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DE STAND DER BEDRIJFSGESCIllEDENIS IN NEDERLAND·
door
Dr. Joh. DE VRIES
1. INLEIDING

Waarover kan men op deze dag beter spreken dan over bedrijfsgeschiedenis, nu het zestigjarig bestaan van de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief(N.E.H.A.) de aanleiding is tot de bijeenkornst van
vandaag? Zonder jubileum geen bedrijfsgeschiedenis, mogen wij welhaast
zeggen. De oorsprong der bedrijfsgeschiedenis ligt mede in het jubileum dat
tot een feestelijk, herdenkend terugblikken noopte, of het nu bij een vijfentwintig, vijftig, zestig, vijfenzeventig, honderdjarig bestaan, of een nog eerbiedwaardiger moment in de historie van een bedrijf plaats yond. Dat wij
reden hebben de bedrijfsgeschiedenis op deze dag met het N.E.H.A. in het
bijzonder te verbinden, is intussen weI duidelijk geworden. Onze vereniging
voorkwam dat bedrijfsarchieven verloren gingen, stimuleerde door de mogelijkheid tot publicatie in haar jaarboek de bedrijfsgeschiedschrijving, trok
belangstellenden uit de wetenschap en het bedrijfsleven aan en vormde weliswaar geen bedrijfshistorische auteurs maar schiep zeer zeker een trefpunt
waar zij zich verzekerd konden weten van een geinteresseerd, een meelevend
gehoor.
Ben fundamentele en onvolprezen activiteit van het N.E.H.A. heb ik dan
nog ongenoemd gelaten: de verzameling van een boekerij op het gebied van
de bedrijfsgeschiedenis, de grootste in ons land. In gedachten neem ik U mee
naar deze boekerij in de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam,
en wij lopen daar langs die rijen geschriften waarin bedrijfsgeschiedenissen
zijn vastgelegd. Ben wijze geest heeft ze niet aIle bij elkaar gezet, behalve
wanneer het ongewone formaat dit noodzakelijk maakte, maar ze tussen
andere economisch-historische werken geplaatst. Dat is maar goed ook, want
zij zijn doorgaans fraai uitgevoerd en deze schoonheid is hier bepaald geen
toeval maar een bij jubilea passende toeleg 1). Bij elkaar gezet zouden deze
uiterlijk prachtig verzorgde bedrijfshistories ons allicht enig wantrouwen inboezemen. Als we aI, heel menselijk, geneigd zijn in het schone uiterlijk een
compensatie te zien voor gebrek aan inhoud - wanneer het om de gaven
van de natuur gaat veelal als rechtvaardig beschouwd! - hoeveel te meer
moet het dan niet gelden voor een collectiviteit, in dit geval de op een rij
*) Deze en de voIgende bijdrage bevatten de uitgewerkte tekst van Iezingen, gehouden op het symposion over de Beoefening van de bedrijfsgeschiedenis in Nederland, georganiseerd op 26 april 1974 in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch ter
gelegenheid van het zestig jarig bestaan van de Vereniging "NederJandsch Beonomisch-Historisch Archief".
1) Vgl. G. W. Ovink, Schoonheid - toeleg of toegift, oratie Amsterdam, 1956.
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gezette bedrijfshistories, een lust voor het oog van de drukkers-uitgevers en
de droom van menig boekverzorger maar door de critische wetenschapsbeoefenaren al gauw bejegend onder het motto: te mooi om waar te zijn.
Daar staan zij, de grote en kleine boeken, bedrijfsgeschiedenissen bevattend, sommige omvangrijk, bijna onhanteerbaar, honderden pagina's lang
- enkele ervan hebben bijnamen bij de ingewijden - vele niet meer dan
honderd bladzijden beslaande, en dan nog een groot aantal dat de omvang
van een brochure niet overschrijdt. Zij brengen het verleden van onze bedrijven tot leven, om ons maar tot Nederland te bepalen, en zijn geschreven,
niet meer dan samengesteld vaak, door een bonte stoet van auteurs: historici
van diverse pluimage, ook boekhouders, procuratiehouders, zeggen we maar :
oud-gedienden van de bedrijven zelf, voorts journalisten, romanciers, dichters en ten slotte onbekenden, zoals het dan heet: samengesteld door het
bureau van het bedrijf, de wanhoop voor de preciezen onder de bronvermelders. Passend bij de feestelijke gelegenheid zijn meestal de titels waaronder
deze geschriften verschijnen, vaak beginnend met: gedenkschrift, gedenkboek, of het aantallevensjaren, b.v. 100 jaren, en daarop volgend de naam
der onderneming, maar ook weI met echte of vermeende Iiteraire vondsten
zoals: "Uit het duister naar het licht" 1), "Honderdjaar kaarslicht" 2), " Van
lichten en schiften" 3), "Goud op staal" '), " De gouden mijlpaal" 5), "Gouden
schakel" 6) "Gekroonde koopvaart" 7), "De kroon op het werk" 8), "Van veertig zegenrijke melkjaren" 9). In fantasietitels steekt het gevaar van herhaling.
Zo treffen wij "Bij de horens gevat" tweemaal aan, voor een oliefabriek en
voor een zuivelbond 10). Onherhaalbaar waren de vondsten: "Blik in het

1) J. Goudsmit, Vit het duister naar het licht. Gedenkboek ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de Aigemeene Nederlandsche Bond van arbeiders (-sters) in
het bakkers-, chocolade- en suikerbewerkingsbedrijf 1894-1919, 1919.
2) Honderd jaar kaarslicht. Kon. stearine kaarsenfabrieken "Gouda - Apollo",
1958.
