Breda, Notulen van de raad 1864, 18 juni.
G.A. Breda, Notulen van de raad 1866, 28 maart.
G .A. Breda, t.a.p., 31 maart.
G .A. Breda, Notulen van de raad 1867, 9 februari.
G .A. Breda, Notulen van de raad 1875, 15 mei.
G.A. Breda, Ingekomen stukken 1875, 17 juni, missive behandeId in de raad
op 26 juni A3.
2)
3)
4)
5)
6)
1)
8)
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raadsleden een andere mening toegedaan. Het heffen van gasrecht boven de
gasprijs is in feite een belasting en de meerderheid der raad is van mening,
dat de betaling voor de levering van gas niet gelijk gesteld mag worden met
het betalen van belasting; immers men is niet verplicht gas af te nemen. Om
deze principiele reden wijst men het gasrecht af en men besluit als aflossingsen rentebetalingsmiddel op te geven: de inkomsten uit de opbrengst wegens
de verkoop van gas, cokes, teer, enz. Op 29 oktober keuren gedeputeerde
staten dan de lening goed.
Weer enige jaren later heeft een tweede uitbreiding van de gasfabriek
plaats. De bouw van een nieuwe gashouder wordt aangenomen door D. A.
Schrutlen en Cie., te Leiden voor /27.700,-. Verder neemt C. Klep-de
Bruyn het ijzerwerk voor 28 retorten aan voor /2.540,-. In 1873 had deze
firma, C. KIep-de Bruyn en Zn., ijzer- en metaaIgieters te Breda, zich reeds
aanbevolen tot het leveren van gietwerk, maar in de gemeenteraad werd
gezegd dat de gaspijpen waarop adressanten wezen, aIleen verkrijgbaar waren in Engelse fabrieken en mogelijk ook in Maastricht 1). Betreft de aanneming van 1877 ander gietwerk of is de gemeenteraad teruggekomen op
het idee dat alles wat "van buiten" komt, beter is? Ook de gebouwen moeten
vergroot worden. Dit wordt aangenomen door Th. Kessel voor /15.859,-.
Om deze uitbreiding te effectueren wordt een geldlening van /60.000,- a
4t % aangegaan.
3.4. Problemen over de opzet van de boekhouding 1868-1870

Zeer vaak is de boekhouding het onderwerp van gesprek geweest in de
jaren 1858-1883. Alvorens deze kwestie te bespreken, voIgt eerst iets over
de beheersstructuur. Tot 17 november 1860 was het beheer der gasfabriek
direct in handen van de gemeenteraad. Zeven dagen eerder was voorgesteld
de gasfabriek als een op zichzelf staande ondememing te beschouwen en
haar vanwege de gemeente door een cornrnissie van beheer, gekozen uit de
raad, te doen beheren. Hiertoe werd op bovengenoemde datum besloten en
in het vervolg wordt elk jaar de cornrnissie opnieuw samengesteld 2). Tevens
werd de zakelijke borgtocht van de directeur vastgesteld op /3.000,-, hetgeen deze laatste aanleiding gaf verhoging van zijn jaarwedde te verzoeken 3),
welk verzoek afgewezen werd, aangezien zijn inkomen (f 1.450,- per jaar)
dat van de secretaris en de ontvanger der gemeente en dat van de directeur
van de Bank van Leening overtrof 4).
Ondertussen deelde de cornrnissie van beheer mee, dat een behoorlijk
overzicht in het beleid van de directeur niet mogelijk was wegens het gemis
van de nodige inlichtingen. Daarom wordt besloten een cornrnissie tot onderzoek in te stellen. Deze commissie brengt op 30 januari 1861 rapport uit en
het is interessant haar winstberekening te vergelijken met het officieIe winst1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1873, 2 september.
2) G.A. Breda, Notulen van de raad 1860, 17 november.
3) G.A. Breda, t.a.p., 29 december.
4)

G.A. Breda, Notulen van de raad 1861, 23 januari.
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cijfer 1). Het betreft hetjaar 1859; een officieel winstsaldo bedroegf8.648,78.
De commissie corrigeert dit cijfer als voigt:
winst
/4.403,96
af: 1. intrest 5 % over /88.079,355
2. eerste afiossing van lening van/ 50.000,- = ,,1.000,3. winstdeling directeur 2t % over /4.638,40 =" 115.96

/ 8.648,78
" 5.519,92

f
"Wenschelijk gedurende 10 jaren rninstens 2 % af te schrijven
op materieel, gebouwen, enz." aangezien ,,80% gerustelijk als
norninaal cijfer zoude zijn aan te nemen", dus 2 % van/88.079,355

3.128,86

,,1.761,59
/1.367,27

Bezien we deze berekening. Omtrent het berekenen van intrest halen we
hier het rapport van de deskundigen aan, dat in 1869 verscheen. Deze deskundigen waren J. G. van den Bergh (later, 1883-1887, minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid), bijgestaan door A. Sassen, leraar aan de H.B.S.
te Breda (later directeur der Rijkspostspaarbank).
Het rapport zegt hierover: "Men zal reeds hebben bespeurd, dat wij het
berekenen van interest tussen de gemeente en de gasinrichting geheel op
zijde laten. Zulke berekening schijnt niet te pas te komen. Volgens de leer
der Staathuishoudkunde is interest de prijs der voortbrengende diensten van
een aan een ander toebehorend kapitaal. Gemeente en gasfabriek nu, zijn niet
twee moreele personen, maar slechts een lichaam, dat voor de juiste orde
van zaken eene tweeledige streng afgescheidene gedaante aanneemt. De tot
heden plaats gehad hebbende berekening is aileen het gevolg van misverstand omtrent het stand punt waarop het beheer der gasfabriek geplaatst
moet zijn. Die inrichting is eene bezitting der gemeente, die haar exploiteert
door gemeentebeambten, onder toezigt eener commissie van beheer. Deze
commissie heeft eenvoudig tot taak elk jaar het overschot der exploitatie
(zeer oneigenaardig winst genaamd) te verantwoorden aan het gemeentebestuur. Aan dit overschot eene bestemming te geven is de roeping van dit
bestuur, niet van de commissie. Wanneer deze nu, gelijk hier plaats heeft,
dat overschot der exploitatie verdeelt in rente en amortisatie of terugbetaling
van kapitaal, dan gaat zij buiten haren werkkring, en stelt op willekeurige
wijze een rentestandaard vast".
Vit deze aanhaling blijkt, dat ook de deskundigen de gasfabriek niet als
een ondememing beschouwden in bedrijfseconomische zin. Typisch is de
afschrijving tot op 80 %. De residuwaarde van de opstallen plus de waarde
van het terrein zal zeker lager liggen dan 80 %.
In 1868 was het raadslid A. J. Bouwens, van beroep wijnhandelaar, van
mening dat er aan het beheer der gasfabriek en inzonderheid aan de boekhouding zulke grote gebreken kleefden, dat hij zich genoodzaakt voelde
gedeputeerde staten zijn bezwaren mede te delen. Op 2 mei 1868 had hij
reeds, als enige, aan de rekening over het jaar 1867 zijn goedkeuring ont') G.A. Breda, t.a.p., 30 januari.
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houden 1). Op 17 oktober wordt zijn adres aan gedeputeerde staten in de
gemeenteraad behande!d. Kennelijk is niemand het met bern eens, maar de
beer Bouwens "volhardt bij zijn ongunstige mening over de administratie
der fabriek en zal niet rusten, voordat hij de aldaar gepleegde verkeerdheden
heeft aan de dag gebragt, al moge hij ook door den ganschen raad in het
ongelijk worden gesteld" vermelden de notulen. De voorzitter acht de bezwaren van geen gewicht, omdat "diens aanmerkingen hem toeschijnen
hoofdzakelijk voort te vloeien uit een onjuist begrip van het Italiaansch of
dubbel boekbouden". Desalniettemin wordt er besloten, dat de boeken gedurende 14 dagen voor de gemeenteraadsleden ter inzage zuilen Jiggen 2).
Veertien dagen later is bet oordeel dat gedeputeerde staten niet kunnen
vergen, dat de vergadering "in een wederJegging van de aangevoerde grieven
treedt", en men besluit gedeputeerde staten te verzoeken zelf inzage van de
boeken te nemen, indien deze aan de medegedeelde bedenkingen enig gewicht mocht hechten 3). Naar mijn mening voelde de raad zich weinig kompetent om een uitspraak te doen.
Zeker was het merendeel der leden niet op de hoogte van de beginselen
van het boekbouden, zoals door verscheidene raadsleden openlijk werd toegegeven in latere zittingen. Dan komt in 1869 de commissie van onderzoek
met bedenkingen tegen de kapitaalrekening. Met algemene stemmen besluit
men een onderzoek door deskundigen te laten instellen. Met algemene stemmen behalve ... de heer Bouwens, die zich van stemming onthoudt 4).
Waarom? Omdat het benoemen van de deskundigen aan de commissie van
bebeer zal worden overgelaten en dus niet aan de gebele raad. Inderdaad is
het eigenaardig dat, waar bedenkingen zijn gerezen tegen de bekwaamheid
of mogelijk de integriteit van het beheer, dit beheer zelf de deskundigen
aanstelt. De heer Bouwens is hierover zo verontwaardigd, dat hij in de vergadering van 28 augustus 1869 tot de orde geroepen moet worden wegens
kwetsende en beledigende taal 5). Het rapport van de deskundigen, waaruit
we reeds enige malen fragmenten aanhaalden, houdt zich aileen bezig met
de wijze, waarop de boekbouding gevoerd werd en de waardering van de
balansposten. De onkreukbaarheid van het beheer wordt door het rapport
niet in twijfe! getrokken. De heer Bouwens is echter niet tevreden gesteld,
het rapport beantwoordt volgens hem niet aan het doe! van het besluit van
de raad. Het is moeilijk in deze materie uit te maken wie er gelijk heeft.
Daarvoor staan ons te weinig gegevens ter beschikking: de notulen worden
nog niet stenografisch opgenomen, zijn dus zeer beknopt, terwijl bijlagen,
waarnaar in de notulen verwezen wordt, meestal ontbreken. De kwestie
iIIustreert, hoezeer in deze eerste 25 jaren de boekhouding in het centrum
van de beiangstelling stond.
Hoe reageerde het publiek op de uitbating der gasverJichting? Reacties
1868,2 mei.
t.a.p., 17 oktober.
t.a.p., 31 oktober.
Notulen van de raad 1869, 19 juni.
t.a.p., 28 augustus.

1) G.A. Breda, Notulen van de raad

2)
3)
4)
5)

G.A.
G.A.
G.A.
G.A.

Breda,
Breda,
Breda,
Breda,
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van verbruikers zullen uitblijven, wanneer men tevreden is; alleen wanneer
men dit niet is, zullen zij in de vorm van klachten openbaar worden, dat wi!
zeggen in de raad besproken worden. Kennelijk is men de eerste zeventien
jaar tevreden geweest, hetgeen niet zo verwonderlijk is; in vergelijking met
de olieverlichting moest de gasverlichting al heel slecht zijn om aanleiding
tot klachten te geven. In die beginjaren zal men de merites van het gas nog
niet zo op zichzelf hebben beoordeeld maar bij een eens slechtere voorziening haar vergeleken hebben met de nog zo bekende olieverlichting.
In 1875 komt de eerste klacht in de raad; na onderzoek wordt meegedeeld,
dat de oorzaak van het slechte licht gelegen was in het feit dat er een gebrek
was in de buitenketel, waardoor een der gashouders weigerde te werken,
maar dat daarin sedertdien is voorzien 1). Ret is de enige klacht in deze
periode, betrekking hebbende op de slechte kwaliteit. Twee jaar later klaagt
het raadslid Rikkes ook over de slechte verlichting, maar hier betreft het
een geval van niet ontsteken en een geval van ontbreken van een lantaarn.
Statistiek van de exploitatie van 1858 tot en met 1883 *)

jaar
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

verbruikte
gaskolen
1.311hl

5.336
6.753
7.280
8.461
9.468
9.448
10.722
13.336
14.751
14.290
15.803
15.236
17.758
18.621
17.890
19.000
23.098
25.041
30.023
33.162
38.276
40.163
46.993
51.168
60.568

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

gasproduktie
inm3

aantal
meters

gasverbruik
in m3

gasprijs Breda
gewone meter

26.220
106.720
135.060
154.028
197.657
209.749
214.782
244.529
290.804
303.384
290.204
316.060
330.312
363.143
367.942
382.040
415.968
485.068
500.820
600.260
712.983
765.520
803.260
939.900
1.054.529
1.121.120

100
181
223
279
296
296
334
391
475
521
540
553
557
581
600
620
629
631
656
692
711
721
747
785
807
834

27.542
124.232
152.988
168.710
196.017
205.053
206.976
235.200
284.659
298.868
297.288
316.694
307.384
312.139
332.334
340.424
343.360
405.989
424.248
492.599
575.942
624.348
671.583
771.137
883.408
899.687

± 0,18
± 0,18
± 0,18
± 0,18
± 0,18
± 0,16
0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,14
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09

*) De methoden van het meten van de productie en het verbruik lieten aanvankeIijk kennelijk te wensen over. Bron: Verslag van den toestand der Gemeente Breda
over het jaar 1908, pp. 264-265.

1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1875, 27 maart.
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BEHAALDE WINSTEN VAN 1858 TOT EN MET 1883 (in guldens)
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Rikkes protesteert tegen willekeurig optreden van de directeur der gasfabriek
inzake ontsteken en doven der verlichting en wijst er op, dat op een bepaalde
plaats waar geen lantaam staat, "veel plaats heeft wat het daglicht niet mag
zien" 1). Inderdaad werden bij maanlicht de lantaarns gedoofd. Bovendien
bleven slechts de zgn. doorbranders de gehele nacht branden, wanneer er
geen maanlicht was. De voorzitter weerlegt de bezwaren: "wanneer de lantarens bij donker weer niet branden, is het omdat de maan in de lucht staat,
doch het gebeurt dikwijls dat de maan niet doorschijnt" en wat betreft die
zedeloosheid : de heer Rikkes had ook al eens geklaagd over de zedeloosheid
der liederen die langs de openbare weg werden gezongen. B. en W. hebben
zich die liederen aangeschaft en er niets oneerbaars in kunnen ontdekken.
4.

INVOERING PRUSPOLITIEK

Was in de voorgaande periode geen sprake van een active prijspolitiek,
daar de prijs afhankelijk was van de afzet, in de nu volgende 25 jaar verandert de prijs niet langer omgekeerd evenredig met de toename van de afzet, maar wordt zij door de gemeente in dienst gesteld van de gemeentepolitiek, waardoor zij dus een actieve rol gaat spelen.
Ook in deze jaren - 1884-1908 - wordt de afzetpolitiek gebonden aan
de beschikbare capaciteit van de gasfabriek, echter: in beginsel. Het verband
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1877, 22 december.
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capaciteit-afzet-prijs is losser geworden. Er blijft atkeer bestaan om de capaciteit te vergroten. Met tegenzin werden daarom vaak verzoeken tot aansluiting, atkomstig van particulieren buiten de gemeente, ingewilligd, maar
zij werden ingewilligd. De gemeente was daartoe - zoals wij verderop hopen
aan te tonen - weI gedwongen. Daar kwam bij, dat de afzet van gas binnen
de gemeente, o.a. gestimuleerd door de aanwending van het gas voor kookdoeleinden, toch capaciteitsvergroting onvermijdelijk maakte. Wilde men
deze vergrote capaciteit zoveel mogelijk benutten om de prijs van het gas te
drukken, dan moesten de afnemers buiten de gemeente weI geaccepteerd
worden. Dat men bevreesd was door deze handelwijze de capaciteit weer
snel te zullen overschrijden, blijkt uit een raadsvergadering in 1898, waarin
vele leden als voorwaarde voor levering aan afnemers buiten de gemeente
gesteld willen zien, dat, indien de capaciteit te eniger tijd te klein zou zijn,
de buitengemeenten afgesloten zouden worden. Maar ook wordt in diezelfde
vergadering opgemerkt, dat het weI wenselijk is, wanneer toch binnenkort
uitbreiding nodig is, zich nu al van een groter aantal afnemers te verzekeren 1).
Als capaciteitsopvulling waren de buitengemeenten dus welkom.
In 1894 werd de prijs, waartegen gas werd geleverd aan de niet-ingezetenen,
2 ct. hoger gesteld dan die voor ingezetenen. We kunnen zeggen dat hiermee
de prijs een actieve rol gaat spelen in de gemeentepolitiek. Dit verschil in
prijs is n1. niet geheel te verklaren door het feit dat de levering buiten de
gemeente grotere kosten meebracht. In die tijd verkregen de gemeenten nog
eigen inkomsten uit de hoofdelijke omslag over haar ingezetenen. Het werd
daarom niet meer dan billijk geacht, dat de niet-ingezetene die dus niet bijdroeg in de gemeentelijke lasten, waar hij weI de voordelen genoot, bij wijze
van compensatie voor het gas een hogere prijs betaalde. Voor de niet-ingezetene kreeg de gasprijs hierdoor dus gedeeltelijk het karakter van een belasting.
De gasprijs werd echter niet tot het uiterst mogelijke, gezien de kosten,
verlaagd. In 1894 werd ten aanzien van de buitengemeenten bewust getracht,
winst te maken op de gasleveranties. De hun in rekening gebrachte gasprijs
werd in de fiscale sfeer getrokken. Dit geschiedde in 1902 eveneens met de
gasafzet binnen de gemeente. Deze had behoefte aan meer financiele middelen. De hoofdelijke omslag, vooral drukkend op kleine inkomens, was
reeds hoog. Bijgevolg werd de gasprijs mede gehanteerd als instrument ter
financiering van de gemeentelijke huishouding. Er werd naar gestreefd de
gasfabriek zo winstgevend mogelijk te maken. De hoge gasprijs drukte vooral op de hogere inkomens. Niemand zou, bij vestiging in Breda, informeren
hoe hoog de gasprijs daar was 2).
Zo werd onder invloed der omstandigheden de eerste stap gezet op de korte - weg die de winsten uit de gasfabriek zou maken tot de kurk waarop
de gemeentefinancien dreven; door de omstandigheden gedwongen, maar
reeds spoedig als de gewoonste zaak ter wereld beschouwd.
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1898, 27 augustus.
2) G .A. Breda, Notulen van de raad 1902,22 november.
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4.1. Leveranties buiten de gemeentegrenzen

Na de slechting van de vestingwerken die in materieel opzicht een groter
contact met de omliggende gemeenten mogelijk maakte, was de voomaamste
hinderpaal die dit contact in de weg stond, dat in geestelijk opzicht de slechting van de barriere slechts langzaam vorderde. Het verouderde economische
idee, dat iedere gemeente voor zichzelf zorgt en van haar overvloed niet aan
andere gemeenten afstaat, was oorzaak, dat het contact tussen de gemeenten
nog zeer stroef was. In 1885 merkt de heer Smits op, dat er naar zijn mening
geen voorbeeld bestaat dat een gemeente aan andere gemeenten gas levert;
de heer Van Mierlo voegt hieraan toe, dat dit ook niet op de weg van een
gemeente ligt 1).
Wanneer deze beide heren in 1887 nogmaals in deze zin spreken door te
zeggen, dat het niet aangaat aan mensen die voor de goedkoopte te Teteringen of te Ginneken gaan wonen en die dus niet de lasten der gemeente
dragen, daarvan weI de voo.rdelen te geven, is het antwoord van de burgemeester echter : "Het begrip dat de eene gemeente zich ten koste van de
andere moet trachten te verrijken, behoort niet meer tot onzen tijd" 2). Dit
zijn schone woorden, maar de overgang tussen het passieve beluit zich niet
meer te zullen verrijken en het actieve van leveren aan andere gemeenten
vindt in deze 25 jaar niet plaats.
Trouwens is het waar, dat Breda zich niet meer ten koste van andere gemeenten wilde verrijken? Slechts twee gegevens staan ons ten dienste en dan
nog van te beperkte omvang om hierover een oordeel te kunnen yellen.
De eerste aanvraag van een gemeente komt in 1904, en weI van de kant
van Princenhage 3). De voorwaarden waarop Breda bereid is gas te leveren,
luiden :
a. het leggen der buizen zal geschieden door en voor rekening van de gemeente Princenhage.
b. de prijs zal bedragen voor de eerste 100.000 m3 : t ct. per m3 meer dan
de Bredase prijs; voor het meerdere: de gewone prijs.
Het prijsverschil, dat bovendien aIleen maar voor de eerste 100.000 m 3
gold, lijkt op zichzelf niet onredelijk, maar als we bedenken dat de aanlegkosten voor rekening van Princenhage waren, dan is er toch weI sprake van
een aanzienlijk verschil. In feite zouden we dan de leveringsprijs voor Princenhage moeten vergelijken met de prijs voor Breda minus de afschrijvingsen onderhoudskosten van het pijpennet. In ieder geval berichtte de gemeente
Princenhage, dat zij geen gebruik zou maken van het aanbod, aangezien
door haar raad besloten was voor eigen rekening een aerogeen-gasfabriek
te gaan exploiteren. Eerst in 1914 wordt de gemeente Princenhage afnemer
van de gasfabriek en dan wordt de prijs geheel gelijkgesteld aan die voor de
ingezetenen van Breda.
Het tweede gegeven stamt uit het jaar 1906. Wederom betreft het de gel) G .A. Breda, Notulen van de raad 1885, 26 september.
2) G .A. Breda, Notulen van de raad 1887, 12 maart.
3) G .A. Breda, Notulen van de raad 1904, 8 oktober.

EEN EEUW BREDASE GASFABRIEK

1858-1958

305

meente Princenhage. Ditmaal vroeg zij gas te mogen ontvangen voor de
straatverlichting op het weggedeelte vanaf het einde der Baronielaan tot aan
het hotel Mastbosch. De gemeente Breda eiste hiervoor een vergoeding van
f 45,- per lantaarn per jaar 1). Was deze prijs te hoog? Blijkbaar weI, want
Princenhage ging er niet op in. In die tijd bestond er echter een verschillend prijsniveau in iedere gemeente, in grote mate ten gevolge van de
ongelijke manier van het heffen van opcenten, zodat men niet zonder meer
de prijzen volgens hun nominale waarde met elkaar mag vergelijken.
Andere aanvragen van gemeenten kwamen in deze periode niet voor. Wat
ook de reden geweest mag zijn, een gemeentecontract kwam niet tot stand.
WeI echter kwamen vele verzoeken binnen van particulieren buiten de gemeente, die we nu de revue zullen laten passeren.
Blijkens de raadsvergadering van 26 september 1885 is er een aanvraag
ingekomen van een bewoner van de Ginnekenweg "wiens woning gelegen is
op het grondgebied van Teteringen op eenige meters afstand van de grens
dezer gemeente". Van de gemeente Teteringen is vergunning ontvangen deze
bewoner van gas te voorzien. In de gemeenteraad wordt lang en breed overwogen of aan het verzoek zal worden voldaan, maar het resultaat is toch
dat met 10 tegen 6 stemmen besloten wordt dat de gascommissie naar bevind
van zaken zal kunnen hande1en zonder evenwel overeenkomsten met andere
gemeenten aan te mogen gaan 2). Zoals echter uit de stemmenverhouding
valt af te lezen, is deze beslissing niet zonder slag of stoot gevallen. De heer
Pels Rijcken stemt tegen, omdat de gemeente geen "gasfabrikant of gasleverancierster mag zijn"; levering aan Teteringen om daaruit voordeel te
trekken is volgens hem in strijd met de wet, zoals trouwens ook aan de ingezetenen van Breda het gas slechts tegen kostende prijs in rekening mag worden gebracht. De heren Smits en Van Mierlo sluiten zich hierbij aan: er
mag geen uitbreiding aan het leveren van gas aan andere gemeenten gegeven
worden. De heer Pels Rijcken voegt aan zijn woorden het argument toe, dat
nog zo vaak te berde gebracht zal worden: door dergelijke leveranties kan
de eigen gemeente weI eens tekort komen.
Dezelfde argumenten gebruiken genoemde gemeenteraadsleden in 1887
tegen een adres van enige eigenaars van huizen, gelegen aan de weg naar
Ginneken, in de gemeente Teteringen, welk adres op 12 maart 1887 wordt
behandeld. Uiteindelijk wordt besloten, dat in beginse1 aan de naburige gemeenten "op de daartoe te doene aanvrage" gas zal worden geleverd onder
nader overeen te komen voorwaarden 3).
Op hoeveel aanvragen van particulieren buiten de gemeente door de gascommissie gunstig werd beschikt, is niet te achterhalen bij gebrek aan gegevens. De notulen van de raad zijn de enige bron waaruit we onze informaties kunnen putten, en vanzelfsprekend kwam een gunstige beschikking van
de gascommissie niet in de raadsvergadering; immers aan de gascommissie
was de bevoegdheid verleend zelf naar bevind van zaken te beslissen. Slechts
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1906, 14 jUlio
2) G.A. Breda, Notulen van de raad 1885, 26 september.
3) G.A. Breda, Notulen van de raad 1887, 12 maart.
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indien zij een verzoek niet had ingewilligd, kunnen we ons voorstellen dat
de aanvrager zich tot de raad wendde. Dit was in 1894 het geval. De commissie, die van de gemeenteraad het verzoek kreeg haar afwijzende beslissing
te verklaren, antwoordde dat er weI gas buiten de grenzen der gemeente
werd geleverd, maar aIleen tot zover de buisleiding van de gasfabriek zich
uitstrekte 1).
In 1898 beginnen de eerste besprekingen over een eventuele gaslevering
aan de Bredasche Bouwgrondmaatschappij. Aan de verbindingsweg tussen
de Wilhelminastraat en het Mastbosch (tegenwoordig Baronielaan) zuHen
door de Bouwgrondmaatschappij huizen worden gebouwd. Middels haar
directeuren verzoekt de maatschappij de gemeente Breda gas en water aan
te leggen. Op 12 november 1898 komt de gascommissie met een rapport over
het financieel aspect van de betreffende levering. Zij is voorstandster van
levering en zegt dat als gevolg hiervan de toename van het gasverbruik op
100.000 m 3 per jaar wordt geschat, hetgeen een winst op zalleveren van 3 it
4.000 gulden. Uitbreiding van de capaciteit zal door deze levering niet nodig
zijn. Trouwens mocht dat weI het geval zijn, dan zal het daartoe benodigde
kapitaal dubbel en dwars terugverdiend worden. In december besluit de gemeenteraad tot levering, mede dank zij een advies van de Kamer van Koophandel, waarin gewezen wordt op de indirecte voordelen voor de neringdoenden van Breda 2).
Op 1 april 1899 worden de voorwaarden bekendgemaakt. De maatschappij beyond deze echter te zwaar, zodat zij hierop niet in kon gaan. Op 14
oktober van dat jaar wordt dan medegedeeld, dat op 23 september overeenstemming was bereikt op voorwaarden, waarvan de voomaamste hier volgen:
art. 2: aile kosten van aanleg (behalve enige omschreven extra-kosten) zijn
voor rekening van de maatschappij;
art. 4: de maatschappij betaalt voor het verlichten en onderhouden van elke
lantaam met een vlam per jaar 132,-;
art. 6: aileen de gemeente Breda mag gas leveren. De gasprijs zal 3 ct. hoger
zijn dan die binnen de gemeente, behoudens meterhuur;
art. 9: bij eigendomsverkrijging van de weg in zijn geheel of van een gedeelte worden de buizen en lantaampalen met lantaams het eigendom van de gemeente Breda.
Zonder bedenkiog verleende de gemeenteraad aan dit contract haar goedkeuring 3).
Nog twee maal komt in 1899 de levering buiten de gemeente ter sprake
Op 19 augustus worden burgemeester en wethouders door de gemeenteraad
gemachtigd gas en water te verstrekken voor de huizen aan de volgende
straten en wegen: Etnastraat, de Marksingel, het Dijkje, Nieuwe Prinsenkade, Terheijdensche Weg en het trek pad tot de grens Breda-Princenhage 4);
1)
2)
3)
4)

G.A.
G.A.
G.A.
G.A.

Breda, Notulen van de raad 1894, 17 februari.
Breda, Notulen van de raad 1898, 10 december.
Breda, Notulen van de raad 1899, 14 oktober.
Breda, t.a.p., 19 augustus.
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op 5 september vragen een aantal bewoners van de Zandberg, in totaal 9 bewoners, gas en water aan. Het preadvies van de gascommissie luidt gunstig
en indien van burgemeester en wethouders van Teteringen vergunning wordt
verkregen, kan tot aansluiting worden overgegaan. Deze wordt echter niet
gegeven.
In 1902 1) en in 1903 2) worden, op dezelfde voorwaarden als vastgesteld
op 19 augustus 1899, contracten afgesloten met respectievelijk een watergasmaatschappij, gelegen op het grondgebied der gemeente Princenhage, en
met de heer J. van Molenschot te Teteringen voor de te bouwen marechausseekazerne en stalling.
Aan de gemeenteverslagen over de jaren 1903 en 1908 ontlenen we nog,
dat in eerstgenoemd jaar het aantal verbruikers buiten de gemeente 93 bedroeg en dat in 1908 dit aantal gegroeid was tot 309, namelijk 302 particulieren en 7 fabrieken.
4.2. Prijsbeleid

Reeds werd opgemerkt dat in deze periode de prijs een actieve rol ging
spelen in dienst van de gemeentepolitiek. Door prijsverhoging schiep de gemeente zich een inkomen. Dank zij het feit dat de gasfabriek ten aanzien
van de levering aan particulieren nog een monopoliepositie innam, kon deze
politiek van prijsverhoging gevoerd worden zonder nadelige gevolgen voor
de afzet. Ten aanzien van de levering aan de industrie schijnt het, dat hier
al rekening gehouden moest worden met de concurrentie van elektriciteit,
want na 1899 wordt bij de levering aan de niet-ingezetenen onderscheid gemaakt tussen particulieren en fabrieken . Voor fabrieken werd toen een prijs
vastgesteld die 2 ct. lager lag dan de prijs voor particulieren. Dat een dergelijke prijsdiscriminatie niet in de gemeente zelf werd ingevoerd, is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat binnen de gemeentegrenzen de elektriciteit
werd geweerd, zoals later in deze studie uit het niet beschikbaar stellen van
gemeentegrond voor het leggen van elektriciteitskabels nog zal blijken. Een
poging in 1902 door de industrielen, met steun van de Kamer van Koophandel, gedaan om ook binnen de gemeente een dergelijk onderscheid te
maken, heeft in ieder geval geen succes 3).
De actieve rol van de prijs gaat nu in twee tegengestelde richtingen: door
prijsverhoging daar, waar deze niet een meer dan evenredig teruglopen van
de afzet tengevolge heeft (levering aan particulieren) verkrijgt men een groter
inkomen en door prijsveriaging ten aanzien van de industrie buiten de gemeentegrens vergroot men de afzet.
Gaan we nu de beslissingen van de raad in verband met het prijsbeleid
weer na. Op 26 juni 1886 richt de suikerfabrikant P. Wittouck, onder Princenhage, zich in een adres tot de raad met het verzoek om vermindering der
gasprijs voor zijn fabriek. Indien de prijs niet voor 1 oktober verminderd
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1902, 11 oktober.
2) G.A. Breda, Notulen van de raad 1903, 13 juni.
3) G .A. Breda, Notulen van de raad 1902, 13 december.
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wordt, zal hij een eigen gasfabriek oprichten! De brief zelf is niet bewaard
gebleven, zodat we niet kunnen oordelen over de uitspraak van de burgemeester, die meende dat de brief ongepast was en voorsteide over te gaan
tot de orde van de dag. Zouden we verkeerd gissen wanneer we aannemen,
dat het ongepaste niet in de taal maar aIleen in het dreigement school een
eigen gasfabriek te zullen oprichten? Toch heeft dit verkapte dreigement
duidelijk succes gehad. Immers op 28 juli besluit de raad de prijs met ingang
van 1 augustus tot 7 ct. per m 3 te verlagen, zij het dan dat deze prijsreductie
voor iedere afnemer geldt.
De eerstvolgende prijsverlaging komt eerst na vijf jaar, in 1891 1). WeI
was in 1888 voorgesteld de prijs te verminderen, maar men besloot toen te
wachten tot 1 april 1889, wanneer de leverantie van kolen weer aanbesteed
zou worden 2). BIijkbaar is die kolenprijs tegengevallen. De huurprijzen van
de gasmeters werden echter weI reeds verlaagd.
Was in 1891 de prijs tot op 6 ct. gedaald, in 1894 wordt een aparte prijs
voor afnemers buiten de gemeente vastgesteld, die 2 ct. hoger lag dan de
prijs voor ingezetenen 3). Toen op 5 juni 1897 de gasprijs voor ingezetenen
weer eens met 1 ct. verminderde en zo het laagste peil uit de gehele geschiedenis van de gasfabriek bereikte (5 ct.), bleef de prijs voor niet-ingezetenen
ongewijzigd, zodat het verschil 3 ct. ging bedragen 4).
De prijsdiscriminatie ten aanzien van de leveringen aan particulieren en
fabrieken buiten de gemeente in 1899 is reeds genoemd. De fabrieken betalen voortaan 6 ct., de particulieren 8 ct. Aileen de fabrieken waarvan de
eigenaren ten volle in de belasting der gemeente Breda delen, genieten een
nog grotere reductie: zij betalen dezelfde prijs als de ingezetenen 5).
Dan voIgt de eerste prijsverhoging in het bestaan van de gasfabriek; de
nieuwe eeuw is nauwelijks begonnen, of de prijs wordt over de gehele linie
met 1 ct. verhoogd wegens de hoge prijs der steenkolen 6). Zij zal gelden
voor de periode 1 april 1900 tot I april 1901, en inderdaad wordt op 23 maart
1901 de prijs met ingang van 1 april weer over de gehele linie verlaagd.
Blijkens een mededeling in de raad in maart 1901 ligt de gasprijs (5 ct.)
lager dan in menige andere gemeente. Zo was de prijs te Haarlem, Zaandam,
Winschoten en Bolsward 9 ct.; te Delft, Schiedam, Roermond en Sneek 8 ct. ;
teDordrecht, Rotterdam, Nijmegen, Leeuwarden, Zwolle, Den Bosch, Gouda,
Hoom en Helmond 7 ct.; te 's-Gravenhage, Utrecht, Groningen, Arnhem,
Zutphen en Almelo 6 ct.; te Leiden 5-1 ct. en te Tilburg eveneens 5 ct.').
In 1902 komt dan de prijs in de belastingsfeer, de verhoging bedraagt 1 ct.
over de gehele linie 8).
In 1906 deed het muntgasstelsel dat ook in de gemeente Breda zo'n grote
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

G.A. Breda, Notulen van de raad
G.A. Breda, Notulen van de raad
G.A. Breda, Notulen van de raad
G.A. Breda, Notulen van de raad
G.A. Breda, Notulen van de raad
G.A. Breda, Notulen van de raad
G.A. Breda, Notulen van de raad
G.A. Breda, Notulen van de raad

1891, 16 meL
1888, 22 december.
1894, 14 april.
1897, 5 juni.
1899, 19 augustus.
1900,24 maart.
1901, 23 maart.
1902,22 november.
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vlucht zou nemen, zijn intrede. Reeds in 1898 was de invoering van de muntgasmeter verzocht, maar toen werd er geen druk gebruik van verwacht. Immers de aanleg- en aankoopkosten zouden per woning op minstensj60,komen, zodat de invoering alleen maar ten gevolge kon hebben dat het gas
duurder werd 1). Inderdaad werd, toen het stelsel met ingang van 1 januari
1906 werd ingevoerd, de prijs t ct. hoger gesteld dan de prijs voor gas over
de gewone meter 2), maar op 24 oktober 1908 wordt het reeds wenselijk geacht "uit een practisch, hygienisch en humaan oogpunt" de muntgasprijs te
verlagen. De gemeenteraad besluit echter eerst eens het accountantsrapport
van de heer Sparrius af te wachten 3). In dat jaar vond n1. de eerste accountantscontrole plaats.
4.3. Eerste levenstekenen van de toekomstige concurrent elektriciteit
Hoe krachtig de elektriciteit zich later ook zou ontwikkelen, we kunnen
niet zeggen dat ze een voorspoedige baby was. Immers reeds in 1884 nemen
we in Breda de eerste levenstekenen waar, terwijl pas in 1918 een elektrische
centrale werd opgericht.
In 1884 merkte de burgemeester over het adres van de heer S. Brons,
waarin verzocht werd ten behoeve van elektrische verlichtingen geleidingen
te mogen aanleggen boven of onder de open bare weg, op dat uit het adres
niet bleek, wat de heer Brons eigenlijk wilde 4). Zou de burgemeester misschien bedoeld hebben, dat daaruit niet bleek wat de elektriciteit wilde?
Tien jaar later vraagt de heer F. P. J. Klep, ijzergieter en koopman, vergunning om twee kabels te mogen leggen, de een door de Etnastraat en de
andere door de Westbinnen- en Buitensingel met Singelgracht. Hij is voornemens zijn fabrieken en magazijnen door middel van elektriciteit te verIichten en zijn werktuigen elektrisch in beweging te stellen. KenneIijk worden
de mogeIijkheden van de elektriciteit nu beter onderkend, want de heer Van
Aken merkt op, dat men bij inwiIIiging van het verzoek de gasfabriek weldra
kan sluiten. Maar de burgemeester ziet de zaak niet zo somber in; zolang
het elektrisch Iicht nog duurder is dan gasIicht is er geen gevaar. Toch wordt
afwijzend beschikt. De heer Vreede stelt weI dat het in belang van de industrie is de vergunning te verlenen, maar de burgemeester antwoordt hierop
dat het niet in de bedoeling Jigt deze te benadelen: men is vrij in eigen woning
en fabriek elektrisch licht aan te leggen, maar de gemeente is niet van plan
gemeentegrond beschikbaar te stellen. Om deze reden is het merendeel van
de raad dan ook tegen het inwilligen van het verzoek 5).
In hetzelfde jaar 1894 wordt ook het verzoek van de heren Mr. H. O. van
der Linden van Snelrewaard en M. A. Kuytenbrouwer uit Teteringen om
het nieuwe park aan te mogen sluiten op hun op te richten centraal-station
voor elektriciteitsopwekking, afgewezen 6).
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1898,26 november.
2) G.A. Breda, Notulen van de raad 1905, 12 augustus.
3) G.A. Breda, Notulen van de raad 1908,24 oktober.
4) G.A. Breda, Notulen van de raad 1884, 29 november.
S) G.A. Breda, Notulen van de raad 1894,21 april.
6) G.A. Breda, t.a.p., 16 juni.
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Wanneer op 9 mei 1903 de grote uitbreiding van de gasfabriek behandeid
wordt en men overweegt een nieuwe fabriek op te richten op een ander terrein, verzet de heer Reigersman zich hiertegen door op te mer ken, dat de
elektriciteit nog steeds vorderingen maakt en het elektrisch licht als het licht
der toekomst moet worden aangemerkt. Over een 25 jaar zal de gemeente
weI geroepen zijn tot de oprichting van een elektrische centrale over te
gaan 1). Een verstandige opmerking, er gingen slechts 15 jaren overheen.
4.4. Uitbreiding van de capaciteit

Naast kleinere uitbreidingen in 1892, 1898 en 1902 vonden de voomaamste uitbreidingen plaats in 1884 en 1903. In 1883 werden 2 exhausters, 2
stoomketels en een Condensator Service aangeschaft en had een gehele vernieuwing van het pijpennet plaats, vanaf de fabriek tot in het hart van de
stad 2). In augustus 1884 werd begonnen met de bouw van de stokerij, terwijl in november met de ovenbouw werd aangevangen en de Condensator
Mann and Walker in werking gesteld. In februari 1885 werd voor het eerst
gas met de nieuwe retorten geproduceerd. Ter financiering van al deze aanschaffingen en werkzaamheden werd een Iening aangegaan van [200.000,-.
De grootste uitbreiding was die van 1903. Reeds in 1902 was de capaciteit
die 3 miljoen m 3 per jaar bedroeg, overbezet en bedroeg de produktie
3.033.480 m3 • Uitbreiding was dringend noodzakeIijk. Werd in 1884 de
capaciteit van 1 op 3 miljoen m 3 gebracht nu werd zij vergroot tot 6 miljoen
m 3 • Geschat werd dat gedurende 20 a 25 jaren met deze capaciteit zou kunnen worden volstaan. Volgens de statistiek van de exploitatie van 1909 tot
en met 1933 werd de 6 miljoen m3 -grens inderdaad 25 jaar later, in 1928,
overschreden.
Ter dekking van de uitgaven werd een Iening van [150.000,- gesloten.
Alvorens het zover was, moest echter eensgezindheid komen rond twee vragen: of men een geheel nieuwe fabriek zou oprichten op een groter terrein
dan weI de oude fabriek verbouwen, en of men zou doorgaan gas te produceren door middel van steenkolen dan weI dat men zou overschakelen op
watergas. Na bespreking besluit de raad de oude fabriek te herbouwen en
voorlopig niet over te schakeIen op watergas. Deze laatste beslissing wordt
genomen, ondanks het feit dat de verkoop van cokes, een belangrijk element
in de winst bij steenkoolgasfabricage, terugloopt. Cokes wordt door antraciet verdrongen. In 1902 is op de cokes-verkoop [11.369,31 minder ontvangen dan geraamd was. Waterstofgasfabricage nu zou de cokes-produktie
met 30 % kunnen doen verminderen en de vrij dure steenkoolovens overbodig maken. Tegen deze voordelen woog voor de raadsleden blijkbaar het
bezwaar op, dat overschakeling naar watergasfabricage de onmiddellijke
aankoop van een nieuwe gashouder, exhauster en zuiveringstoestellen, tezamen voor [140.000,-, noodzakeIijk maakte 3).
1)

2)
3)

G.A. Breda, Notulen van de raad 1903,9 mei.
G.A. Breda, Notulen van de raad 1885, 13 juni.
G.A. Breda, Notulen van de raad 1903,9 meL
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4.5. Beheer en administratie
Op het gebied van het beheer valt op de eerste plaats mee te delen, dat in
1890 dr. J. Neurdenberg wegens zijn benoeming tot directeur van de gemeentelijke gasfabriek te Leiden, na 10 jaar directeur te zijn geweest, de
gasfabriek verliet 1). Later, in 1903 heeft hij nog zijn diensten verleend door
een rapport op te stellen in verband met de voorgenomen uitbreiding 2). In
zijn plaats kwam de heer P. W. Payens, voordien directeur der gemeentelijke
gasfabriek te Helmond. Op 3 juni 1893 werd hij tevens tijdelijk tot directeur
van het opgerichte waterleidingbedrijf benoemd, welke benoeming op 1 februari 1896 definitief werd. Op 15 maart 1902 werd een adjunct-directeurschap ingesteld 3). De administratie werd tot 1886 nog door de directeur
gevoerd; op 28 juli 1886 werd een voorstel aangenomen een afzonderlijke
boekhouder aan te stellen. Op 21 mei 1892 werd de heer J. M. Scholte als
zodanig in vaste dienst aangenomen. Ook is nog vermeldenswaard, dat in
1908 de scheidkunige, dr. W. Reinders, wegens de aanvaarding van het
hoogleraarschap in Delft ontslag aanvroeg 4).

Statistiek van de exploitatie van 1884 tot en met 1908
jaar

verbruikte
gaskolen

gasproduktie
inm 3

aantal
meters

gasverbruik
inm3

gasprijs Breda
gewone meter

1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

67.733 hI
64.056 "
63.840 "
73.000 "
79.000 "
79.382 "
83.712 "
92.115 "
95.195 "
100.280 "
96.939 "
8.250.430 kg
8.580.559 "
8.319.944
8.760.410
8.832.526
9.625.977
10.135.368 "
10.724.336 "
11.205.890
10.652.700
10.725.923
11.509.950
12.100.100
13.080.400

1.151.461
1.346.950
1.462.580
1.615.214
1.748.212
1.751.493
1.942.130
2.137.760
2.255.645
2.405.765
2.326.580
2.478.330
2.513.650
2.586.570
2.674.140
2.724.330
2.891.780
2.923.530
3.033.480
3.181.610
3.183.970
3.115.890
3.340.140
3.552.790
3.761.010

879
880
874
902
935
982
1.032
1.094
1.143
1.172
1.215
1.269
1.312
1.390
1.447
1.579
1.685
1.788
1.912
2.018
2.156
2.298
2.457
2.848
3.077

907.621
1.069.427
1.150.257
1.368.157
1.414.506
1.451.968
1.587.152
1.773.356
1.897.069
2.021.839
1.982.825
2.076.122
2.090.267
2.197.697
2.267.523
2.292.034
2.517.536
2.617.581
2.717.721
2.852.694
2.839.666
2.902.110
3.079.433
3.296.936
3.389.217

0,09
0,09
0,09
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
0.05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1890, 10 mei.
2) G.A. Breda, Notulen van de raad 1903, 9 mei.
3)

G.A. Breda, Notulen van de raad 1902, 15 maart.

4) G .A. Breda, Notulen van de raad 1908, 11 januari.
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BEHAALDE WINSTEN VAN 1884 TOT EN MET 1908 (in guldens)
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5. DE STRUD OM HET AFZETGEBIED, 1909-1933
De jaren 1909-1914 vallen eigenlijk enigszins buiten deze titel: ze kennen
nog geen strijd om het afzetgebied. Ze zijn nog als een uitloper van vorige
periode te beschouwen; de prijzen zijn stabiel, maar de afzet neemt dermate
toe dat de winsten sterk stijgen. Van activiteit behoeft geen sprake te zijn
buiten de technische, om een aan de vergroting van de vraag aangepaste
produktie te leveren.
In de oorlogsjaren 1914-1918 trad men actief op t.O.V. de afzet: niet om
deze te vergroten, maar integendeel om hem zo sterk mogelijk in te krimpen.
Men trachtte dit te doen op twee manieren, nl. door het invoeren van een
rantsoenering, gedifferentieerd naar de soorten van afnemers: industrieen,
particulieren, winkels etc., en door prijsverhogingen en het opleggen van
boeten bij overschrijding van het rantsoen. Het zijn zeer moeilijke jaren,
want in tegenstelling tot latere jaren neemt de gasfabriek een centrale plaats
in het economisch leven in; uitvallen van de gasproduktie zou toen betekend
hebben uitvallen van de industrie met aIle nadelen als verminderd nationaal
produkt en werkloosheid.
Na 1918 begint de strijd om het afzetgebied op de voorgrond te treden.
Op het eind van 1918 wordt het elektriciteitsbedrijf in het leven geroepen;
na enige jaren blijkt reeds weIk een geduchte concurrent dit is. Mogen de
prijsverlagingen tot 1924 nog voornamelijk te wijten zijn aan de depressie
van de jaren na 1920, wanneer in 1924 de conjunctuur ombuigt treedt de
elektriciteit steeds meer op de voorgrond en zijn de prijsverlagingen en de
faciliteiten, zoals vastrechttarief en reducties, aan deze machtige concurrent
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toe te schrijven. Reeds spoedig wordt beseft, dat op het gebied van de verlichting de elektriciteit niet te verslaan is. Dit terrein wordt dan ook steeds
meer door het gas prijs gegeven. Voor dit verloren afzetgebied moet echter
een ander gevonden worden. Zodoende richt de gasafzet zich intensiever op
het gebied van het koken en van de verwarming. In deze periode zien we een
zoeken naar andere toepassingsmogelijkheden dan de verlichting. De strijd
tegen de elektriciteit in de industriele sector werd tot in de jaren dertig voortgezet. In deze periode wordt het maken van reclame noodzakelijk: het
nieuwe terrein moet veroverd worden op de vaste brandstoffen en de petroleum.
In 1933, wanneer het gas al vastere greep heeft weten te krijgen op zijn
nieuwe afzetterreinen, doen zich voor het eerst de gevolgen voelen van de
crisisjaren. Samenvattend kunnen we dus terecht spreken van een strijdperiode. Welk een verschil met de rustige tijden van de 1ge eeuw! Oorlog,
concurrentie en crisis kenmerken deze 25 jaren.
5.1. Leveranties aan gemeenten

Merkten we in de voorgaande periode op, dat het contact met de randgemeenten nog erg stroef was, in het nu te bespreken tijdvak wordt dit allengs beter, al wordt die periode afgesloten met strubbelingen met de gemeente Princenhage. Op 4 december 1909 verzocht de gemeente Princenhage
gasbuizen te mogen aanleggen in de weg langs de zogenaamde Vestkant.
Het hierover uitgebrachte preadvies was afwijzend. Door de inwilliging zou,
zo werd gesteld, het bouwen van woningen buiten het grondgebied der gemeente bevorderd worden, welke woningen gelegen zijn aan wegen die door
de gemeente Breda onderhouden moeten worden. Dit zou kunnen leiden tot
het verharden van die wegen en het aanbrengen van riolering, hoofdzakelijk
ten gerieve van bewoners van andere gemeenten. Aangezien op de grens der
gemeente aan drie zijden dezelfde toestanden bestonden, achtten burgemeester en wethouders het, terwille van de consequenties, niet gewenst het
verzoek in te willigen 1). Het merendeel der raadsleden was het met de burgemeester eens, al veroordeelde het raadslid Lijdsman het argument als kleingeestig en al was ook de heer Sassen voor inwilliging van het verzoek.
Op 21 februari 1913 verzoekt het gemeentebestuur van Princenhage de
voorwaarden voor gasaansluiting te mogen vernemen. Op 8 november voIgt
dienaangaande een voorstel van burgemeester en wethouders, waarin als
voorwaarde vermeld staat dat de prijs gelijk zal zijn aan die welke in Breda
voor de gewone meter geldt en zal gelden 2). De gemeenteraad neemt dit
voorstel aan en zo is de gemeente Princenhage de eerste afnemer-gemeente
van de gasfabriek. Nog juist voor de oorlog dus. Aan het contract zelf ontlenen we nog, dat Princenhage voor de hoofdleiding op haar gebied zal
zorgen. Vanaf 1 april 1914leverde Breda gas aan Princenhage. Wanneer deze
gemeente op 14 augustus 1915 het reeds in 1909 gedane verzoek tot aanleg
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1909,4 december.
2) G.A. Breda, Notulen van de raad 1915,8 november.
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van gasbuizen langs de Vestkant herneemt, wordt het nu door de Bredase
gemeenteraad zonder bedenkingen ingewilligd 1).
Vanzelfsprekend komen er in de oorlogsjaren, toen het verbruik toch al
beperkt moest worden, geen contracten met andere gemeenten tot stand.
WeI worden op 28 april 1917 de overeenkomsten met de gemeenten Teteringen, Ginneken en Princenhage inzake levering van gas aan de Baronielaan
verlengd, zo nogmaals op 23 april 1918 en voortaan stilzwijgend.
Na de wereldoorlog komt de gemeente Teteringen het afzetgebied vergroten. Op 31 juli 1922 wordt de overeenkomst door de gemeenteraad bekrachtigd, waarbij zij tevens een krediet van /26.000,- goedkeurt voor de
uitvoering van de verschillende werkzaamheden 2). De aanleg-, onderhoudsen vernieuwingskosten zijn blijkens deze overeenkomst voor rekening van
de gemeente Breda, terwijl de gemeente Teteringen na het opbreken van de
weg voor het leggen der pijpen weer voor het bestraten zal opkomen. Het
tarief waartegen geleverd zal worden, zal 3 ct. hoger zijn dan dat in Breda
voor de gewone meter. Indien echter het verbruik door de gemeente Teteringen zalliggen tussen 100.000 en 150.000 m 3 per jaar zal de prijs in het
volgende kalenderjaar 2t ct. meer bedragen dan de Bredase, en stijgt de afname boven 150.000 m 3 dan zal dit bedrag 2 ct. zijn. De prijs voor de openbare verlichting in Teteringen zal 5 ct. lager liggen dan de prijs voor gewone
meterafnemers in Breda.
Twee jaar later, op 27 september 1924 voIgt dan de gemeente Ginneken
en BaveI 3) . Hier zijn aIle kosten voor Breda. De prijs waartegen geleverd
zal worden, wordt op 2 ct. hoger dan de Bredase bepaald. Is de afname
echter groter dan 300.000 m 3 per jaar dan zal het verschil het volgende kalenderjaar slechts 1 ct. bedragen. Tevens zal elk jaar aan de gemeente Ginneken
en Bavel een aandeel in de winst worden uitgekeerd, berekend volgens de
formule:
door Ginneken gebruikt gas
door Breda geproduceerd gas

- - - - - - - - - - - - x winst Breda x /0,80.
Het tarief voor de openbare verlichting zal 2 ct. lager liggen dan dat van
de particulieren in Breda. Drie jaar later wordt in Ginneken het buizennet
verder uitgebreid en weI vanaf het St.-Laurensgesticht tot aan de Bieberglaan 4).
Op 30 juli 1929 werd in beginsel besloten gas en water aan Teteringen-dorp
te gaan verstrekken 5), maar precies een jaar later volgde een tegengestelde
beslissing 6). Wat was de reden? Het voornaamste bezwaar was dat Rijkswaterstaat weliswaar toestond buizen aan te leggen onder het rijwielpad van
de weg Gorinchem-Breda, tussen Teteringen en Driesprong, maar weigerde
1)
2)
3)
4)
5)
6)

G.A.
G.A.
G.A.
G.A.
G.A.
G.A.

Breda, t.a.p., 14 augustus.
Breda, Notulen van de raad
Breda, Notulen van de raad
Breda, Notulen van de raad
Breda, Notulen van de raad
Breda, Notulen van de raad

1922,31 julio
1924,27 september.
1927, 24 juni.
1929, 30 julio
1930, 30 julio
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toe te staan, dat nadien nog opbrekingen zouden gebeuren i. v.m. het opsporen van een eventuele lekkage. Daarbij kwam de verwachting dat deze
leverantie slechts geringe winst zou opleveren, wat geen aansporing was tot
uitbreiding van de capaciteit.
Dit overzicht besluiten we met de vermelding van de moeilijkheden met
de gemeente Princenhage. In 1924-'25 werd tussen Breda en Princenhage
onderhandeld op basis van de overeenkomsten tussen Breda en Ginneken
en Breda en Teteringen. Breda zou zich verbinden geen hogere prijs in rekening te brengen dan 2 ct. per m 3 boven de prijs van Breda, en wei tot en met
een jaarafname van 300.000 m3 ; boven een jaarafname van 300.000 m3 zou
dit verschill ct. zijn. Verder zou aan de gemeente Princenhage 16 % van de
winst worden toegekend. De afname door Princenhage was in 1924: 235.468
m3 • Deze voorwaarden werden door de gemeente Princenhage niet aanvaard, zij eiste als minimum, in plaats van 300.000 m3 , gesteld te zien
200.000 m3 • In november 1925 kwam een nieuwe concept-overeenkomst tot
stand, maar hier werd zelfs nooit op geantwoord. In 1928 vroeg Princenhage,
of Breda akkoord kon gaan met een prijs van 6 ct. Deze vraag werd door
burgemeester en wethouders van Breda ontkennend beantwoord.
Princenhage wilde zelf distribueren, dan kon deze gemeente winst maken;
maar ook Breda wilde dit. De afname van Princenhage werd steeds geringer;
in 1932 150.000 m3 • Aangezien de produktieprijs, zonder kosten van de algemene dienst, 4,41972 ct. bedroeg, was de prijs van 6 ct. die Princenhage aanbood, te laag. Op 9 maart 1933 brengt de heer Van der Ven deze kwestie
opnieuw onder de aandacht van de gemeenteraad 1). Hij toont aan dat, indien de gemeente Princenhage in 1924-1925 op de voorwaarden van Breda
was ingegaan, zij veel beter af geweest zou zijn dan tot dan toe. Hij besluit
met te zeggen: "Princenhage heeft groot gelijk dat het bij Zevenbergen zijn
gas gaat halen, als het dat voor 5t ct. krijgen kan, en groot gelijk, dat het
zijn eigen gas gaat maken, als het dat nog voordeliger kan doen, maar de
handelwijze van Breda verdient niet de kwalificatie van onredelijk en onverzettelijk".
5.2. Prjjsbeleid

Tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog was er niet veel vakmanschap voor vereist om de wins ten een stijgend verloop te doen aannemen.
Terecht merkte de heer Van Iersel in de raadsvergadering van 9 oktober
1915 op, - toen voor het eerst na 13 jaar de prijs gewijzigd en wei verhoogd
werd -, dat de gemeentebedrijven geleidelijk de melkkoetjes van de gemeenten geworden waren. De afzet neemt, vooal dankzij de invoering van het
muntgasmeterstelsel, zienderogen toe, de hoogconjunctuur houdt nog steeds
aan en aangezien de capaciteit ruimschoots voldoende is om de vraag naar
gas op te vangen, kan de gemeente zonder enige ins panning elk jaar een
grotere winst incasseren. De steenkolenprijzen houden zich rustig en van
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1933, 9 maart.
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invloeden op de kostprijs uitgaande van de lonen is nog geen sprake. Kalm
gaat het leven verder.
Dan komt de oorlog deze rust wreed verstoren. De prijsverhoging die in
1915 noodzakelijk wordt, is nog slechts een voorbode van moeilijke jaren
die gaan komen. Deze prijsverhoging was nog aIleen te wijten aan de duurte
van de steenkolen. Anders wordt het, wanneer er bijna geen kolen meer zijn
in het land en van regeringswege richtlijnen ontvangen worden die een drastische rantsoenering van de beschikbare kolen inhouden: het verbruik moet
worden teruggebracht op 65 %. Hogere gasprijzen, eveneens bedoeld als bezuinigingsmiddel, hebben weI het nevengevolg dat zij de winst gunstig beinvloeden, maar tegenover een dergelijke afname van de afzet kunnen zij het
winstcijfer in 1917 toch niet op pei! houden.
Het zijn moeilijke tijden. Men kan maar niet eenvoudig aan ieder een
rantsoen van 65 % van het normale verbruik opleggen; de straatverlichting
kan een flinke veer laten en ook de particulieren moeten sterk bezuinigen,
maar de industrie kan men niet te zeer beknotten: zij is athankelijk van het
gas, want elektromotoren vinden nog zeer weinig toepassing. Indien de fabrieken stil zouden komen te Jiggen, zou het hek helemaal van de dam zijn.
Mgezien van de schade die daarvan voor het land het gevolg zou zijn wegens
het uitvallen van de produktie, zou de gemeente zeer waarschijnlijk genoopt
worden de werklozen uit haar kas te ondersteunen. Het baart heel wat zorgen
om een zodanige verhouding tussen de verschillende afnemersgroepen vast
te steIlen, dat het verbruik werkelijk tot 65 % van zijn normale omvang
wordt teruggebracht.
Het laatste jaar van de oorlog is de prod uk tie op zijn dieptepunt, maar
toch wordt er over dat jaar een abnormaal hoge winst gemaakt. Geen wonder: de prijzen zijn met bijna 50 % verhoogd.
In 1919 zet de stijging van de produktie opnieuw in, maar het zal nog tot
1925 duren, voordat zij weer het pei! van 1916 zal hebben bereikt. Hier blijkt
de concurrentie van de elektriciteit naast de invloed van de depressie. De
uitzonderlijke winst in 1918 was oorzaak dat begin 1919 tot prijsverlaging
besloten werd, maar tegen het einde van het jaar werd nog twee maal tot
verhoging overgegaan. Men was te voorbarig geweest. De kolenprijzen stegen nog steeds en ook de lonen spraken voor het eerst een woordje mee.
Vanaf 1920 wordt de prijs steeds verder verlaagd. Maar dit is niet genoeg
om met succes de strijd tegen de elektriciteit vol te houden. Daarnaast wordt
in 1923 aan groot-verbruikers een reductie verleend, gevolgd door de invoering van het vastrechttarief in 1926 en een reductie van 20% voor het verbruik van gasmotoren in 1927. AIleen administratieve bezwaren stonden het
verlenen van reductie aan muntgasverbruikers in de weg.
We constateren, dat de prijs niet aIleen een actieve rol vervult teneinde de
gemeente een inkomen te waarborgen, maar ook om de afzet te stimuleren.
Haar monopolie-positie is de gasfabriek voorgoed kwijt; voortaan moet zij
vechten voor haar afzet. Nog zwaarder wordt deze strijd, wanneer in de
jaren dertig ook de depressie aan de afzet begint te knagen. Met een zeer
onzekere toekomst in het verschiet worden deze 25 jaar besloten.
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Na dit algemene beeld van de evolutie in het prijsbeleid gaan we meer
gedetailleerd de verschillende fasen bekijken. In 1909 verschijnt het rapport
van de accountant Sparrius, waarin erop gewezen wordt, dat afschrijvingen
noodzakelijk zijn. Wei is als winst opgegeven/94.144,-, maar volgens het
rapport zou dit slechts /65.456,- moeten zijn 1). Voortaan zal een vast
percentage van het totale geinvesteerde kapitaal afgeschreven worden. In de
raadsvergadering van 6 november 1909 wordt met voldoening opgemerkt,
dat er de laatste jaren in Breda heel wat is geschied: "men is van een toestand
van inzinking gekomen in een toestand van vooruitgang". Ook de gasfabriek
floreert: was in 1902, v66r de uitbreiding, de produktie 3 miljoen m3 nu is
zij reeds gestegen tot 3.800.000 m3 ; de gasfabriek zal dan ook binnenkort
weer een verbetering moeten ondergaan, waarmee een 50 a 80.000 gulden
gemoeid zullen zijn. Toch wi! men niet te ver gaan in het aangaan van
leningen: aankoop van terreinen en effectuering van sociale verbeteringen
moeten achterwege gelaten worden 2). Ook kan niet ingegaan worden op het
herhaaldelijk verzoek van sorrunige raadsleden tot levering van cokes tegen
verlaagde prijs.
Begin 1912 wordt een krediet door de gemeenteraad toegestaan voor de
uitbreiding van de muntgasleiding, muntgasmeters en muntgasornamenten 3).
Het muntgasmeterstelse1 blijkt dus tegen de oorspronkelijke verwachting in
veel aftrek te vinden.
De winsten nemen zo toe, dat een voorstel om een reserve uit de winst te
vormen in 1912 vlot wordt aangenomen. Deze reserve zal mede moeten
dienen om de binnenkort te beginnen belangrijke uitbreiding te financieren 4).
Zo begint de grote oorlog. In de raadsvergadering van 28 december 1914
wordt bezorgd gevraagd, hoe het staat met het gasverbruik. Dit blijkt over
de maanden augustus tot en met november teruggelopen te zijn ten opzichte
van de overeenkomstige maanden in 1913. Bedroeg de gasafgifte toen
1.623.190 m3 , over deze maanden in 1914 bedraagt deze slechts 1.515.640 m3
en nog wei met inbegrip van de levering aan Princenhage, waarmee met ingang van 1 april 1914 een contract was gesloten 5).
Toch vermeerderde de produktie in 1915 nog, de oorlog scheen ongemerkt aan de gasfabriek voorbij te zullen gaan, hoewel de kolenvoorraad in
het land niet zo groot schijnt te zijn, getuige de mislukte proeven genomen
met Limburgse kolen die evenwel geen gas leverden, de oprichting van een
kolenreservemaatschappij (Breda neemt daarin deel met 20 aandelen, rechtgevend op 2000 ton kolen) en de stijging van de kolenprijs. Het onmiddellijke gevolg hiervan is een verhoging van de gasprijs met 20 % vanaf 1 november 1915, ondanks een verzoek van gebruikers van gasmotoren en winke1iers om geen verhoging door te voeren.
De muntgasgebruikers, hoofdzakelijk uit de werkende klasse, blijven voor1)
2)
3)
4)
5)

G.A.
G.A.
G.A.
G.A.
G.A.

Breda, Notulen van de raad 1909,9 september.
Breda, t.a.p., 6 november.
Breda, Notulen van de raad 1912,27 januari.
Breda, t.a.p., 24 mei.
Breda, Notulen van de raad 1914,28 december.
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lopig nog hun oude prijs van 7t cent betalen 1), maar zien in 1916 ook hun
prijs verhoogd. De kolenprijs is zo sterk gestegen, dat ondanks toenemende
produktie de winst t.o.v. het vorige jaar over hetjaar 1916 met bijna de helft
is verminderd. De verhoging van 20% wordt vanaf 27 november 1916 omgezet in een algemene prijsverhoging van 2 ct. Ook deze verhoging brengt
de verschillende belangengroepen in het geweer. Waarom moet by. de industrie buiten Breda minder betalen dan particulieren, zo wordt gesteld. De
industrie is nu welvarend, zegt de heer Stulemeyer, terwijl vele gezinnen erop
achteruit zijn gegaan 2).
Doch dit zijn nog slechts de eerste schermutselingen. Scherper blijken de
belangentegenstellingen reeds een week later. Op 4 december wordt ill. een
circulaire van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in de gemeenteraad behandeld. De circulaire houdt maatregelen in om tot een inperking van het gasverbruik te komen, wegens de beperkte voorraad kolen
die in het land aanwezig is en de beperkte aanvoer uit het buitenland. Uiterlijk 7 december moeten de gemeenten maatrege1en getroffen hebben. De gemeente Breda besluit, aangezien zij slechts 70 % van de hoeveelheid steenkolen van 1915 ontvangen zal, de volgende maatregelen te nemen:
a. boven een vastgesteld minimum-verbruik wordt de gasprijs verhoogd;
b. beperking van de verlichting van winkels, koffiehuizen, hotels, enz.
Boven het minimum-verbruik zal de afname over de gewone meter tegen
dubbele prijs berekend worden. Het minimum-verbruik wordt:
voor koffiehuizen, societeiten en dergelijke 65 % van het normale verbruik;
voor winkels 50 % van het normale verbruik;
voor particulieren 70 % van het normale verbruik.
Voor de afname tot dit minimum-verbruik geldt de gewone prijs.
De muntgasverbruikers moeten eveneens meebloeden. Gemiddeld gebruikte
een muntgasafnemer 40 m 3 per maand. Zijn minimum-verbruik, waarvoor
hij dus de gewone prijs betaalt, wordt 30 m 3 , ofwei 75 % van het normale
verbruik; ook hij betaalt voor de meerdere afname de dubbele prijs 3).
Begrijpelijk is het, dat van aile zijden nu het touwtrekken om een hoger
percentage als minimum-verbruik begint; maar zonder succes. Hadden de
getroffen maatregelen het gewenste gevolg? Op 22 december deelt de burgemeester mee dat de besparing in de eerste week 18 % en in de tweede week
23t % had bedragen, dus niet genoeg 4).
Op 27 januari 1917 voIgt dan ook een wijziging, waardoor gepoogd wordt
het verbruik nog meer omlaag te drukken. De regeling wordt nu voor het
gewone meterverbruik:
1. voor de afname tot 50 % van het normale verbruik: gewone prijs;
2. voor de afname van 50-70% van het normale verbruik: dubbele prijs;
3. voor de afname boven 70 % van het normale verbruik: drievoudige prijs.
Ook de verlichting van winkels etc. wordt aan verdere beperking onder1)
2)
3)
4)

G.A.
G.A.
G.A.
G.A.

Breda,
Breda,
Breda,
Breda,

Notulen van de raad 1915,9 oktober.
Notulen van de raad 1916,27 november.
t.a.p., 4 december.
t.a.p., 22 december.
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worpen. Tevens vervalt bij deze regeling het verschil tussen fabrieken buiten
de gemeente en particulieren buiten de gemeente. Deze fabrieken worden
gelijkgesteld met de particulieren, hetgeen aller instemming in de raad vindt:
"de industrie doet goede zaken en heeft allang van de lage prijs geprofiteerd;
andere bedrijven die niet met gas werken zijn ook duurder uit" 1).
Op 21 juli 1917 volgen nog verder strekkende bepalingen. Gebleken is,
dat door alleen meerderverbruik zwaarder te belasten het toegestane percentage nog overschreden wordt. Daarom wordt nu een algemene rantsoenering
ingevoerd.
De verbruikers worden in twee grote klassen ingedeeld: de verbruikers
over de muntmeter en die over de gewone meter. Deze laatsten zijn dan
weer onder te verdelen in:
A. particuliere personen;
B. grote magazijnen, werkplaatsen, kantoren, vergaderlokalen enz.;
C. openbare gebouwen, niet voor o pen bare vermakelijkheden;
D. gebouwen voor openbare vermakelijkheden;
E. gemeente Princenhage.
Aan aIle verbruikers zal voor de aanvang van iedere maand hun gasrantsoen bekend worden gemaakt. Indien men zich niet aan het rantsoen houdt,
zal men voor het meerdere verbruik een boete te betalen hebben van 11 ,per m 3 2).
In de zomermaanden moet, volgens een circulaire dd. 21 juli 1917 van de
minister van landbouw, nijverheid en handel, het koken op gas bevorderd
worden om te voorkomen dat teveel vaste brandstof ter beschikking moet
worden gesteld. Dit bevordert muntgasverbruik en veIe nieuwe installaties
worden aangelegd. Tijdens de wintermaanden moet het koken op gas tegengegaan worden ten voordele van verlichting. Het door de rijkskolendistributie vastgestelde rantsoen voor het tijdvak 1 oktober 1917-31 maart 1918
is weer lager en bedraagt nog maar iets meer dan de helft van dat in de normale tijden. Tot dan toe waren de gemeenten vrij in de verdeling, maar nu
is er ook in dit opzicht een rijksregeling: het rantsoen voor licht is op 16 m 3
en voor koken op 10 m 3 per maand gesteld, het laatste vermeerderd met
2 m 3 voor ieder lid van het gezin 3).
Ook de prijzen moeten weer omhoog. De kolenprijzen stijgen nog steeds
en zijn in 1917 zelfs enorm toegenomen. Het voorstel dat op 3 november
aan de raad wordt voorgelegd noemt oorspronkelijk prijzen die 5 a 6 ct.
hoger lagen dan die uiteindelijk aangenomen worden. Door dit gewijzigde
voorstel zal er weI een lagere winst ontstaan, maar burgemeester en wethouders achten dat het daardoor ontstane tekort op de begroting op andere
wijze moet worden gedekt. Volgens het gemeenteverslag over het jaar 1918
was deze andere wijze een verhoging van de hoofdelijke oms lag. Van 1909
tot en met 1916 was deze/3,- per hoofd, in 1917 werd zij 13,80. De gasprijsverhoging was het grootst voor de afnemers buiten de gemeente, nl.
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1917, 27 januari.
2) G.A. Breda, La.p., 21 julio
3)

G.A. Breda, t.a.p., 9 oktober.
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7 ct., waarmee de prijs voor deze categorie op 18 ct. kwam. De prijs voor
de ingezetenen en die aan de gemeente Princenhage in rekening werd gebracht, werd 15 ct. Het tarief voor het muntmeterverbruik werd gelijk aan
dat voor het verbruik over de gewone meter 1).
In dezelfde vergadering wordt besloten een toonzaal aan de gasfabriek in
te richten en een ambtenares (kooklerares) aan te stellen ter voorlichting
van de gasverbruikers. In 1913 was de toonzaal niet nodig om de afzet te
stimuleren, nu in 1917 is zij dat weI om de afzet te doen afnemen.
Het jaar 1918 is nauwelijks begonnen, of een volgende poging wordt gedaan om het verbruik te doen verrninderen. Op 27 januari wordt besloten,
dat aan verbruikers die niet meer dan 20 m3 per maand afnemen, een prijs
in rekening zal worden gebracht van 13 ct. per m 3 voor het verbruik over de
gewone- en van 13t ct. voor het verbruik over de muntgasmeter 2).
De zomer breekt weer aan en de regeling van de rijkskolendistributie voor
het tijdvak 1 april-l oktober luidt nu : aan hen die op gas kunnen koken
wordt slechts 1 brandstoffeneenheid verstrekt tegen vijf voor degenen die
niet op gas kunnen koken 3).
Aan het einde van dat jaar blijkt, dat de prijsverhoging, ondanks de nog
aanhoudende sterke stijging van de kolenprijzen, toch weI te hoog is geweest. Niettegenstaande de minimale produktie in dit jaar bedraagt de winst
bijnaf 185.000,-. De heer ZijImans acht het dan ook nodig bij de behandeling van de begroting op prijsverlaging aan te dringen, maar de heer Lijdsman, als voorzitter (waamemend burgemeester), verklaart ronduit: "De
grote winst van de gasfabriek is de kurk, waarop de gemeente drijft". "Bovendien" voegt hij eraan toe "niemand is verplicht gas te gebruiken" (!). De
gasprijs blijft voorlopig gehandhaafd 4).
De oorlog is inmiddels teneinde, de spanning is geweken. Op 22 mei 1919
wordt tot prijsverlaging overgegaan, voorlopig voor drie maanden, maar
later verlengd 5). De verlaging, 1 ct. bedragende maar voor het muntgas
It ct., was het gevolg van het feit dat de winst over 1918 zo uitzonderlijk
hoog was, en is nog niet te verklaren als een afweermaatregel tegen de elektriciteit die nog erg duur was.
Maar nog steeds stijgen de kolenprijzen. Deels doordat de rijkskolendistributie aan het gasbedrijf Amerikaanse kolen heeft toegewezen (duurder
dan Limburgse, Duitse of Engelse), deels door de toegekende loonsverhoging aan de werklieden. Over de maanden augustus en september wordt
zelfs met verlies gewerkt. Het jaar 1920 bracht de eerste prijsverlaging die
bedoelde de afzet te bevorderen - wegens de concurrentie van petroleum maar ook reeds van de elektriciteit. Tevens was de winstj20.000 groter geweest dan begroot was 6). De verlaging bedroeg 1 ct. Maar vijf maanden
1) G.A. Breda, t.a.p., 3 november.
2) G.A. Breda, Notulen van de raad 1918,27 januari.
3) G.A. Breda, t.a.p., 2 april.
4)
S)
6)

G.A. Breda, t.a.p., 27 december.
G.A. Breda, Notulen van de raad 1919, 22 mei.
G.A. Breda, Notulen van de raad 1920,3 februari.
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later, op 9 juli 1920 moest weer een verhoging volgen wegens de nog steeds
stijgende steenkolenprijzen 1). Het tarief voor de gewone meter en voor de
gemeente Princenhage ging met 2 ct. omhoog en werd 17 ct., de muntgasverbruikers betaalden voortaan 3 ct. meer, dus 18 ct., en de verbruikers
buiten de gemeente kregen tegen de prijs van 20 ct. geleverd. Aan het eind
van het jaar worden de prijzen nogmaals verhoogd. De steenkolenprijs is de
oorzaak maar ook de invoering van de 45-urige werkweek. Met ingang van
1 december werden de prijzen over de gehele linie met 1 ct. verhoogd.
Ter bevordering der afzet was op 31 maart 1920 besloten over te gaan op
het verstrekken van huurkooptoestellen en het afsluiten van afzonderlijke
overeenkomsten met gasverbruikers die een minimumverbruik van 5.000 m3
per jaar garandeerden. De huurkooptoestellen, gasfornuizen, vonden zo'n
aftrek dat vijf maanden later opnieuw een krediet van! 4.000,- ter aankoop
van deze toestellen werd verleend 2). Tevens werd op 15 oktober een krediet
vanj3.125,- toegestaan voor de aanschaffing van gaskachels, die eveneens
in huurkoop aan de verbruikers werden geleverd 3). In al deze maatregelen
kunnen we reeds de invloed van de elektriciteit zien; het was noodzaak geworden zich, op gebieden waar de elektriciteit nog niet werkzaam was,
schadeloos te stellen voor het verlies aan afzetgebied tengevolge van de elektrische verlichting. In oktober 1920 wijst mevrouw Neve-Reintjes, het eerste
en enige vrouwelijke raadslid, erop dat "thans ook de woningen der arbeiders van elektrisch licht worden voorzien" 4).
Na 1920 voigt een reeks van prijsveriagingen in de hier behandelde periode
zonder ook maar een keer onderbroken te worden door een prijsverhoging.
Op 25 februari 1921 wordt de prijs met 1 ct. veriaagd 5), drie maanden later
nog eens met 1 ct. 6). Nog tweemaal gaan in 1921 de prijzen omlaag nJ. op
30 september met 1 ct. 7) en op 9 december met 2 ct. 8) zonder enig commentaar van de raad. In 1922 worden de huurprijzen voor huurgasinstallaties
veriaagd 9). Het jaar 1923 bracht een prijsveriaging van 2 ct. en in dat jaar
kregen de verbruikers (bedrijven) die meer dan 5.000 m 3 afnamen, over het
meerverbruik een reductie van 10%. Om de prijsveriaging hadden verscheidene middenstandsverenigingen verzocht 10).
Deze reeks van prijsdalingen en ook de nu nog volgende worden meestal
zonder commentaar in de raad behandeld, zodat we niet kunnen uitmaken
in hoever de oorzaak bij de concurrentie van de elektriciteit ligt en in hoever
de depressie tot omstreeks 1924 invloed uitoefent. Wanneer de depressie
na 1923 een einde neemt, kunnen we voor de volgende jaren tot 1932/1933
') G .A. Breda, t.a.p., 9 julio

Breda, t.a.p., 31 maart.
Breda, t.a.p., 15 oktober.
Breda, t.a.p., 15 oktober.
G.A. Breda, Notulen van de raad 1921, 25 februari.
G.A. Breda, t.a.p., 30 juni.
G .A. Breda, t.a.p., 30 september.
G.A. Breda, t.a.p. , 9 december.
G .A. Breda, Notulen van de raad 1922, 30 juni.
G.A. Breda, Notulen van de raad 1923,2 mei.

2) G.A.
3) G.A.
4) G .A.

5)
6)
7)
8)
9)
'0)
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de wijzigingen volledig toeschrijven aan de mededinging van de eIektriciteit.
Het jaar 1924 gaat rustig voorbij. Is dit te verklaren uit bet feit dat de
depressie beeft opgehouden? Hoe dan ook: de invloed van de elektriciteit
begint nu pas goed. In 1925 wordt op 23 april besloten een reductie voor
grootverbruikers niet-industrielen en een wijziging voor grootverbruikersindustrieen in te voeren. Als reden wordt opgegeven de prijs van de elektriciteit 1). Met ingang van 1 juli zuIIen de eerstgenoemden, waaronder vaIIen
verscheidene militaire inrichtingen, de strafgevangenis, het huis van bewaring, de Nederlandse Spoorwegen, het R.K. Gasthuis, het Diaconessenhuis
en Heck's lunchroom, over het meerverbruik boven 5.000 m 3 per jaar de
volgende reductie genieten:
boven 5.000 m 3 : reductie 5 % op het gewone tarief
boven 10.000 m 3 : reductie 10% op het gewone tarief
boven 30.000 m 3 : reductie 15% op het gewone tarief.
In 1924 hadden deze inrichtingen gezamenIijk ± 359.000 m3 verbruikt.
Eveneens met ingang van 1 juli wordt de reductie aan grootverbruikersindustrieen aIs voIgt:
boven 2.000 m 3 : reductie 10 %
boven 5.000 m3 : reductie 15 %
boven 10.000 m 3 : reductie 20%
boven 20.000 m3 : reductie 25 %
boven 30.000 m 3 : reductie 30 %
boven 50.000 m3 : reductie 35 %
boven 100.000 m 3 : reductie 40 %
met dien verstande, dat de reductie nooit groter zal zijn dan 5 ct. per m 3 en
dat de gasprijs niet beneden 5 ct. per m 3 zal dalen.
Van de reductie in 1923 ingevoerd hadden tot nu toe 4 industrieen in
Breda en 2 buiten Breda geprofiteerd; met 1 firma buiten Breda was nog een
aparte prijsregeling getroffen ("Kwatta"). Van deze nieuwe regeling zouden
11 industrieen in Breda en 6 buiten Breda kunnen profiteren. De totaaIafname van deze verbruikersgroep was in 1924 113.000 m 3 geweest.
Met ingang van februari 1926 doet het vastrechttarief zijn intrede 2). Het
doel is weer de opvoering van het gasverbruik. Indien een verbruiker in
Breda over de gewone meter een verbruik heeft groter dan dat van het voorafgaande jaar, zal over het verbruik dat geIijk is aan het voorafgaande jaar,
4 ct. geheven worden en over het geheel van de afname 6 ct.; met andere
woorden het verbruik dat gelijk is aan dat van het vorige jaar wordt tegen
10 ct. berekend en het meerdere tegen 6 ct. Muntgasverbruikers, de gemeente
Princenhage en industrieen komen niet in aanmerking voor het vastrechttarief.
In de raadsvergadering van 5 februari 1926 merkt de heer Cerutti op, dat
de eIektriciteit zo'n ernstige concurrent is dat "behalve in de nieuwe wijken,
de volksbuurten, voor de straatverIicbting en een enkel niet met zijn tijd
meegaand winkelier, niemand meer gas voor verIichtingsdoeIeinden gel) G.A. Breda, Notulen van de raad 1925, 23 april.
2) G.A. Breda, Notulen van de raad 1926, 5 februari.
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bruikt". Daarom moet het aanwenden van gas voor kook- en verwarmingsdoeleinden bevorderd worden. Dat de elektriciteit werkelijk een geduchte
mededinger is geworden, blijkt nog uit de raadsvergadering van 25 juni van
dat jaar: meegedeeld wordt dat de winst ± f20.000,- lager zal zijn dan
begroot was en dat daarom het vastrechttarief was ingevoerd 1).
De strijd tegen de elektriciteit in de industriele sektor wordt ook voortgezet. In 1927 wordt op het verbruik door gasmotoren een prijsreductie van
20 % gegeven om te kunnen concurreren tegen de elektromotoren 2). In hetzelfde jaar wordt er al geen stijging van de afzet binnen de gemeente meer
verwacht 3). Op 30 november 1927 wordt het grootverbruikerstarief voor
industriele doeleinden op verzoek nog gunstiger voor deze afnemers. Voortaan zal gelden voor een verbruik:
van 2.000 m 3 _ 5.000 m3 : reductie 15 %
van 5.000 m3 _ 10.000 m 3 : reductie 20 %
van 10.000 m 3 _ 20.000 m 3 : reductie 30 %
van 20.000 m 3_ 50.000 m3 : reductie 35 %
van 50.000 m 3-100.000 m3 : reductie 40 %
van 100.000 m 3-300.000 m 3 : reductie 45 %
De bepaling uit 1925 dat de reductie nooit hoger zal kunnen zijn dan
5 ct. per m3 en de gasprijs niet beneden de 5 ct. per m3 mag dalen, blijft
echter ongewijzigd 4).
Aan het eind van 1927 wordt tot de invoering van gaspenningen voor de
muntmeters besloten, omdat de ongeveer 2500 muntgasmeters op 2~ ct. en
10 ct.-stukken waren ingesteld, en de prijs voor het muntgas op 11 ct was
gesteld 5). Dit laatste leverde moeilijkheden op bij de verrekening. De penningen zuHen aan de gasfabriek en in verscheidene winkels verkrijgbaar zijn.
De heer Van Houten vreest dat de laatsten, evenals in Dordrecht is geschied,
ze met winst zuHen verkopen en inderdaad op 3 mei 1928 deelt hij mede:
"zeer vele winkeliertjes verkopen de gaspenningen voor een hogere prijs dan
11 ct.". Vit deze overgang op gaspenningen blijkt weI, dat de gemeente van
gedachteveranderd is ten aanzien van het doen verdwijnen van de muntmeters.
In het jaar 1929 komt dan eindelijk de volgende prijsverlaging. Op 18 januari stelt de heer Haalman deze al voor, maar de gemeenteraad besluit eerst
af te wachten, of de winst de begrote zal overschrijden. Daar dit het geval
is, worden op 28 juni de prijzen met ingang van 1 juli met 1 ct. verlaagd 6).
Voortaan bedragen deze : voor de gewone meter 9 ct., voor de muntmeter
10 ct., Ginneken en Teteringen 11 ct. en Princenhage 9 ct. De prijs is niet
meer verlaagd, omdat er grote uitgaven aan verbouwing en verbeteringen
voor de deur staan. De gasafgifte is sinds 1920 met 37,79% toegenomen en
de produktie wordt geraamd op 6.500.000 m3 •
') G.A. Breda,
G.A. Breda,
G.A. Breda,
G.A. Breda,
G.A. Breda,
6) G.A. Breda,

2)
3)
4)
5)

t.a.p., 25 juni.
Notulen van de raad 1927, 24 februari.
t.a.p., 28 februari .
t.a.p. , 30 november.
t.a.p., 19 december.
Notulen van de raad 1929,28 juni.
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Om het verbruik nog meer te stimuleren wordt op 15 september 1930 het
vastrechttarief gewijzigd '). Bedroeg dit tot nu toe 4 ct., voortaan zou het
3! ct. zijn. WeI zou hierdoor de opbrengst vanzelfsprekend minder worden,
maar men kon verwachten dat door deze wijziging vele afnemers tot het
vastrecht zouden overgaan en meer zouden gaan verbruiken dan voorheen,
omdat het tarief voor het meerverbruik imrners slechts 5 ct. was. Toch kan
deze maatregel de depressie niet afweren; in zijn nieuwjaarsrede van 1931
deelt de burgemeester mee, dat de afievering een geringer percentage stijging
vertoont dan in vorige jaren, hoewel het aantal nieuwe aansluitingen niet
onbelangrijk groter is dan in 1929 (494 in 1930 tegenover 467 in 1929).
Begin januari komen burgemeester en wethouders met een voorstel ook voor
de gewone meterverbruikers een minimum-verbruik vast te stellen en dit,
evenals voor muntgasafnemers reeds gold, op 240 m 3 per jaar te stellen.
Ondanks de opmerking van de heer Van Veen, dat het niet aanging om in
een tijd van malaise die velen tot bezuiniging dwingt, tot een minimum gasverbruik te verplichten op straffe van bijbetaling, en weI van 2 ct. voor elke
ontbrekende m3 , wordt het voorstel aangenomen. Naar aanleiding van de
aanhaling van de nieuwjaarsrede merkte de burgemeester nog op, dat de
verminderde toename niet zozeer te wijten was aan het gezinsverbruik als
weI aan het verbruik door de industrie. Hieruit zou dus volgen dat de invloed van de depressie op het verbruik, alhoewel zeker aanwezig, nog niet
zo groot was en dat de concurrentie van de elektriciteit nog de voornaamste
factor was 2). Op 29 juli wordt de huurprijs voor huurgasinstallaties verminderd, maar een voorstel van de heer Van Routen om de meterhuur te verlagen afgewezen 3).
In het jaar 1932 is de depressie zo van invloed, dat op 17 november 1932,
bij de wijziging van het vastrechttarief, opgemerkt wordt: "In toenemende
mate wordt het merkbaar, dat tengevolge van den slechten economischen
toestand ook op het gasverbruik bezuinigd wordt". Ter stimulering van het
verbruik zou de gasprijs verlaagd kunnen worden, maar tussen dit besluit
en de toename van het verbruik zou een peri ode liggen van winstverlies. Dit
probleem wordt opgevangen in het ingenieuze voorstel van burgemeester
en wethouders het vastrechttarief met 1 ct. te verhogen en daartegenover de
prijs van het verbruikte gas 1 ct. te verlagen. Bij een even groot verbruik als
tot nu toe is deze rege1ing dus voor de verbruikers en voor het gasbedrijf
niet gunstiger, noch ongunstiger. Bij een groter verbruik hebben de verbruikers echter voordeel, want hiervoor betalen zij dan imrners 4 ct. in
plaats van 5 ct. per m 3 • Verwacht wordt dat meer en meer zal worden overgegaan op gasverwarming, velen zullen tot vastrecht overgaan; de praktijk
heeft geleerd, dat wie eenmaal het vastrechttarief heeft, meer gaat verbruiken. De vermindering van inkomsten zal worden gecompenseerd door het
meer-verbruik per jaar van rond 184.000 m 3 gas. Het is zelfs geenszins uitgesloten, dat dit grotere verbruik reeds in 1933 bereikt zal worden, zodat
') G.A. Breda, Notulen van de raad 1930, 15 september.
2) G .A. Breda, Notulen van de raad 1931, 5 januari.
3) G.A. Breda, t.a.p., 29 julio
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het bedrijf - lees de gemeente - toch op de begrote winst zal kunnen rekenen. De wijziging ging op 1 januari 1933 in 1).
Werkelijk een mooie berekening maar in 1933 zal reeds blijken, hoezeer
de kracht van de depressie is onderschat. WeI nam de produktie nog toe
maar niet met 184.000 m3 doch slechts met 50.000 m 3 en de nawerking in
1934 wordt geheel te niet gedaan door de Iaagconjunctuur; de produktie
nam in dat jaar af. Het optimisme van 1932 werd dus weI beschaamd. In
1933 ziekt de depressie verder door. De winst zal weI hoger zijn, maar dit
is slechts het gevoig van de prijsverlaging der steenkolen 2).
Verscheidene verzoeken om de huurwaarde waarbij men in aanmerking
kan komen voor een muntgasmeter, van/4,- tot/6,- te verhogen, komen
binnen. Als redenen worden opgegeven werkloosheid en achteruitgang van
verdiensten. De gemeenteraad besluit aan deze verzoeken gevoig te geven
om aldus de toeneming van het aantal slechte betalers te voorkomen en
omdat men verwacht, dat het gasverbruik tengevolge van de gemakkelijke
betaling zal toenemen 3). Zo eindigt hetjaar 1933 en daarmee dit lange overzicht van het prijsbeleid over de bewogen periode 1909-1933.
5.3. De uitbreidingen van de capaciteit

In 1912 wordt gewag gemaakt van een "binnenkort belangrijke uitbreiding" 4), de oorlogsjaren stellen deze echter uit. De directeur verklaart in
1915 de uitbreiding weI zo urgent, dat hij aIle verantwoordelijkheid verder
van zich afschuift 5). Maar de toestand maakt haar nu eenmaal onmogelijk
en in dejaren 1917 en 1918 daalt de produktie ZQ aanzienlijk, dat om deze
te bereiken nog weI met de verouderde capaciteit kon worden voistaan. WeI
werd in 1918 een automatische aansteek- en biusinstallatie in gebruik genomen 6), iets wat vooral van belang was in sociaal opzicht.
De reeds lang ais noodzakelijk beklemtoonde modernisering van de gasfabriek komt eindelijk in de jaren 1921-1924 tot uitvoering.
In februari 1921 valt het besluit 2 nieuwe zuiverkisten aan te schaffen en
een der gashouders te herstellen. Op 29 april wordt een krediet van I 4.800,toegestaan voor de aanschaf van een cokes-sorteerinrichting met motor en
toebehoren 7). In juni wordt het voorstel van burgemeester en wethouders
aangenomen, dat inhoudt een gedeelte van het bestaande administratiegebouw der gasfabriek met een verdieping te verhogen in aansluiting met het
ernaast liggende hoofdgebouw en dat bovengedeelte in te rich ten tot kantoor
en tekenkamer (er zullen 4 tekenaars komen) 8). De kosten worden geraamd
op /9.500,-.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

G.A. Breda, Notulen van de raad 1932, 17 november.
G.A. Breda, Notulen van de raad, behandeling begroting.
G.A. Breda, Notulen van de raad 1933, 12 juni.
G.A. Breda, Notulen van de raad 1912, 24 mei.
G.A. Breda, t.a.p., 10 december.
G.A. Breda, Notulen van de raad 1918,8 juni.
G.A. Breda, Notulen van de raad 1921,25 februari.
G.A. Breda, t.a.p., 13 juni.
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AI deze besluiten hebben nog niets met de ombouw in 1921-1924 te maken,
want eerst op 22 oktober 1921 komt het voorstel van de directeur om tot
ombouw over te gaan in de raad 1). De werken zullen twee jaar duren. Het
voorgelegde plan is nog maar een algemene omschrijving, de uitgewerkte
plannen zullen geleidelijk aan de goedkeuring van de gemeenteraad worden
onderworpen. De verbetering is in verband met de oorlogsjaren uitgesteld
maar nu dringend no dig. Weer komt de vraag : ombouw of nieuwbouw in
de raad naar voren. De directeur ontraadt in zijn voorstel nieuwbouw, omdat
een nieuwe fabriek twee keer zoveel zou kosten als in 1915, dus een kapitaal
van minstens/1.900.000,- zou vorderen. Ook zijn ditjaar in februari noodzakelijke voorzieningen getroifen ten bedrage van ± 1100.000,- welke
werken niet of slechts voor een klein deel kunnen dienen voor een eventueel
te bouwen nieuwe fabriek. Bovendien zouden gedurende de 3 a 4 jaar die
de nieuwbouw zou vergen, nog meer voorzieningen nodig zijn die ook niet
voor de nieuwe fabriek kunnen gelden. Zo zijn de werkplaatsen geheel onvoldoende: "mijns inziens mag niet nog 3 jaar zo voortgegaan worden ten
nadele van de werklieden, die zich op zeker te waarderen wijze reeds zovele
jaren geschikt hebben naar de omstandigheden". Aangezien de verschillende
gebouwen op vreemde wijze op het terrein liggen en het terrein klein is
(slechts 1 h.a.), maakt dit de ombouw dubbel moeilijk. Toch kan de capaciteit zonder bezwaar van 18.000 m 3 per etmaal, zoals thans, op 40.000 m3
gebracht worden, te weten eerst door de aanschaffing van nieuwe ovens op
30.000 m 3 en later door bijplaatsing van een watergasinstallatie op 40.000 m 3 •
De maximumafgifte in 1920 per etmaal was 16.540 m3 •
De nieuwe inrichting zal bestaan uit een nieuwe kolenloods, een mechanische kolenlos-, transport-, breek- en bunkerinrichting, een cokesopslagplaats, een nieuw stookgebouw met nieuwe ovens en hoge fabrieksschoorsteen. De ruimte onder het ketelhuis zal vrij komen en hierin zal het kantoor
van de buitendienst, afdeling distributie, kunnen komen, benevens twee kantoren voor de 2 hoofdopzichters. Yoorts zal er een nieuw gebouw komen
waarin magazijn, was- en schaftlokaal, timmermanswerkplaats, schilderswerkplaats en smederij, terwijl tegen het oude stookgebouw een nieuwe
fitterswerkplaats gedacht is. De kosten zullen hoogstens/643.000,- bedragen. De later bij te plaatsen watergasinstallatie zal naar de prijs van 1921
190.000,- kosten; dan zal de woning van de hoofdopzichter aan de Nijverheidssingel vervallen, waarvoor in de plaats een woning aan de Middellaan
op het fabrieksterrein kan worden gebouwd. Zeer te betreuren acht de directeur het, - wiens voorsteI door de burgemeester wordt voorgedragen -, dat
de gemeenteraad destijds heeft goedgekeurd een stuk terrein aan de Kwattafabriek te verkopen. De directeur verwacht van de ombouw een besparing
op arbeidslonen, op kolen (hoger rendement) en op cokes (zuiniger verwerking) van in totaal/llO.OOO,- per jaar.
Bij de behandeling van het voorsteI in de gemeenteraad doen de heren
Lijdsman, Kleeft en Haalman een boekje open over de desperate en levens1) G .A. Breda, t.a.p.,

22 oktober.
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gevaarlijke toestand van de gasfabriek. De gemeenteraad besluit om op
zaterdag 29 oktober de fabriek te gaan bezlchtigen. Op 3 november 1921
wijdt de Bredasche Courant een artikel aan de noodtoestand van gebouwen
en outillage, die in krasse taal wordt aangeklaagd. De raad is nu overtuigd
van de noodzaak van een snelle ombouw. In 1922 wordt er mee begonnen.
Op 27 maart wordt de oveninstallatie aanbesteed en aangenomen door de
fa. Koppers te Essen voor 1301.740,- en op 24 april nemen de fa. Stork te
Hengelo en de fa. Smulders te Utrecht respectievelijk de kolen- en cokestransportinrichting en de cokesbreek-, separatie- en bunkerinrichting aan.
Half juni 1923 is de ombouw al zover opgeschoten, dat de raadsleden uitgenodigd worden tot een bezoek 1). De bezetting van het Duitse Ruhrgebied
heeft verschillende werkzaarnheden vertraagd, maar de transportinrichting
nadert haar voitooiing. Kortom: "Het geheel is interessant om te zien".
De kosten zullen echter aanzienlijk hoger uitvallen dan de raming van
1643.000,-. Op 11 december 1922 komt het college van burgemeester en
wethouders met het verzoek het krediet voor de ombouw te verhogen. De
ovenaanleg volgens het systeem-Koppers kost 1 50.000,- meer, verder moeten de funderingen aanmerkelijk dieper gelegd worden hetgeen 123.825,extra kost, en aan de gemeente zullen voortaan rechten voor het gebruik van
gemeentegrond ad 15.000,- betaald worden. Ook is er in september 1922
nog een ruimtekoeler van/l1.675,- aanbesteed en moest de riolering worden omgelegd:j8.000,-. In totaal rond/112.400,- meerdere kosten. Ter
dekking van de kosten van de ombouw wordt in dezelfde vergadering besloten de reserve ten bedrage van 1160.081 ,19 voor 111 0.000,- te realiseren.
Deze reserve was buiten het bedrijf belegd en wei in liquide vorm. Tevens
werd een geldlening aangegaan voor het "restant". Nog zijn dit niet aile
uitgaven. In 1924 wordt nog aan de Machinefabriek "Breda" een onderhandse opdracht verstrekt tot het leveren van 2 stoomketels voor 111.450,-.
"Het gebouw aan de Middellaan is reeds tot stand gekomen, het andere kan
eerst worden geplaatst als het oude stokerijgebouw is afgebroken", wordt op
22 februari 1924 meegedeeld. De kosten van deze bouw waren weer/8.000,hoger dan de oorspronkelijke raming. Hiermee kunnen we deze uitbreiding
als behandeld beschouwen. In totaal werd door deze ombouw 25 man personeel overbodig en blijkens de raadsvergadering van 4 februari 1927 hebben
de totale kosten/831.822,- bedragen.
Berst uit 1927 is weer iets te vermelden waard. Op 24 augustus 1927 wordt
een krediet toegestaan van 1 10.000 voor de uitbreiding van het gasbuizennet
met de aanleg in de Molengrachtstraat, het Zandbergkwartier, enz. Bij de
behandeling van de begroting in 1929 dient de volgende uitbreiding zich al
aan: er wordt teleurstelling over uitgesproken, dat zo weinig jaren na de
ombouw een nieuwe alweer noodzakelijk is.
Op 30 juni 1930 wordt door de gemeenteraad een krediet toegestaan van
140.000,- voor de uitbreiding van het buizennet. Op 10 december 1930
komt de uitbreiding van de ovencapaciteit ter sprake 2). Er zijn 4 ovens,
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1923, 26 juni.
2) G .A. Breda, Notulen van de raad 1930, 10 december.
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waarvan 3 in gebruik en 1 in reserve. In 1931 zullen echter 2 ovens hersteld
moeten worden (dit herstel was om de drie it vier jaar noodzakeijlk), zodat
in 1931 een 5e oven bij te bouwen is. Door de toename van het gasverbruik
zou hiertoe toch uiterlijk in 1933 moeten worden overgegaan. Deze oven
zaI/104.000,- kosten en weer door de fa. Heinrich Koppers te Essen geleverd worden, omdat in ons land zulke grote ovens niet worden gemaakt.
De gemeenteraad besluit het krediet ad 1120.000,- toe te kennen, aangezien de Staatsmijnen hebben medegedeeld, dat niet te verwachten is dat
binnen 5 jaar gas zal kunnen worden geleverd. Voor de ovenreparatie wordt
uit de reserve 125.000,- opgenomen.
5.4. Contact met de Staatsmijnen

In 1928 wordt bij de bespreking van de begroting voor het eerst gesproken
over de Staatsmijnen als gasleveranciers. Op 20 december 1929 deelt de heer
ZijImans mee, dat de gemeente 's-Hertogenbosch en andere gemeenten reeds
stappen doen ter verkrijging van mijngas. Hierop antwoordt wethouder
Esbach, dat onderhandelingen met de Staatsmijnen tot niets hebben geleid,
maar op een gunstig moment hervat zullen worden. De burgemeester preciseert dat moment als het ogenblik, waarop de gasfabriek uitbreiding behoeft. Inderdaad komen de Staatsmijnen weer ter sprake bij de uitbreiding
van de ovencapaciteit in 1930. De heer Van Veen vraagt, hoe het met de
leveringsmogelijkheid door de Staatsmijnen staat, hierin bijgevallen door
de heer Loonen. De heer Esbach antwoordt: "Burgemeester en wethouders
hebben reeds geruime tijd geleden aan de Staatsmijnen offerte gevraagd, zoweI voor gehele als voor gedeeltelijke levering". Pas op 29 november 1930
kwam een negatief antwoord van de directie der staatsmijnen, met de mededeling dat men binnen de vijf jaar niet op het verzoek hoeft terug te komen.
De gemeenteraad laat er echter geen vijf jaar overheen gaan, voordat zij het
onderwerp weer in de vergadering ter sprake brengt. Op 9 maart 1933 stelt
de heer Van de Ven drie vragen, waarvan een op de Staatsmijnen betrekking
heeft. Zijn derde vraag luidt nl. of er door de directie der mijnen voorstellen
gedaan zijn. Vit het antwoord op deze vraag blijkt, dat in 1930 verzocht
was om de voorwaarden te mogen vememen, waarop de Staatsmijnen bereid
waren in de periode van 1933 tot 1953 het gas te leveren dat de gemeente
Breda zelf niet zou kunnen produceren (ongeveer 2-!- miljoen m 3 per jaar).
Het antwoord van de directie hierop luidde, dat het niet mogelijk was voor
die hoeveelheid een aannemelijke aanbieding te doen. Daarop hebben burgemeester en wethouders gevraagd de voorwaarden voor de gehele gasvoorziening van Breda door de Staatsmijnen te mogen vememen. Het antwoord
op deze vraag luidde dat momenteel van een aanbieding afgezien moest worden, omdat het de directie niet gewenst voorkwam in de naaste toekomst
nog overeenkomsten voor de levering van gas in de door Breda benodigde
hoeveelheden af te sluiten. Daarmee is de kwestie nog Diet van de agenda.
De heer Van de Ven memoreert nu twee berichten in het Dagblad van
Noord-Brabant. Het eerste van 25 januari 1933 luidt, dat de gemeenten
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Breda en Tilburg voorshands niet van plan zijn hun fabriek te slopen. Het
tweede bericht is van 13 februari; daarin wordt beweerd dat een aantal gemeenten in West-Brabant over een intensievere gaslevering aan het delibereren zijn en dat de directie der Staatsmijnen de kwestie in studie heeft genomen, waarbij al dadelijk zou zijn opgemerkt, dat van een levering aan
West-Brabant niets kan komen, tenzij ook aan Breda gas geleverd kan worden. Tevens zou die directie geoordeeld hebben, dat het misschien nog voordeliger zou zijn een centrale gasfabriek voor West-Brabant op te richten met
aansluiting op het net der Staatsmijnen. De bezwaren die dan kenbaar gemaakt worden, zijn dat in de gasprijs alleen al voor rente en afiossing een
bedrag van 2,4 ct. begrepen is. NatuurIijk zal dit bedrag elk jaar kleiner
worden, maar er moet toch rekening mee gehouden worden. Daarbij komt
dat aan arbeidslonen 1151.250,- en aan tractementen 124.000,- wordt
betaald, welk bedrag voor een groot deel weI komt te vervalIen, maar daarvoor zal dan toch wachtgeld moeten worden betaald. Verder wordt dan nog
gezegd: "Overigens lijkt het mij uit economisch oogpunt niet van betekenis
ontbloot ,dat een vrij grote hoeveelheid kapitaal in den vorm van gebouwen,
machines en werktuigen vernietigd wordt".
Zo gesteld is deze opmerking natuurIijk economisch niet juist, maar de
leerboeken over bedrijfseconomie van Prof. Mey waren dan ook nog niet
verschenen. Als laatste bezwaar wordt aangevoerd: "En daar komt dan nog
het risico bij, waarop wij in onze dagen meer weIlicht dan anders zullen willen letten: de kansen van oorIog, revolutie en staking. Dit risico is daarom
zoo groot, omdat de prod uk tie op een punt zou plaats hebben en de distributie van dat punt uit moet geschieden". Ook dit bezwaar is mijns inziens
voor weerlegging vatbaar. Immers zou het juist niet eerder zo zijn, dat een
oprukkende vijand erop bedacht zal zijn de centrale, in zijn eigen belang, te
sparen? Over revolutie in ons land te spreken lijkt me nogal ver gezocht, en
wat betreft een staking: is het waarschijnlijk dat het personeel van de centrale eerder zal staken dan het personeel van de gasfabriek van Breda? Daarom bevreemdt mij de opmerking in de raad, dat uit de antwoorden blijkt
dat burgemeester en wethouders niet atkerig tegenover het ontvangen van
mijngas staan. Besloten wordt - en ik besluit hiermee dan dit overzicht met "Breda staat daar onbevangen tegenover en zal te zijner tijd doen wat
zijn belang het meest medebrengt".
5.5. Beheer en administratie
In 1910 overleed de directeur, de heer P. W. Paijens. In zijn plaats werd
tot directeur benoemd ir. W. van Veen, die op 17 juni 1916 ontslag kreeg.
In de raadsvergadering van die dag werd besloten de betrekkingen van directeur der open bare werken en bedrijven en van adjunctdirecteur der gasfabriek en waterleiding op te heffen. Hiervoor in de plaats kwamen de functies van directeur- en adjunct directeur der lichtbedrijven en der waterleiding.
Van 18 juni tot 16 november van dat jaar werd de nieuw ingestelde functie
tijdelijk waargenomen door de op 1 april 1916 aangezochte deskundige, de
heer Th. van MierIo, directeur der gemeente gas- en elektriciteitsfabrieken
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te Tilburg. Op 12 augustus 1916 werd ir. G. F. H. Houben, voorheen directeur der gas-, duinwater- en elektriciteitswerken te Heemstede, tot directeur
benoemd, maar deze kon zijn functie eerst op 16 november aanvaarden. Op
9 juli 1920 vroeg de heer Houben eervol ontslag, welk ontslag hem met
ingang van 1 augustus werd verleend.
Dan begint de lange ambtsperiode van ir. W. K. M. de Kat. Op 26 juli
1920 werd hij tot directeur aangesteld, na als directeur van het gas-, het
waterleidings- en elektriciteitsbedrijf te Schiedam werkzaam te zijn geweest.
Inmiddels was op 14 december 1918 het besluit genomen een elektriciteitsbedrijf in het leven te roepen en de directeur tevens het beheer hierover op
te dragen. Voortaan was zijn functie: directeur der lichtbedrijven en waterleiding.
Op 25 februari 1921 werd de functie van onder-directeur der lichtbedrijven
en der waterleiding ingesteld, en op 5 april als zodanig benoemd de heer
F. J. van Goethem uit 's-Gravenhage. De boekhouder, de heer J. M. Scholte
vroeg in 1922, toen hij de pensioengerechtigde leeftijd reeds was gepasseerd
ontslag, na 32 dienstjaren, hetwelk hem eervol werd verleend. Op 29 november 1924 werd zijn opvolger de heer Slinkert, na de administratie gemodemiseerd te hebben, ontslagen en de heer Brederode in zijn plaats aangesteld;
op zijn beurt werd deze in 1928 door de heer Rombouts opgevolgd.
Statistiek van de exp/oitatie van 1909 tot en met 1933

jaar

verbruikte
gaskolen

gasproduktie
in m3

aantal
meters

gasverbruik
in m3

gasprijs Breda
gewone meter

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

13.589.900 kg
13.624.250 "
13.852.450 "
14.933.890 "
16.027.231 "
16.470.900 "
18.843.325 "
18.310.501 "
11.082.707 "
11.143.669 "
11.853.091 "
12.994.000 "
13.601.000 "
13.931.000 "
13.943.160 "
12.446.910 "
11.924.300 "
12.112.460 "
13.007.560 "
12.331.005 "
13.340.535 "
13.566.600 "
14.597.190 "
14.727.040 "
13.210.900 "

3.903.930
3.947.190
3.976.940
4.269.790
4.555.750
4.636.850
5.029.740
5.048.550
3.312.950
3.292.970
4.003.300
4.539.960
4.478 .540
4.625.040
4.804.920
5.102.620
5.378 .640
5.558.450
5.831.470
6.256.410
6.649.320
6.893.090
7.103.990
7.272.180
7.325.390

3.450
3.750
4.023
4.258
4.367
4.696
4.882
5.128
5.262
5.685
6.134
6.224
6.498
6.806
6.911
7.415
7.829
8.203
8.915
9.404
9.924
10.460
10.960
11.098
11.287

3.587.829
3.680.885
3.741.101
4.067.340
4.276.357
4.280.306
4.804.802
4.629.889
2.971 .390
2.938.686
3.614.846
4.092.516
4.003.977
4.223.277
4.301.714
4.716.276
5.024.575
5.183.663
5.466.272
6.256.000
6.650.220
6.891.790
7.105.790
7.271.780
7.321.890

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,075
0,08
0,13
0,135
0,15
0,16
0,12
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
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BEHAALDE WINSTEN VAN 1909 TOT EN MET 1933 (in guldens)
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1934-1958

Tot 1947 werd het gas volledig door de fabriek zelf geproduceerd; in dat
jaar traden de Staatsmijnen voor het eerst aIs Ieveranciers op, naast de, in de
voIgende jaren steeds minder wordende, levering uit de produktie van de
Bredase gasfabriek. Op 16 april 1953 werd de eigen produktie geheel stopgezet en aI het benodigde gas van de Staatsmijnen betrokken.
Geven we in het kort de voornaamste kenmerken van dit tijdvak aan, dan
zien we dat de eerste jaren, nl. die van 1934 tot en met 1937, moeilijke jaren
waren. De crisis deed de afzet steeds verder teruglopen ondanks het zeer actieve optreden van de gemeenteraad. Door reducties, prijsveriagingen, het
maken van reclame en het zoeken naar nieuwe toepassingsmogelijkheden en
nieuwe afzetgebieden werd getracht de teruggang tegen te houden. Wanneer
we de produktiecijfers over deze jaren bezien dan schijnen aI deze activiteiten weinig succes gehad te hebben, maar zonder twijfel zou de teruggang
zonder deze maatregelen nog groter geweest zijn. In 1934 deelt de burgemeester mee, dat op een totaal van 125 gemeenten er 61 zijn, waar een daling
in de gasafgifte van 1 tot 17 % is voorgekomen. De gaslevering door de
Bredase gasfabriek vermeerderde in 1934 ten opzichte van 1933 nog met
0,7%, terwijl de daling over 19351,03% van de produktie van 1934 was. De
ingetreden opgaande conjunctuur na 1937 eindigde door het uitbreken van
de tweede wereldooriog, aI steeg de produktie in de eerste twee jaar nog,
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evenals dat het geval was in de eerste wereidoorlog. Maar ook in deze oorlog
moest drastisch bezuinigd worden op het verbruik en zo zien we de produktie in de jaren 1942-'45 zeer sterk verminderen.
Tot en met de oorlogsjaren vertoont deze periode dus weinig verschil met
de voorgaande; ook nu bestond er een bijna aanhoudende strijd tegen crisis,
concurrentie en oorlog. Maar, waar in de vorige periode de oorlog voorafgegaan werd door voorspoed, volgde hier de voorspoedige tijd na de tweede
wereidoorlog. Een groot verschil valt er echter weI te constateren: v66r de
eerste wereidoorlog was het een strijdvraag of de gemeente met de exploitatie
van de gasfabriek winst mocht behalen, na de tweede wereldoorlog was de
gemeente verplicht om winst te maken om in aanmerking te kunnen komen
voor een bijdrage uit het gemeentefonds. De rijksoverheid stelt daartoe als
voorwaarde, dat er een winst van 13,50 per inwoner uit de Iichtbedrijven
moet worden gemaakt 1).
Hiertoe komen we op het algemene verschil in karakter der gemeentepolitiek in beide tijdvakken. Was voor de laatste wereldoorlog elke gemeente
veel meer op zich zelf aangewezen en kon zij dus een aIleen aan haar eigen
belangen aangepaste politiek volgen, na de oorlog dient de gemeentepolitiek
op haar beurt afgestemd te zijn op de centrale politiek der regering. Ten
aanzien van het gas zien we deze tendens tot centralisering in de levering
voor het zuiden van het land door de Staatsrnijnen en voor het westen door
de Hoogovens. Deze centralisatie is niet aIleen economisch zo gegroeid maar
ook door de regering bevorderd. Immers, wanneer in de raadsvergadering
van 15 november 1950 de levering door de Staatsmijnen ter sprake komt,
wordt opgemerkt dat in 1946 niet tot een vemieuwing van de fabriek werd
besloten, omdat de regering toen al streefde naar centralisatie van de gasvoorziening.
Teneinde het contact tussen gemeente-afnemers en leveranciers van gas te
vergemakkelijken wordt een centraallichaam opgericht: de N.V. Nationale
Gasmaatschappij. In deze vennootschap participeren:
1. de leveranciers van afstandgas (Staatsrnijnen, Hoogovens en Rijksdienst
gasvoorziening) ;
2. de drie grote gemeenten;
3. de in regionale organen samenwerkende gasbedrijven.
Op 17 oktober 1956 stemt de raad ermee in, dat de gemeente aandeelhoudster zal worden van het in het leven te roepen "Openbaar lichaam gasvoorziening Zuid-Nederland", als zijnde het regionale orgaan voor de Brabantse en Limburgse gemeenten, de gemeente Nijmegen en de N.V. Limagas
te Heerlen. Reeds bestonden de regionale organen: Gasbedrijf Centraal
Nederland, het openbaar lichaam gasvoorziening Noord-Oost Nederland en
de Gemeentelijke gasvoorziening Zuid-Holland. Van de 2.000 aandelen, vertegenwoordigende 12.000.000,- kregen de regionale organen 1.000 aandelen toegewezen. Het orgaan Zuid-Nederland kreeg hiervan 100 aandelen.

1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1956, 13 december.
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6.1. Prijsbeleid

De depressie die op het eind van de vorige peri ode al ingetreden was, deed
zich in de jaren 1934 tot en met 1937 in al zijn kracht voelen. Had de produktie, en daarmee de afievering, in 1933 nog een kleine stijging vertoond,
in de genoemde jaren neemt zij elk jaar verder af. De als gevolg hiervan verminderde opbrengsten moesten, waar de wins ten de sluitpost van de begroting vormden, een compensatie vinden. Bij het vaststeIlen van de maatregelen
voor deze compensatie moest rekening worden gehouden met de verscbillende situaties van verbruikers over de muntmeter en verbruikers over de
gewone meter die veelal vastrecbt genoten.
De eerste categorie bezuinigde, zoals begrijpelijk is daar het bier de arbeidende stand betrof, teeds dermate, dat van een eventuele prijsverhoging
een hogere opbrengst zou mogen worden verwacht. Maar aangezien deze
mensen op de grens van het bestaansminimum leefden, kon de gemeente niet
tot verhoging van de prijs overgaan. Ook de vastrechtverbruikers bezuinigden, maar toch niet zo sterk als de muntgasverbruikers. Indien men voor
deze categorie de prijs zou verhogen zou het effect, door de mindere afname,
ongetwijfeld negatief zijn.
De enige mogelijkheid was de prijs te verlagen, om daardoor dus de afgenomen afzet terug te winnen. Hiermee moest de gemeente echter voorzichtig
te werk gaan, want bet was de vraag of de afzet in die mate zou stijgen, dat
minimaal bet verlies ten gevolge van de prijsverlaging zou worden terugverdiend. Het prijsbeleid werd dus zodanig gevoerd, dat op de eerste plaats
op het normale verbruik geen verlies werd geleden, dus hiervoor geen prijsverlaging; maar voor bet meerder verbruik werd een dergelijk lage prijs
vastgesteld, dat verwacht kon worden dat de afname zou toenemen. Deze
verwachting kwam niet uit.
Toch vertonen de winstcijfers over deze jaren niet zo'n groot verschil, de
winst over 1936 is zelfs hoog bij de geringe produktie in die jaren. Dit is
voornamelijk te verklaren door de grotere levering aan andere gemeenten.
In het jaar 1934 werd aan Teteringen-dorp en aan Ulvenhout voor het eerst
gas geleverd. Dit gas werd - zoals ook bij de levering aan andere gemeenten - tegen een hogere prijs dan de Bredase berekend. Door de nood gedwongen gaat de gemeente in deze jaren dus ook tot een actieve afzetpolitiek
buiten de gemeentegrenzen over. Er wordt niet meer afgewacht, totdat de
gemeenten Teteringen en Ginneken, resp. Teteringen-dorp en Ulvenhout een
verzoek tot aansluiting doen. De gemeente Breda informeert nu zelf naar de
mogeIijkheid aan deze gebieden gas te verstrekken. AIle zeilen moesten nu
eenmaal bijgezet worden. Na 1937 begint het herstel en in een snel tempo
stijgt de afzet.
Evenals in de oorlogsjaren 1914-1918 moest ook in de tweede wereldoorlog, wegens het gebrek aan kolen, drastisch bezuinigd worden. In het jaar
1945 was de afzet dan ook tot op 60 % van het niveau 1943 gedaald. In de
oorlog 1914-1918 werd nadat de rantsoenering van het verbruik ook getracht
door mid del van prijsverhogingen de afzet te doen verminderen. In de tweede
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wereldoorlog werd dit tweede middel niet toegepast; eventuele verhogingen
waren aIleen het gevolg van de stijging der steenkolenprijzen. De regering
was erop uit het prijsniveau in het land zo laag mogeIijk te houden. Ben ander verschil is dit : in de eerste wereldoorlog was het onmogelijk tot gasloze
uren over te gaan, aangezien daarmee de industrie zwaar gehandicapt zou
worden; in de jaren 1940-1945 kon men hiertoe weI overgaan, omdat het
gas voor industriele doeleinden nagenoeg geen toepassing meer yond.
Na de oorlog werden de prijzen enige malen verhoogd wegens de stijging
der kosten. Meer en meer richt de afzetpoIitiek zich op het gebied van de
verwarming, naast dat van het koken.
Gaan we nu weer het prijsbeleid jaar voor jaar na.
Op 9 maart 1934 wordt het voorstel van burgemeester en wethouders de
ornzetbelasting te verhalen door de huurprijs der gasmeters te verhogen
aangenomen. Daamaast zal de cokesprijs een geringe verhoging ondergaan 1).
Op 30 augustus worden de regelen betreffende het verstrekken van gas
volgens het vastrechttarief gewijzigd. Door de malaise is het verbruik afgenomen. Om de afzet weer te doen toenemen besluit de gemeenteraad de prijs
van het gas dat in totaal verbruikt is door een vastrecht-afnemer, t ct. te
verlagen en het vastrechttarief met t ct. te verhogen. Door dit laatste wordt
bereikt, dat degenen die niet meer verbruiken dan het voor hen vastgestelde
kwantum geen voordeel zullen behalen. De bedoeling van het vastrechttarief is toch de toeneming van het verbruik te bevorderen; dit wordt nagestreefd door de prijs voor het werkelijke verbruik met t ct. te verlagen. De
prijs van het gewone verbruik blijft dus in wezen onveranderd, maar het
meerverbruik wordt een halve cent goedkoper. Het vastrechttarief komt op
5 ct. en het verbruiktarief op 3t ct. Aangezien het tarief voor Ginneken 2 ct.
per m 3 hoger is, wordt de prijs van het vaste bedrag per m3 voor die gemeente
van 6t ct. op 7 ct. gebracht, en het tarief voor het verbruikte gas op 3t ct.
De strekking van het voorstel was vooral het verbruik van gas voor allerlei
andere doeleinden dan voor koken aan te moedigen, zoals voor woningverwarming, voor geisers, enz. 2).
Ook het muntgastarief ondergaat een wijziging. Dit verbruik was in 1933
ten opzichte van 1932 aanzienlijk afgenomen, nI. van 771.489 m 3 tot 720.601
ml, niettegenstaande het feit dat het aantal muntgasverbruikers opgelopen
was van 2282 tot 2342. De invoering van het vastrechttarief was hier niet
mogelijk wegens het gebruik van de penningen. Op 6 december 1934 wordt
dan besloten het verbruik boven 24 m3 per maand tegen 5 ct. te belasten,
in plaats van met 10 ct. Bij de afrekening krijgt de muntgasverbruiker dan
de helft van het aantal penningen dat voor meer dan 24 m3 gebruikt is,
terug 3). Verwacht wordt, dat het verbruik er door zal toenemen, daar meer
gebruik gemaakt zal worden van gas voor koken, strijken, waterverwarming,
enz.
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1934, 9 maart.
2) G.A. Breda, t.a.p., 30 augustus.
3) G.A. Breda, t.a.p., 6 december.
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Op 30 oktober 1935 wordt wederom het vastrechttarief gewijzigd, nu om
tegemoet te komen aan de grief van verbruikers die vroeger een groot verbruik hadden en dus over deze grote hoeveelheid vastrecht moesten betalen.
Vorig jaar was immers de prijs voor het vastrecht verhoogd. Er wordt nu
voor vastrechtverbruikers die voor particulier huishoudelijk gebruik gas afnemen, bepaald dat het vastrechttarief tot 600 m3 zal worden aangeslagen
tegen een prijs die 4 ct. lager is dan de gewone gasprijs, boven 600 m3 zal
het vastrechttarief 4t ct. lager zijn dan de gewone gasprijs. De gewone gasprijs was toen 9 ct. en het is dus niet verwonderlijk dat veIen tot vastrecht
overgingen 1).
Op dezelfde datum wordt ook besloten, dat tevens in de verzorgingsgebieden buiten Breda het muntmeterstelsel zal worden ingevoerd. De prijs zal
evenals in Breda 1 ct. hoger Jiggen dan de prijs voor de afname over de gewone meter; zij zal dus 12 ct. bedragen. De huurwaarde die voor Breda op
16,- was gesteld zou voor deze gebieden/5,- zijn. De huurwaarde bleef
in Breda echter niet lang meer op 16,- staan. Veel verbruikers waren van
de gewone meter overgegaan op de muntmeter. Denken we hierbij aan de
huurverhoging der gasmeters van 9 maart 1934. Om dit tegen te gaan besloot
de raad op 28 januari 1936 de huurwaarde terug te brengen op 14,-. Tevens
wordt de reductie van 6 december 1934 weer ingetrokken met het argument
dat men de kleine Jieden toch niet schaadt door deze intrekking, daar zij
toch niet boven een verbruik van 24 m 3 per maand uitkomen. De verwachte
toename van de afzet door deze reductie was uitgebleven en we kunnen hieruit dus wei afieiden, hoezeer de "arme luiden" moesten bezuinigen om de
eindjes aan elkaar te kunnen knopen 2).
Bij de behandeling van de begroting in 1936 wordt opgemerkt, dat het
9 cts. tarief (gewone meters) het sterkst is teruggelopen, daamaast het muntgas. In 1936 worden ook de prijzen waartegen het gas aan de gemeenten geleverd werd, verlaagd, met uitzondering van de gemeente Princenhage, waar
de prijs immers gelijk is aan de Bredase. Deze gemeente krijgt de volgende
reductie:
afname tot
50.000 m 3
: korting 30% op Bredase prijs
50.000 m3 -100.000 m 3 : korting 35 % op Bredase prijs
afname van
afname van 100.000 m3 -200.000 m 3 : korting 40% op Bredase prijs
afname boven 200.000 m3
: korting 45 % op Bredase prijs
onder het uitdrukkeJijk beding dat Princenhage het gas niet duurder verkopen zou dan 2 ct. boven de Bredase gasprijs. De gemeente Ginneken en
BaveI betaalde voortaan 1 ct. meer dan de Bredase prijs, evenals de gemeente
Teteringen en Ulvenhout. De laatste tijd was er enige teruggang in het gasverbruik in deze gemeenten.
In 1937 wordt besloten dat, indien aileen een muntmeter, en dus geen
toestellen, in bruikleen wordt verstrekt, geen waarborgsom (12,50) meer
verschuldigd is. Van 1938 is niets te vermelden. De zaken lopen weer beter!
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1935, 30 oktober.
2) G.A. Breda, Notulen van de raad 1936,28 januari.
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Op 12 januari 1939 worden tarieven voor grote gezinnen ingevoerd. Een
gezin met 5 kinderen krijgt een reductie van 5 %, een gezin met 6 kinderen
10%, en een gezin van 7 of meer kinderen 15%. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten, dat deze tarieven op 1 januari 1939 zullen ingaan 1).
In 1940 wordt op 7 november door de burgemeester meegedeeld, dat de
per 1 september opgemaakte berekeningen nog geen aanleiding geven de
prijzen te verhogen. Ben eventuele verhoging zal door het Departement van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart moeten worden goedgekeurd. Het departement heeft een formule vastgesteld, waarin de kostprijzen der kolen en de
opbrengstprijzen der cokes zijn verdisconteerd. Alleen wanneer volgens deze
formule de prijs hoger komt te liggen, kan deze hogere prijs, na overlegging
van de berekening aan het departement ter goedkeuring, aan de gasverbruiker in rekening worden gebracht 2). Over de oorlogsjaren zijn zo goed als
geen gegevens voorhanden. Vit het gemeenteverslag over de jaren 1941 tim
1947 ontlenen we, dat de rantsoenering per 1 januari 1941 wordt ingevoerd.
Op 27 juni 1941 besloot de gemeenteraad de gewijzigde omzetbelasting en
de kolenprijsverhoging in de gasprijs door te berekenen. De formule toonde
aan, dat een prijsverhoging met 2,564 %, of weI 1/39 van de prijs, aan het
departement kon worden aangevraagd 3).
Dan komt op 28 augustus de raad voor het laatst bijeen. In deze vergadering komt het vastrecht nog ter sprake. Wethouder Struycken deelt mee dat,
wanneer de toepassing van het vastrechttarief in verband met de beperking
van het verbruik tot 75 % tot onbillijkheid zou leiden, men ontheffing zal
kunnen verkrijgen 4).
Het reeds genoemde gemeenteverslag vermeldt nog, dat er regelmatig middag- en avonddemonstraties van het gebruik van gas voor koken, bakken en
braden werden gegeven onder het motto "voorlichting in oorlogstijd". Verder ook dat de invoering van gasloze uren het gevolg was van de moeilijke
kolenaanvoer en het verwerken van slechte kolen.
Op 25 augustus 1944 kwam het laatste schip met Duitse stukkolen voor
de wal. Daarna lag het vervoer zo goed als stH; de volgende maanden moesten de kolen met paard en wagen gehaald worden van de suikerfabriek
"Wittouck". Na de bevrijding werden kolen verkregen van de suikerfabrieken te Stampersgat en Zevenbergen, terwiji ook Belgische gaskolen vanuit
Eindhoven werden aangevoerd. De gasafgifte was toen weI minimaaI: 2t uur
per dag werd gas geleverd!
Na de oorlog staat de prijs nog enige jaren onder toezicht van de rijksoverheid, ingevolge de zgn. Prijzenverordening. Hoe hoog was de prijs echter
intussen gestegen? Een schrijven van de Vakgroep Gasbedrijven d.d. 6 december 1946 vermeldt, dat de prijs niet hoger mag zijn dan 3t ct. boven die
van 31 december 1939; dat zou dus voor Breda betekenen dat de prijs hoogstens 12t ct. mocht zijn. In maart 1946 was zij 11 ct., van juli tot oktober
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1939, 12 januari.

2) G.A. Breda, Notulen van de raad 1940,7 november.
3) G.A. Breda, Notulen van de raad 1941, 27 juni.
4) G.A. Breda, La.p., 28 augustus.
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194612 ct. en vanaf 1 november 1946 werd het maximum van 12! ct. aangehouden tot 1 februari 1949. Op 27 oktober 1947 wordt besloten de prijs
van het gas, afgenomen boven 150 m3, met! ct. te verhogen 1).
In 1948 wordt het muntmeterstelsel weer eens onder de loupe genomen.
In 1906 ingevoerd, werd destijds niet verwacht dat het een lang leven zou
beschoren zijn. Herhaalde malen werd in de loop der jaren aan afschaffing
gedacht, maar het steisel handhaafde zich. Nu, eindelijk, in 1948 worden de
muntmeters weI niet direct vervangen door gewone meters, maar aangezien
geen nieuwe muntmeters meer worden gemaakt zullen zij toch langzaamaan
verdwijnen. Daar de muntgas-verbruikers geen huur betalen voor het gebruik van de muntmeter, terwijl het onderhoud van de installaties voor rekening van het gasbedrijf is, wordt op 13 oktober 1948 besloten de bestaande
muntgasleidingen en -installaties per 1 januari 1949 om niet over te dragen
in eigendom en onderhoud aan de gebruikers. Onder de installaties vallen
niet de comforen; deze kunnen tegen teruggave van de waarborgsom ad
/2,50 aan de gasfabriek worden overgedaan. Ook de huurgasinstallaties, ingevoerd in 1921, worden niet meer gemaakt. Vanaf 1 januari 1949 zullen
geen nieuwe muntgasleidingen of -installaties en geen huurgasinstallaties en
-leidingen meer aangebracht worden 2).
Op 23 februari 1949 worden de reducties voor gezinnen uitgebreid. De
reductie-voorstellen voor elektrisch verbruik gaan verder dan die voor het
gasverbruik, omdat de situatie van de gasfabriek dermate onzeker is, dat het
niet verantwoord is verder te gaan. In deze onzekerheid speelt de vraag, of
tot de noodzakelijke vemieuwing van de gasfabriek zal (kunnen) worden
overgegaan, een rol en voorts veroorloven de financiele resultaten van het
bedrijf geen grotere reductie. De reductie vergt toch al /15.480,- 3).
Ondertussen stijgen de kosten en niet langer kunnen deze op ander dan
huishoudelijk verbruik worden afgewenteld. De minister van Economische
Zaken heeft daarom toegestaan de met /7,80 per ton verhoogde kolenprijs
in de normale gasprijs door te berekenen en zodoende de prijzen met 2 ct.
te verhogen. Het voorstel van burgemeester en wethouders wil zo ver niet
gaan en Iegt slechts een prijsverhoging met I! ct. aan de gemeenteraad voor.
Daartoe wordt besloten en weI met ingang van 1 februari 1949.
Wanneer we een blik slaan op de verder in deze studie geplaatste grafiek
van de behaalde winsten, zien we dat in 1950 een geweldige winst werd gemaakt van meer dan /250.000,-. De stijging van de afzet was in dit jaar
niet zo groot als in voorgaande jaren en kan deze fantastische sprong van
het winstcijfer van/34.000,- in 1949 naar dat van/250.000,- in 1950 niet
verklaren. Wei was in 1950 de benodigde hoeveelheid kolen 3 miljoen kg
minder dan het vorige jaar, zodat de kosten van de grondstof kolen dus aanzienlijk lager geweest zullen zijn dan voordien. Tegenover deze kostenverlagende factor stond echter een kostenverhogende, in de vorm van de loonsverhoging met 5%. Nemen we aan dat per saldo de kosten over 1950 lager
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1947,27 oktober.
2) G .A. Breda, Notulen van de raad 1948, 13 oktober.
3) G.A. Breda, Notulen van de raad 1949, 23 februari.
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zijn geweest dan over 1949, dan is het toch onmogelijk dat aileen deze mindere kosten een winsttoename van meer dan/200.000,- ten gevolge hadden.
Daamaast za1 ook de opbrengst groter moeten zijn geweest. Omtrent de
prijs waartegen de Staatsmijnen het gas leverden, is ons niets bekend, behalve dat deze afieveringsprijs hoger was dan in 1949 daar zij ook afhankelijk
was van de kolenprijs. Indien deze prijsverhoging meer dan gecompenseerd
werd door de meerdere afname van de Staatsmijnen van ± 1,5 miljoen m3 ,
minus eigen produktie tegen resp. prijzen, zou hierdoor eveneens de winst
gestegen zijn maar ook deze factor, indien aanwezig, kan niet een dergelijke
winststijging opgeleverd hebben. Is er dan al van vermeerderde afzet sprake,
en moge er van de verminderde kosten en de gestegen levering van de Staatsmijnen enige invloed zijn uitgegaan, daamaast moet voomamelijk de prijsverhoging van 1 januari 1950 de voomaamste oorzaak zijn van de hogere
winst. Dezelfde redenering geldt voor het jaar 1951.
De gasprijsverhoging van 1 januari 1950 bedroeg 1 ct. Weliswaar was
slechts t ct. toegestaan, maar daar op 1 februari 1949 de prijs maar met
It ct. was verhoogd terwijl 2 ct. was geoorloofd, werd deze extra t ct. nu
ingehaald. Wethouder Van Houten merkt in de raadsvergadering waarin dit
besluit viel, 19 januari 1950, nog op dat het gemiddelde gasverbruik van
414 m 3 in 1939 tot 520 m 3 in 1949 gestegen is 1).
Steeds intensiever gaat de gaspolitiek zich met het gebied van de verwarming bezighouden. Op 15 november 1950 komt de verhuur van warmwatertoestellen vanwege de gemeente ter sprake, maar dit voorstel wordt verworpen, omdat de belangen van de middenstand daardoor geschaad zouden
worden 2). Een maand later wordt echter besloten een enquete hieromtrent
in te stellen. Op 15 oktober 1952, wordt besloten in gemeentewoningen zelf
warmwatertoestellen aan te brengen 3) en op 16 januari 1958 valt het besluit
om over te gaan tot verhuur en verkoop 4).
De kostprijs blijft stijgen. Op 12 april 1951 wordt meegedeeld dat de kolenprijs met 19,- per ton is gestegen sinds 1 januari. Ook is op 19 maart een
salarisverhoging van 5 % doorgevoerd, zodat de uitgaven 1165.000 hoger
worden geschat. Om deze kostenstijging op te vangen wordt de gasprijs met
1t ct. verhoogd 5).
Wegens het tot stand komen van de gemeenschappelijke markt voor kolen
moest een geleidelijke aanpassing aan haar prijsniveau in ons land worden
bereikt. De minister van Economische Zaken bepaalde de kolenprijs van
1 april tim 31 december 1953 op 145,- per ton en voor het jaar 1954 op
150,- per ton. Voor '53 was in de begroting van de gasfabriek gerekend op
140,- en tevens waren in dat jaar de lonen en salarissen weer verhoogd.
Op 16 december 1953 wordt daarom besloten met ingang van 1 januari '54
de gasprijs op 17,5 ct. te stellen, waardoor de prijs slechts 1 ct. hoger wordt.
G .A. Breda,
G .A. Breda,
G .A. Breda,
G .A. Breda,
5) G .A. Breda,
1)
2)
3)
4)

Notulen van de raad
t.a.p., 15 november.
Notulen van de raad
Notulen van de raad
Notulen van de raad

1950, 19 januari.
1952, 15 oktober.
1958, 16 januari.
1951, 12 april.
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Ret winstcijfer over 1953 zal daarom weI zo sterk gedaald zijn. De meterhuren werden eveneens verhoogd en weI met /0,10 1).
In 1955 kan een prijsverhoging uitblijven omdat tegenover de stijgende
kosten het wegvallen van de omzetbelasting staat, maar op 17 oktober '56
zijn de gasinkoopprijs (de leveringsprijs van de Staatsmijnen) en de lonen en
salarissen opnieuw gestegen; met ingang van 1 januari 1957 komt de prijs
weer hoger, namelijk 18 ct., te Jiggen 2). Ook de huurgasinstallaties en comforen werden, evenals in 1949 was geschied met de muntgasinstallaties en
onder dezelfde voorwaarden als deze, overgedragen aan de verbruikers.
6.2. Uitbreiding en gedeeltelijke sloping van de capaciteit

Behalve de bouw van een nieuwe gashouder in de Crogtenpolder in 1939
hebben in de onderhavige periode geen grote uitbreidingen meer plaats gevonden. In 1936 werd het kantoorgebouw uitgebreid, hetgeen inc1usief het
aanbrengen van elektriciteit, centrale verwarming en waterleiding/ 11.805,kostte.
In 1939 wordt op 21 september een krediet van/360.000,- verleend voor
de bouw van de nieuwe gashouder. Op 26 oktober wordt het voorste1 van
burgemeester en wethouders om de benodigde grond voor deze gashouder
in de Crogten aan te kopen, aangenomen 3). In dezelfde vergadering werd
besloten het pand van de hoofdgasmeter, midden tussen de fabrieksgebouwen gelegen, te slopen, en op het eind van het jaar wordt wegens de prijsstijging besloten extra materialen aan te schaffen. Normaal behoefde de aankoop van materiaal niet in de raad te komen, maar wegens het hoge bedrag
werd het toch ter tafel gebracht. Ret bedrag was/86.310,-. Naast de prijsstijging gaven ook de steeds langer wordende leveringstermijnen en de grote
onzekerheid tot dit besluit aanleiding. Ten aanzien van de onzekerheid kunnen we nog vermelden dat op 9 augustus 1939 een krediet van/3.300,- voor
de bouw van schuilge1egenheden voor het personeel bij luchtaanvallen werd
verleend 4).
Op 25 april 1940 wordt/20.000,- uit de reserve geput ten einde een gasoven te vernieuwen en /6.190,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van
een luchtcompressor, nodig voor het leggen van de buisleiding naar de
nieuwe gashouder 5). In oktober 1941 werd de nieuwe gashouder van 30.000
m3 in gebruik genomen, ontlenen we aan het gemeenteverslag over de jaren
1941 tim 1947. Rierin staat tevens vermeld, dat op 21 oktober 1942 aan de
burgemeester een rapport werd overgelegd, de noodzakelijkheid van een
binnen afzienbare tijd te bouwen nieuwe gasfabriek aantonend. Typisch dat
hetzelfde in 1916 ook geschiedde. Toen werd uiteindelijk niet tot de bouw
van een nieuwe fabriek overgegaan, maar werd de oude fabriek verbouwd.
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1953, 16 december.

2) G.A. Breda, Notulen van de raad 1956, 17 oktober.

3) G .A. Breda, Notulen van de raad 1939, 21 september.
4) G .A. Breda, t.a.p., 9 augustus.
S) G.A. Breda, Notulen van de raad 1940,25 april.
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Ook nu zou uiteindelijk niet tot nieuwbouw besloten worden, maar werd de
eigen produktie in 1951 stopgezet.
In de eerste raadsvergadering na de bevrijding zegt de wethouder en locoburgemeester mr. E. L. H. M. van Mierlo: "Met de gasvoorziening is het
momenteel allesbehalve rooskleurig gesteld. Niet aIleen het gebrek aan kolen, doch in niet mindere mate het in deplorabelen toestand verkeeren van
de gasfabriekinstallaties, met name de ovens, is de oorzaak dat met het gebruik van gas de uiterste zuinigheid hoognoodig geboden blijft" 1). Het gemeenteverslag over 1941 tim 1947 vermeldt over de toestand bij de bevrijding, dat de fabriek door granaatvuur beschadigd werd. Vier voltreft'ers
kwamen op gebouw en installatie, maar het ernstigst was de beschadiging
van de gashouder van 10.000 m 3 inhoud. Granaatscherven doorzeefden de
klok, zodat het gas ontsnapte en bovendien ontbrandde. Door het moedig
en deskundig optreden van de dienstdoende fabrieksopzichter bleven verdere
gevolgen uit.
In 1946 werden voor /30,000.- gasmeters aangeschaft, voor /34.000,ijzeren buizen en voor 113.165,- gasleidingen, de laatste ten behoeve van
de bouw van 79 gemeentewoningen aan de Meidoornstraat.
De levering van mijngas die eind 1947 begon, vereiste de uitvoering van
verschillende werken. Et moest een gebouw voor het meten en regelen van
de gastoevoer gebouwd worden (f ± 20.000,-), de nodige installaties
(f5.ooo,-) en instrumenten (f6.8oo,-) aangeschaft worden, en de hoofdgasleiding van de Staatsmijnen naar de gashouder (f ± 6.000,-) en de
dienstleidingen op het terrein (f ± 2.500) aangesloten worden. Verder moest
het terrein op niveau gebracht worden, verhard en bestraat (f ± 20.000,-)
en een dienstwoning gebouwd worden ter plaatse (f15 .ooo,-). Totaal werd
een krediet door de gemeenteraad verstrekt van/82.8oo,-.
Het produktie-apparaat bleef zeer verouderd en het werd hoog tijd, dat er
ofweI een vernieuwing plaats had ofweI dat de produktie door de Staatsmijnen zou geschieden. De regering streefde naar centralisatie van de gasvoorziening, zodat aan een vernieuwing niet gedacht behoefde te worden.
Op 17 mei 1950 wordt besloten de gasproduktie te wijzigen door over te gaan
op generator- en propaangasproduktie om die te vermengen met het mijngas.
Vit de reserve voor ovenherstel wordt voor de technische ombouw /24.000,overgeheveld. Een groot deel van het personeel zal overbodig worden en geplaatst worden in andere gemeentebedrijven of op wachtgeld gesteld 2). Doch
eerst op 26 juni 1951 werd de steenkoolgasproduktie stopgezet.
Op 15 november 1950 zegt wethouder Van Houten reeds, dat het niet verantwoord is de eigen gasproduktie nog langer voort te zetten: "De slijtage
aan de ovens en ketels is van dien aard, dat het gevaar voor ontploffingen
steeds groter wordt" 3). De Staatsmijnen leveren elk jaar meer gas en vanaf
16 april 1953 is de gasfabriek volledig tot doorleveringsbedrijf geworden. In
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1945, 12 oktober.
2) G .A. Breda, Notulen van de raad 1950, 17 mei.
3) G.A. Breda, t.a.p., 15 november.
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1952 werd, op 14 mei, besloten de installaties van de oude gasfabriek te
slopen. Vijf koeIers, de ovens en de fabrieksschoorsteen werden gesloopt;
verkocht werden een koeler aan de gemeente Utrecht voor 16.500,- en 2
zuiverkisten aan de gemeente Assen voor 18.000,- 1).
6.3. Het contract met de Staatsmijnen
De brief van de directie der Staatsmijnen d.d. 29 november 1930 deelde
mede, dat binnen 5 jaar niet op levering van gas behoefde te worden teruggekomen. Deze termijn is wei rijkelijk overschreden, want eerst in 1946 staat
het onderwerp weer op de agenda. Verwonderlijk is dit echter niet, immers
de depressie had aile toekomstverwachtingen omtrent de groei van de afname degelijk teIeurgesteld en toen op het eind van de jaren dertig de economische situatie zich verbeterde, volgde de oorlog.
Op 26 februari 1946 deelt wethouder Struycken mee, dat er een bespreking
heeft plaats gehad over een concept-contract inzake levering van cokes-ovengas door de Staatsmijnen. Aan de gemeente zou een nieuw concept worden
toegezonden 2). In 1947 wordt de gasfabriek op het ontvangen van mijngas
ingesteld. Ten gevolge van de strenge winter van 1946-1947 en de stakingen
in Engeland en Amerika is het nog de vraag of de gasbuizen op tijd aanwezig zullen zijn, daar de verwachting is dat in augustus of september met
de levering zal worden begonnen. Aldus wederom wethouder Struycken.
In 1950, op 15 november, worden in de raad enige mededeIingen gedaan
over de overeenkomst 3). Op 13 mei 1946 en 23 juni 1946 hebben de Staatsmijnen zich verplicht zgn. suppletie-gas aan de gemeente te leveren tot een
hoeveelheid van maximaal 7.500.000 m 3 per jaar. Het eigen bedrijf had toen
nog een produktievermogen van ± 8.000.000 m3 ondanks de zeer verouderde produktiemiddelen. Nu, in 1950, zijn de Staatsmijnen in staat een grotere
hoeveelheid gas te leveren, nl. 15.000.000 m3 per jaar. Daar de eigen produktie niet lang meer zal kunnen worden voortgezet en tevens omdat de inkoopprijs van het gas lager ligt dan de eigen kostprijs, wordt besloten de overeenkomst te wijzigen.
Reeds op 17 mei 1950 werd de gasproduktie-wijziging door de raad goedgekeurd 4). De Staatsmijnen hadden toegezegd dat zij al het benodigde gas
wilden leveren, met deze restrictie dat zij niet het topverbruik in de wintermaanden 1950-1951 en 1951-1952 konden garanderen. Dus tot en met de
winter 1951-1952 moest de gasfabriek bijspringen. Zoals onder het hoofd
uitbreidingen van de capaciteit bleek, geschiedde dit door de produktie van
generatorgas en propaangas, welke vermengd werden met het mijngas. Deze
vermenging moest het gehele jaar plaats vinden om al te grote verschiIIen in
calorische waarde en dichtheid van het gas in zomer- en wintermaanden te
voorkomen.
1)
2)
3)
4)

G.A.
G.A.
G.A.
G.A.

Breda,
Breda,
Breda,
Breda,

Notulen van de raad 1952, 14 mei.
Notulen van de raad 1946,26 februari.
Notulen van de raad 1950, 15 november.
t.a.p., 17 mei.
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Op 16 januari 1952 wordt de overeenkomst weer vernieuwd, daar de
Staatsmijnen hebben bericht meer gas te kunnen leveren 1). Van 26 juni 1950
tot 16 april 1953 werd het mijngas vermengd. Na de laatste datum verzorgde
het Staatsmijnbedrijf de volledige behoefte aan gas.
Breda werd ten aanzien van de prijs die voor het ~eleverde gas betaald
zou moeten worden, ingedeeld in het 3e rayon, d.w.z. dat Breda verder van
de Staatsmijnen ligt dan de straal van 110 kIn, waardoor de inkoopprijs
hoger ligt - wegens de transportkosten - dan bij een indeling in het 2e
rayon (straaI40-11O kIn) of die in het Ie rayon (binnen de straal van 40 kIn).
Het nieuwe tariefsteIseI maakt het noodzakeIijk onregelmatige dagverbruikers zoveeI mogelijk tegen te gaan, dus hen daarvoor zwaarder te belasten
dan de normale verbruikers.
6.4. De levering aan andere gemeenten

De crisisjaren noodzaakten de gemeente Breda naar een groter afzetgebied
dan het bestaande om te zien. Op 24 april 1934 komt een brief van burgemeester en wethouders in de raad in bespreking. In dit schrijven wordt geopperd gas te leveren aan het dorp Teteringen, aan Ulvenhout en mogelijk
ook Bavel 2). Zonder verdere bedenkingen wordt in principe besloten het
afzetgebied uit te breiden. Kon men voorheen de gasaanvragen afwachten,
nu is het geboden actief op te treden.
Op het eind van hetzelfde jaar deelt de burgemeester mee, dat nagegaan
is of levering aan dorp-Teteringen en aan de weg naar Terheyden met voordeel kon geschieden. Dit bleek het geval te zijn. Aan de geprojecteerde hoofdleiding voor dorp-Teteringen liggen c.a. 200 aansluitbare percelen, waarbij
direct op 60 aansluitingen gerekend kan worden. Hierdoor is de aanleg reeds
rendabel. De kosten van de leidingaanleg bedragenl13.400,-. Wat betreft
de weg naar Terheyden, hier kunnen direct 26 percelen aangesloten worden,
tengevoIge waarvan eveneens winst gemaakt zal worden. De aanleg van de
leiding kostI3.400,-. De gemeente Teteringen gaat met de leveringen akkoord. Aldus wordt dan door de raad besloten.
In dezelfde vergadering wordt de levering aan Ulvenhout besproken. Indertijd was bij het leggen van de hoofdgasleiding in de Ulvenhoutschelaan
reeds rekening gehouden met een eventuele gaslevering aan Ulvenhout.
Burgemeester en wethouders zijn van mening, dat de eerste jaren een kleine
winst zal kunnen worden gemaakt en daarna zelfs een behoorlijke. Geprojecteerd is een hoofdgasleiding vanaf de Bieberglaan tot aan de brouwerij
"de Roskam". De kosten belopen 17.000,-. Verwacht wordt, dat direct
± 40 aansluitingen tot stand zullen komen en dat dit aantal vrij snel zal
stijgen; er zijn 140 a 160 aansluitbare percelen. Ook hiertoe wordt zonder
bedenking besloten.
1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1952, 16 januari.
2) G.A. Breda, Notulen van de raad 1934, 24 april.
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In 1936 kornt dan de prijsverlaging waarover gesproken is onder "prijsbeIeid".
Op 1 januari 1942 voIgt een annexatie waardoor het Ieveringsgebied buiten
de gerneente kleiner wordt, terwijI op 23 februari 1949 het verschil tussen
ingezetene en niet-ingezetene ten aanzien van de afnerners in de gemeente
Teteringen en Nieuw-Ginneken kornt te vervallen door de geIijkstelling der
prijzen voor deze gerneenten aan de Bredase 1).

Statistiek van de exp/oitatie van 1934 tim 1957
jaar

1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

verbruikte
gaskoJen
13.164.880
14.275.030
13.686.005
13.558.679
14.501.690
15.516.561
16.736.472
?
?
?
?
?
?
?
18.343.320
18.373.670
15.891.100
6.497.200

kg
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

gasproduktie
in m 3

aantaJ
meters

gasverbruik
in m3

gasprijs Breda
gewone meter

7.249.830
7.175.400
7.000.900
6.967.320
7.286.740
7.685.975
7.796.240
8.229.750
10.129.840
10.538.030
9.350.420
6.034.010
8.276.150
9.402.230
12.277.970
13.568.860
14.086.770
15.858.810
17.365.920
17.241.983
18.101.924
19.408.005
21.231.630
21.184.505

11.473
11.714
11.792
12.200
12.698
13.154
13.916
15.125
16.307
16.466
16.540
16.602
16.684
16.877
17.380
18.013
18.755
19.569
20.334
21.297
22.314
22.985
23.785
24.912

7.251.930
7.174.700
7.002.600
6.986.300
7.286.140
7.683.975
7.796.340
8.228.450
10.124.640
10.536.730
9.346.920
6.032.110
8.272.450
9.016.794
12.283.970
13.561.260
14.081.570
15.863.710
17.364.020
15.871.318
17.257.479
17.971.396
19.269.693
20.192.329

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
?
?
?
?
?
0,11
0,125
0,125
0,14
0,15
0,15
0,165
0,165
0,175
0,175
0,175
0,18

waarvan betrokken van de Staatsrnijnen 1947:
451.850
1948:
4.183.250
1949:
5.671.120
1950:
7.178.210
11.271.570
1951:
13.359.980
1952 :
1953 :
16.009.993
na 16-4-1953 aileen rnijngas.

1) G.A. Breda, Notulen van de raad 1949, 23 februari.
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6.5. Beheer

Op 1 november 1937 werd ir. W. K. M. de Kat als directeur opgevolgd
door ir. J. B. Leeuwenberg, die deze functie gedurende 20 jaar heeft bekleed.
Op 1 november 1957 trad ir. W. H. van Kampen in zijn plaats. De adjunctdirecteur, de heer F. J. van Goethem, werd in 1947 opgevolgd door ir. P.
Edie, maar in 1949 werd deze functie opgeheven.
BEHAALDE WINSTEN VAN 1934 TOT EN MET 1957 (in guldens)
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LEVENSBERICHTEN

N.G. ADDENS
Bellingwolde, 15 oktober 1892 - Groningen, 14 augustus 1971
"Geboren te Bellingwolde, 15 october 1892. Bezocht de Lagere School en
de Franse School aldaar, de H.B.S. te Winschoten (1e en 2e kl.), de R.H.B.S.
te Veendam (3e kI.) en vervolgens de Rijkslandbouwwinterschool te Groningen (diploma 1911). Volgde hiema gedurende enige winters de cursorische voordrachten vanwege de Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen. Was van 1911 tot 1918 werkzaam in het ouderlijk landbouwbedrijf te Bellingwolde, waama tot 1945 exploitatie van dit bedrijf voor
eigen rekening. Bleef daama te Bellingwolde wonen tot 14 october 1965,
sedertdien wonend in de stad Groningen".
Met deze sobere opsomming van feitelijke gegevens begint de door hemzelf samengestelde "Levensloop van N. G. Addens". Het is dezelfde opzet
die hij voordien reeds verschillende malen had toegepast bij het schrijven van
levensberichten van anderen. Addens beschouwde deze gegevens, hoe weinig
zij in feite ook te zeggen hebben, als het unieke kader waarbinnen dat ene
individuele mensenleven dat hij beschrijven moest, zich had afgespeeld. Na
het aangeven van dit kader volgde dan een strikt zakelijk gehouden overzicht
van werken en daden vanaf het ogenblik waarop onderwijs en opleiding voltooid waren en de intree in de maatschappij begon. Het werk en het resultaat
daarvan werd volledig belicht, maar een analyse van het karakter van de
man achter het werk, van zijn tegenslagen en vreugden in het leven, daarover
schreef Addens nooit, het aan zijn lezers overlatende zelf hun conc1usies te
trekken over de persoon en zijn werk.
Zijn eigen "Levensloop" bevat behalve de hierboven aangehaalde gegevens
niets meer dan een chronologisch overzicht van maatschappelijke functies,
die hij vervuld heeft, en een lijst van zijn publikaties en onderscheidingen.
Zoals hij van anderen slechts beschreef wat zij gepresteerd hadden, zo wilde
hij ook zelf slechts uit zijn werk gekend zijn.
Het leven van dr. Nanno Gerhard Addens is duidelijk in twee perioden te
onderscheiden. De caesuur valt in de eerste jaren na de verschijning van zijn
gedenkboek van de Groninger Maatschappij van Landbouw (1937). Was hij
aanvankelijk werkzaam als landbouwer (met grote belangstelling voor landbouweconomische vraagstukken), nadien kwam het accent van zijn arbeid
meer en meer op landbouwhistorisch gebied te liggen. Ook in zijn vele activiteiten op organisatorisch gebied is dit keerpunt waameembaar.
Aanvankelijk wees niets erop dat Addens zich later tot landbouw-historicus van allure zou ontwikkelen. Na het verlaten van de landbouwwinterschool verdiepte hij de verkregen basiskennis door zelfstudie, vooral op economisch gebied. Publikaties van Duitse economen als von Thunen en Aereboe las hij in deze jaren even goed als die van de Nederlandse economen
Bordewijk, Pierson, van Gijn, Vissering en Koenen. Om de achtergrond van
de modeme ontwikkelingen beter te kunnen begrijpen greep hij ook al spoedig naar historische Iiteratuur. Reeds in 1919 verscheen zijn eerste artikel,
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weldra gevolgd door vele andere. De onderwerpen die hij behandelde, lagen
aanvankelijk op het terrein van het landbouwboekhouden en arbeids- en
loonvraagstukken. In 1928 bracht hij op het Nederlands Landhuishoudkundig Congres te Eindhoven een prae-advies uit over de rentabiliteit van de
suikerbietenteelt, terwijl hij in dat jaar over hetzelfde onderwerp ook een
artikel publiceerde in de Economisch-Statistische Berichten.
Zijn organisatorische aanleg viel al spoedig op. In 1917 aanvaardde hij zijn
eerste bestuursfunctie, voorzitter van de Rederijkersbond "Oldambt en
Westerwolde". Vanaf dat jaar kreeg hij er vrijwel ieder jaar een of meer bestuursfuncties bij; in totaal is hij van meer dan 40 instellingen bestuurslid
geweest. Minder belangrijke functies werden afgestoten, zodra hij geroepen
werd tot meer tijdrovende en zwaardere taken. Als hij iets op zich nam, deed
hij dat met de volledige inzet van zijn persoon. Welke functie hij ook aanvaardde, nooit beschouwde hij deze als een sinecure, maar hij nam steeds
actief deel aan de werkzaamheden. Talloze malen heeft hij zich belast met
het opstellen van prae-adviezen en beleidsnota's, die hij uiterst zorgvuldig
redigeerde. Hij was niet alleen een goed secretaris en penningmeester, maar
ook een voortreft"elijk voorzitter. Conscientieus bereidde hij zich op iedere
vergadering voor; ook oudere jaarverslagen en notulen kende hij van buiten,
zodat hij overal als vraagbaak fungeerde. De lei ding van een vergadering
was bij hem in veilige handen, in discussies slechts ingrijpend wanneer de
zaak naar zijn oordeel de verkeerde kant opging, vasthoudend aan eens genomen beslissingen en afdwalen naar zijwegen voorkomend.
In 1918 werd hij o.m. lid van het bestuur van de Vereeniging tot exploitatie van proeiboerderijen in de klei- en zavelstreken van de provincie Groningen; in 1920 lid van de Raad van Toezicht van de Cooperatieve Boerenleenbank te Bellingwolde; in 1921 lid van het hoofdbestuur van de Groninger Maatschappij van Landbouw en van 1923-1928 was hij lid van het dagelijks bestuur van deze landbouworganisatie. Van zijn andere functies in deze
periode noem ik slechts het lidmaatschap van de Raad van Toezicht der
Friesch-Groningsche Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Groningen
(1923-1927 en 1934-1938; voorzitter 1938-1941 en 1942-1949) en deskundig
bijzitter in de Kamer voor Crisispachtzaken bij het Kantongerecht te Winschoten (1932-1938).
Op 30 december 1930 nam het dagelijks bestuur van de Groninger Maatschappij van Landbouw het besluit tot uitgave van een gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der maatschappij in 1937. Het was
een besluit dat de verdere levensloop van Addens, die gevraagd werd het
gedenkboek te schrijven, zou bepalen. Zes jaren lang trok hij zich terug in
zijn studeerkamer. Hij maakte zich grotendeels vrij van de vele bestuursfuncties om rustig te kunnen studeren en schrijven.
Typerend voor zijn bescheidenheid is dat hij niet gewild heeft dat zijn
naam op het titelblad van het 600 pp. tellende boek werd vermeld. De voorzitter van de Groninger Maatschappij, H. D. Louwes, bracht dit op de herdenkingsbijeenkomst aldus onder woorden: "Den heer Addens kennende,
weet ik dat het zijn wensch zou zijn ... om slechts het boek en allerrninst
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zich zelf in de belangstelling te plaatsen. In dien karaktertrek, slechts het
werk en het doel te zien, niet den persoon, openbaart zich een der kostelijkste
tradities onzer Maatschappij. De goede geest, de algeheele toewijding aan
ons werk ... bannen elk persoonlijk eerbejag buiten".
De publikatie van het gedenkboek bracht hem op nationaal niveau erkenning als historicus en gaf een nieuwe richting aan zijn arbeid. Weliswaar verrichtte hij nog enige jaren belangrijk organisatorisch werk op landbouwgebied, zoals zijn voorzitterschap van de commissie die de oprichting van het
Landbouw-Economisch Instituut te 's-Gravenhage voorbereidde (1939-1940)
en waarvan hij na de oprichting lid van het dagelijks en algemeen bestuur
(resp. 1941-1946 en 1946-1949) werd. Maar intussen bewoog hij zich steeds
meer op historisch terrein. Zo werd hij lid van de Provinciale Groningse
Archeologische Commissie (1937-1965), lid en voorzitter van de Groninger
Heerdencommissie (1938-1964), mede-oprichter van de Studiekring voor de
Geschiedenis van den Landbouw (bestuurslid 1939-1949 en 1951-1957; voorzitter 1942-1949 en 1957); in 1944 werd hij benoemd tot lid van de Raad van
Advies van het Nederlands Economisch-Historisch Archief. Ook speelde hij
een belangrijke rol bij de oprichting van het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen (lid van het dagelijks bestuur en penningmeester, 1949-1965). Naast bestuursfuncties op wetenschappelijk gebied bekleedde Addens in deze jaren ook nog een aantal functies op maatschappelijk
terrein, zoals lid van de Pachtkamer bij het Kantongerecht te Winschoten
(1938-1961), secretaris van het waterschap "Westerwolde" (1949-1957) en
penningmeester van de Nutsspaarbank te BelIingwolde.
De exploitatie van zijn boerderij, die met al dit werk niet meer te combineren viel, Iiet hij vanaf 1945 aan anderen over om zich geheel aan organisatorisch werk en historisch onderzoek te kunnen wijden. Op een leeftijd
waarop velen op hun lauweren gaan rusten, ontplooide Addens zijn grootste
publicistische activiteit: De " Vraagpunten" van de Groninger Maatschappij
van Landbouw (1852-1941), (1950); Fonds ten behoeve van den Landbouw in
de provincie Groningen (1954); De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen (1960) dat, evenals zijn uitvoerige artikel Een eeuw drainage
in Groningen (Gron. Volksalmanak 1952), veel ruimer van opzet is dan de
titel doet vermoeden; Het Tien Karspelen Zijlvest (1963) en daarenboven nog
vele kleinere publikaties.
Addens streefde bij het schrijven naar de grootst mogelijke perfectie; zijn
manuscripten gaf hij nooit uit handen v66r hij ze talloze malen bijgewerkt
en gecontroleerd had. AI zijn publikaties (meer dan 50) kenmerken zich dan
ook door een volkomen beheersing van de stof en door een volledige betrouwbaarheid. Zijn boeken zijn niet aileen uiterst verzorgd van taal en inhoud, maar ook qua typografische vormgeving, waarvoor Addens met zijn
gevoel voor stijl een bijzondere belangstelling had en zich veel moeite gaf.
Zoals hij in de eerste periode van zijn leven door zijn kennis van zaken
respect had afgedwongen in de landbouwwereld, zo had hij nu ook gezag in
de kring van de vakhistorici, ondanks het feit dat hij self-made man was.
Hij bewoog zich ook in historische kring gemakkelijk, zonder zich op de
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voorgrond te plaatsen, maar als hij sprak werd er naar hem geluisterd, ook
indien hij een afwijkende mening had.
Hoewel hij een optreden in het openbaar niet schuwde als hij er toe geroepen werd, bleef hij overigens bij zijn werk Hever op de achtergrond. Zeer
velen die de eerste schreden zetten op het pad van de landbouwgeschiedenis
is hij tot grote steun geweest. Als men Addens om hulp vroeg, kon men er
op rekenen, dat hij meer gaf dan gevraagd werd.
Ondanks de vele werkzaarnheden die zijn aandacht op velerlei gebied opeisten, ging er een volmaakte rust van hem uit, die de indruk kon wekken
dat hij niets om handen had; Addens was echter ook een good organisator
van zijn eigen tijd, zodat hij altijd ruime aandacht kon besteden aan zaken
die hij de moeite waard yond.
Groot was zijn verrassing toen de Senaat van de Landbouwhogeschool
hem in 1967 het doctoraat honoris causa verleende. Hij heeft deze onderscheiding in dankbaarheid en bescheidenheid aanvaard als het hoogtepunt
van zijn leven.
J. M. G.

VAN OER POEL

W. F. H. OLDEWELT
Amsterdam, 3 april 1895 - Amsterdam, 2 september 1970
In 1951 werd de in 1950 tot Archivaris der gemeente Amsterdam benoemde rnr. W. F. H. Oldewelt verkozen tot lid 'van de Raad van Advies van de
Vereniging het Nederlands Economisch-Historisch Archief en daarom is er
reden aan zijn persoon een in memoriam in het jaarboek te wijden, temeer,
omdat Oldewelt zeer belangrijke bijdragen heeft geleverd tot de economische
geschiedenis in het bijzonder van Amsterdam.
Zijn opvolger dr. W. J. van Hoboken heeft op voortreffelijke wijze het
beeld van Oldewelt als archivaris opgeroepen *), daarom dient hier vooral
aandacht besteed aan zijn belangstelling voor economisch-historische onderwerpen. Fer, zoals hij in de familiekring genoemd werd, was te Amsterdam
geboren als zoon van de kunstschilder F. G. W. Oldewelt. Maar het gezin
verhuisde al zeer spoedig naar Groningen en na enkele jaren volgde in 1903
de benoeming van zijn vader tot hoofdleraar aan de Academie voor beeldende kunsten en technische wetenschappen te Rotterdam. Daar heeft de jonge
Fer en zijn twee jaar jongere broer Henk, de latere hoogleraar in de wijsbegeerte, zijn schooltijd doorgebracht, hij heeft er het Erasmianum bezocht
en Rotterdam heeft een onuitwisbare indruk bij hem achtergelaten. Merkwaardig in deze jongen was wei, dat hij aan de ene kant "verzamelaar van
nature" was, een karakterplooi die a.h.w. naar zijn latere archiefwerkzaamheden wijst, aan de andere kant toch ook een technische knobbel moet hebben gehad: hij was een fanaticus op het gebied van de jonge aviatiek en hij
heeft vliegtuigrnodellen gebouwd, blijkens een foto van de "biplan Oldewelt
type 1911". Op het Gymnasium circuleerde, zo vertelde zijn broer mij, onder
de leraren een opstel van zijn hand over de bouw van het microscoop! Doch
wat verzamelen betreft, hij had een postzegelverzameling en zijn verzameling
prentbriefkaarten van Nederland vnl. van Rotterdam en Amsterdam, telde
40.000 stuks.
Na zijn Rotterdamse gymnasiumtijd volgde een Rechtenstudie te Leiden.
Hij promoveerde in 1920 op stellingen; van een proefschrift is blijkbaar weleens sprake geweest, maar het is er niet van gekomen. Voor de advocatuur
had hij kennelijk geen roeping: toen een familielid hem aanbood hem op
zijn advocatenkantoor te plaatsen, bedankte hij. Voor zijn latere werkzaamheid is van betekenis, dat hij in 1916 bij een boekhoudleraar in Den Haag
zich het boekhouden heeft eigen gemaakt en daarvoor ook een diploma verworven: bij zijn bestudering van financiele archieven is hem dat zeer te pas
gekomen, zoals bijv. duidelijk blij kt uit zijn laatste geschrift' het posthuum
verschenen artikel over "De Boekhouding van Amsterdam" (Jaarb. Amstelodamum 63 (1971)). Reeds veer zijn promotie had de toevallige lectuur van
een artikel van mej. dr. E. M. A. Timmer in de N.R.C., dat eigenlijk handelde over vrouwenstudie en dezen de weg wees naar betrekkingen aan bi*) Ned. Archievenblad 75 (1971), pp. 6-12.
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bliotheek en archief, hem op het spoor van zijn latere loopbaan gebracht.
Zo moet Oldewelt tot de oudste leerlingen hebben behoord van de kort tevoren opgerichte Archiefschool, destijds gevestigd in het gebouw van het
Algemeen Rijksarchief in Den Haag en daar heeft hij in 1922 het diploma
van archief-ambtenaar eerste klasse behaald. De praktijk van het archiefwezen onder vigueur van de handleiding van Muller, Feith en Fruin en de
Archiefwet 1918 heeft hij in zijn eerste betrekking aan het Rijksarchief in
Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch leren kennen. Zijn chef, mr. J. Smit,
is ook zijn mentor op dit gebied geweest. Behalve inventariswerk heeft hij
er ook de oudste rekeningen van de O.L.V.-Broederschap uitgegeven. HoeweI hij ook later met genoegen over zijn Bosse jaren sprak, verzuimde hij
niet de gelegenheid aan te grijpen om naar het hem vertrouwde Holland
terug te keren, toen die zich reeds in 1924 voordeed. Hij werd toen aan het
Gemeentearchief te Amsterdam benoemd als hoofdcommies onder de archivaris dr. J. C. Breen. Zijn nieuwe chef was een zeer degelijk historicus, die
tal van belangrijke bijdragen voor de geschiedenis van Amsterdam heeft geleverd, jarenlang heeft Amstelodamum van zijn werkkracht geprofiteerd,
maar het archivariaat in moderne zin moet hem nauwelijks gemteresseerd
hebben. In dat opzicht moet er een grote tegenstelling tussen Breen en Oldewelt hebben bestaan, maar kennelijk heeft dat hun onderlinge verhouding
niet verstoord: Oldewelt mocht zijn gang gaan en inderdaad heeft hij in de
volgende jaren ijverig geinventariseerd en niets leek vanzelfsprekender dan
dat hij te zijner tijd Breen zou opvolgen. Doch reeds in 1927 kwam Breen
te overlijden en bij de opvolging ging het tussen hem en de wat oudere Le
Cosquino de Bussy. Het moet een hard gelag voor Oldewelt geweest zijn,
dat de Gemeenteraad met een kleine meerderheid aan De Bussy de voorkeur
gar. Toch pleit het ook in dat geval voor de zo uiteenlopende persoonlijkheden van De Bussy en Oldewelt, dat deze concurrentiestrijd hun ambtelijke
en menseIijke verhouding niet vertroebeld heeft.
En ten slotte - het is reeds meer geschreven, maar het dient herhaald voor de ontplooiing van OldeweIt als wetenschappelijk pUblicist moet het
als een zegen beschouwd worden, zij het wellicht in disguise, dat hij een reeks
van jaren, tot 1949, niet met de ambtelijke beslommeringen van het archivariaat belast is geweest. Over zijn publicistische arbeid moet straks gesproken worden, eerst nog enkele woorden over zijn ambtelijke loopbaan. In
1949 bereikte De Bussy het emeritaat en volkomen vanzelfsprekend volgde
dit keer de benoeming van OldeweIt: hijzelf had toen nog 11 jaar als archivaris voor de boeg. En men dient te zeggen, dat hij daarin ambtelijk successen heeft kunnen boeken, zij het voor 'een belangrijk deel pas gerealiseerd
na zijn pensionering.
Ik denk hier in het bijzonder aan de nieuwbouw bij het archiefgebouw,
sinds lang veel te klein, ook door de toeneming van het aantal personeelsleden en tewerkgestelden. Ongetwijfeld gaat de voorbereiding gedeeItelijk
al tot zijn ambtsvoorganger terug, maar sinds zijn archivariaat zijn er eindelijk resultaten gekomen. Typerend voor het beleid van Oldewelt als archivaris is zijn streven geweest duidelijk te maken, dat de Archiefdienst even-
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zeer van actuele, economische betekenis kon zijn als andere gemeentelijke
diensten. Hij sprak daarover graag, maar hij heeft het ook vastgelegd bij
een gelegenheid, die hij waarschijnlijk weI als het hoogtepunt van zijn ambtelijke loopbaan heeft beschouwd, toen hij nl. op 7 september 1959 in de
ambtswoning van de Burgemeester voor Koningin en Prins een rede mocht
uitspreken over "Het practisch nut en het wetenschappelijk belang van het
Archief der gemeente Amsterdam" *). Inderdaad heeft hij daar ook gesproken over de grote wetenschappelijke betekenis bijv. van de notariele archieyen, maar hij begreep dat de stedelijke overheid, wanneer het erom ging de
nodige middeIen te verkrijgen voor de zo nodige ruimtelijke uitbreiding, zeer
gevoelig moest zijn voor het argument "dat een goed geoutilleerde archiefdienst geen luxe is doch een bedrijf dat zijn geld opbrengt".
Overziet men de geschriften van Oldewelt - ik laat hierbij de zuiver
archivalische arbeid van inventarissen e.d. buiten beschouwing - dan treft
de veelzijdigheid van zijn belangstelling: hij heeft geschreven over onderwerpen op het gebied van economische, sociale, rechts- en institutionele geschiedenis, maar ook over kunstenaars, notarissen en wat almeer. Vragen,
die het Archief bereikten, gaven hem vaak aanleiding tot verder onderzoek,
zoals blijkt uit het aardige boekje "Amsterdamsche Archiefvondsten" (1942).
T.a.v. de economische en sociale geschiedenis van Amsterdam heeft OldeweIt zich beziggehouden met het "Familiegeld" waarvan de hefting sinds
1674, later nog weer in 1715 werd overwogen: het betreft hier een belasting
uit inkomen, dus weI te onderscheiden van de gebruikelijke belasting op
grondbezit, die ten slotte onder de naam Personele Quotisatie 1742 in de
jaren 1745, 1746 en 1747 in Holland is geheven en waarvoor gegevens in een
of andere vorm voor 14 stemhebbende steden van Holland zijn bewaard
gebleven.
In 1945 heeft het Genootschap Amstelodamum de door Oldewelt bewerkte P.Q. 1742 voor Amsterdam in twee delen uitgegeven. Er is al eerder
op gewezen, dat Oldewelt jammer genoeg niet het beste handschrift van de
P.Q. Amsterdam heeft uitgegeven, omdat hem ten onrechte was bericht, dat
op het Algemeen Rijksarchief geen exemplaar aanwezig was, terwijl uit de
Inventaris van 1946 bleek, dat een vollediger en vooral wat betreft de persoonsnamen en ook weI beroepen betrouwbaarder exemplaar in het Archief
van de Rekenkamer ter Auditie berustte. Op hetzelfde bronnenmateriaal
berust de enige publicatie van Oldewelt in het Economisch-Historisch Jaarboek dIn. XXIV en XXV: "De beroepsstructuur van de bevolking der Hollandse stemhebbende steden volgens de kohieren van de Familiegelden van
1674,1715 en 1742".
Doch daarnaast is een groot aantal studies verschenen in het Jaarboek,
kleinere ook in het Maandblad Amstelodamum. Wij willen daarvan enkele
noemen, die als zeer belangrijk voor de economische geschiedenis van Amsterdam, en dus van de Republiek, moeten worden beschouwd. Doch wij
willen dat verbinden met enkele opmerkingen over het lidmaatschap, al vrij
*) Ned. Archievenblad 63 (1958-1959), pp. 255-258.
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spoedig verbonden met het secretariaat en penningmeesterschap van het
Amsterdams Historisch Gezelschap. Dit gezelschap, dat over enkele jaren
een 75-jarig bestaan kan vieren, bestaat uit maximaal ca 16 historici of
anderszins zich met de historie bezighoudende geleerden. Sinds 1946 heeft
Oldewelt van dit Gezelschap deel uitgemaakt, na de dood van zijn ambtsvoorganger is Oldewelt hem ook als secretaris van het Gezelschap opgevolgd. Met veel enthousiasme heeft OldeweIt het lidmaatschap en het secretariaat vervuld: slechts bij hoge uitzondering liet hij bij een bijeenkomst
verstek gaan. Bij het doorlopen van de notulen van het Gezelschap blijkt,
dat bijna aIle grotere publicaties van Oldewelt na 1946 corresponderen met
voordrachten, die hij tevoren in de kring van het Gezelschap heeft gehouden.
Als voorbeelden van dergelijke voordrachten, later, vaak uitgewerkt, verschenen voomamelijk in het Jaarboek van Amstelodamum, noem ik er twee,
die tegelijk specimina zijn van Oldewelts zeer verdienstelijke bijdragen tot
de sociaal-economische geschiedenis van Amsterdam.
Ik doel op: "De scheepvaartstatistiek van Amsterdam in de 17e en 18e
eeuw" (45e Jb. Amstelodamum, 1953) en "De Hollandse imposten en ons
beeld van de conjunctuur tijdens de Republiek" (47e Jb. Amstelodamum,
1955). De grote verdienste van OldeweIt is m.L hierin gelegen, dat hij erin
geslaagd is andersoortig bronnenmateriaal naast dat van de reeds lang bekende Convooien en Licenten te quantificeren en daardoor naast de curve
der economische activiteit van Amsterdam, gebaseerd op de opbrengsten
van Convooien en Licenten, andere curven te stellen, gebaseerd op het aantal binnengelopen schepen, lastgeld betaald van deze schepen, en van opbrengsten van gecombineerde imposten, waardoor een contrOie op de eerste
curve verkregen werd. Het is bekend hoe wenselijk zulk een controle was,
sinds door de onderzoekingen van Westermann en Van Dillen was komen
vast te staan welke moeilijkheden aan het statistisch gebruik van de cijfers
der Convooien en Licenten verbonden zijn. Na de terecht lovende woorden
aan OldeweIts nagedachtenis gericht in diens kwaliteit van Archivaris leek
het wenselijk ook zijn verdiensten op economisch-historisch terrein in het
licht te stellen.

T. S.
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Dr. A. ZYP
Schagerbrug, 15 november 1882 -

Utrecht, 8 augustus 1972

Arie Zijp bezocht de H.B.S. te Alkmaar en studeerde daama aan een
particuliere cursus voor het staatsexamen.
Na het overlijden van zijn vader in 1901 verhuisde het gezin, moeder en
negen kinderen, waarvan hij de oudste was, naar Utrecht, waar hij zich liet
inschrijven aan de universiteit, als student aan de literaire faculteit. In die
tijd was hij o.a. voorzitter van de toenmalige Utrechtse Studentenbond,
voorgangster van het huidige Unitas.
Nog als candidaat in de letteren aanvaardde hij in 1905 een tijdelijke benoeming als leraar aan het gymnasium te Arnhem, van waaruit hij in 1907
zijn doctoraal examen nederlandse letteren met keuzevak geschiedenis aflegde.
In 1907 werd hij benoemd tot leraar nederlands aan gymnasium en H.B.S.
te Tiel. In 1909 huwde hij Pauline van Laak; waama hij in 1913 promoveerde
tot doctor in de nederlandse letteren, met de nog steeds geciteerde dissertatie
onder de titel "De strijd tussen de Staten van Gelderland en het Hof 15431566" (Utrecht 1913) bij Professor Kemkamp.
Van 1914 tot 1920 was hij leraar aan de Tweede H.B.S. te Rotterdam, en
doceerde geschiedenis en aardrijkskunde. Destijds had hij veel belangstelling
voor de politiek met name voor de Vrijzinnig Democratische Bond en de
Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Hij schreef toen zijn grote werk, "De
Wereldoorlog 1914-1918", dat in periodieke afieveringen verscheen.
In 1920 liet hij zich detacheren naar het toenmalige Nederlands Indie,
waar hij van 1921 tot 1927 als leraar geschiedenis en aardrijkskunde verbonden was aan de Algemene Middelbare School afd. B te Djokjakarta.
In die tijd gaf hij daarbij lessen aan a.s. en jonge onderwijzers voor hoofdacte cursussen e.d.
In 1927 volgde zijn benoeming tot directeur van de H.B.S. te Soerabaya,
waar hij met korte onderbrekingen - o.a. gedurende een jaar voor de waarneming van het directoraat van de Middelbare Opleidingsschool voor Inheemse Bestuursambtenaren (Mosviba) te Madioen in 1930 - bleef tot zijn
pensionering in 1934.
Deze pensionering hield verband met een hardnekkige oogaandoening ten
gevolge van tropenkoorts, waarvan hij na zijn repatriatie echter al spoedig
genezen was.
Na zijn pensionering vestigde hij zich achtereenvolgens te Haarlem, Garderen, 's-Gravenhage, Amsterdam en Utrecht. In 1936 werd hij weduwnaar.
In laatstgenoemde plaats, waar hij sinds 1939 woonachtig was, schreef hij
verschillende artikelen voor historische tijdschriften en bezocht vele vergaderingen en congressen op historisch, sociaal-geografisch en agrarischeconomisch gebied.
Tot enkele weken voor zijn dood had hij een intense belangstelling voor
alles wat in de wereld gebeurde.
Hij overleed na een kortstondige ziekte, rustig en kaIm, zoaIs zijn Ieven
W. A. Zup
geweest was.
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