3) H. J. van Braambeek, Van lichten en schiften. Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van spoor- en tramwegpersoneel, 1866-1936, 1936. Van lichten
en schiften is een term van weg en werken, schiften is hier verschuiven om goed in
het spoor te richten (draagbaar spoor), verschuiven of verleggen naar een andere
plaats (Van Dale).
') J. van der Burg, Goud op staal. 1901 - 16 mei - 1951. Gedenkboek van de
Christelijke metaalbewerkersbond in Nederland, 1951.
6) J. Gazenbeek, De gouden Inijlpaal. 50 jaar Bruil's wegenbouw, 1956.
8) Gouden schakel. Uitgeg. ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
N.V. Hazemeyer te Hengelo op 12juli 1957, 1957.
7) Ger H. Knap, Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van 100 jaar zeevaart door
de K.N.S.M. n.v. 1856-1956, 1956.
8) A. Buter, De Kroon op het werk. Koninklijke textielfabrieken Nijverdal-Ten
Cate N.V., 1958.
9) Van veertig zegenrijke melkjaren, 1908-1948. Gedenkboek voor zuivelindustrie
en melkhygiene, onder red. van L. van Hoepen, 1948.
10) Ben van Eysselsteijn, "Bij de horens gevat". Jubileumuitg. U. Twijnstra's
oliefabriek N.V., Akkrum, 1960 ; C. F. Roosenschoon, Bij de horens gevat. 75 Jaar
Coop Zuiveivereniging Zuid-Nederlandse Zuivelbond G.A., 1968.
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verleden" 1), over een blikindustrie en "Zuur verdiend" 2), over een azijnrnakerij.
De verbinding van feest en bedrijfsgeschiedenis mogen wij als vaststaand
aannemen en dienen wij als feit te aanvaarden, zonder daarbij overigens te
verwaarlozen wat los van jubilea op ons terrein ontstond. Wij kunnen erover
redetwisten of het jubileum, het feest der overlevenden, niet te veel de toon
heeft bepaald, naast de uiterlijke vorm, en bij de toon denk ik niet slechts
aan de lichte toon der oppervlakkigheid die bij voorbeeld een pionier als
Fritz Redlich deed gewagen van de roze bril waardoor de auteurs keken,3)
maar ik doel daarbij eveneens op het saai-belerende element dat een bedrijfsegocentrisme met zich brengt, het zie-eens-hoe-goed-wij-het-deden-en-doedat-nu-na. Het gaat hier blijkbaar om iets universeels. Helen Hughes spreekt
in dit verband over de formidabele saaiheid der bedrijfsgeschiedschrijving 4)
en Louis Galambos heeft de verdenking dat zelfs bedrijfshistorici maar zelden
vele van deze delen in hun geheellezen. Hij constateert dan ook dat de meeste bedrijfsgeschiedenissen in hun fraaie banden op de planken der universiteitsbibliotheken staan, onaangeraakt door historici, veronachtzaamd door
enonomisten en onopgemerkt door het algemeen belangstellende lezerspubliek 5). Deze Amerikaanse stemmen kunnen ons - wegens de gedeelde
smart - slechts tot betrekkelijke troost zijn. Zij verschaffen ons niet een
rechtvaardiging om het vele dat op dit terrein is geschreven daarom maar ononderzocht te laten. Natuurlijk bestaat er een soort jubileumgeschriften dat
men het plaatjes-en-praatjes-genre zou kunnen noemen. Die heeft men, als
het om wetenschappelijke doeleinden gaat, gauw genoeg geecarteerd. Maar
wat er daarna ten onzent overblijft, inbegrepen datgene wat los van enigerlei
feestviering ontstond: wat is de waarde ervan, of m.a.w. wat is de stand der
bedrijfsgeschiedenis in Nederland?
Zeggen wij daarmee niet teveel? De bedrijfsgeschiedenis in Nederland:
bestaat die wei? Natuurlijk, er zijn in de loop van een zestigtal jaren talrijke
bedrijfshistorische studies verschenen. Vormt een optelsom daarvan nu de
bedrijfsgeschiedenis, weliswaar als onderdeel der economische geschiedenis
maar met een eigen allure, een eigen pretentie, een eigen doelmatigheid als
grondslag voor een dergelijke specialisatie? Waar is in ons land de theore1) J. C. Westermann, Blik in het verleden. Geschiedenis van de Nederlandsche
blikindustrie in hare opkomst van gildeambacht tot grootbedrijf, 1939.
2) M. G. Emeis Jr., Zuur verdiend 1813-1963. Azijnmakerij De Kroon. J. F.
Tack n.v. Amsterdam, 1964.
3) Redlich verwijst daarbij naar Oskar Stillich. Vgl. Fritz Redlich, Anfange und
Entwicklung der Firmengeschichte und Unternehmerbiographie. Das Deutsche
Geschiiftsleben in der Geschichtsschreibung. Beiheft Tradition, 1959, bIz. 13. In
feite behandelt hij hier de Amerikaanse en Europese bedrijfsgeschiedenis. Vgl. over
Redlich: Walther Herrmann, Fritz Leonhard Redlich, in Tradition 1962, biz. 51-54
en Wilhelm Treue, Unternehmerbiographie und -Soziologie, in Tradition, 1958,
biz. 15, 16.
4) Helen Hughes, Business History or the History of Business, in Business
Archives and History, vol. III, no. 1, 1963, biz. l.
5) Louis Galambos, Business History and the Theory of the Growth of the Firm,
in Explorations in Entrepreneurial History, 1966, biz. 3.
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tische bezinning Op het vak die leidt tot het vaststellen van een verhouding der
bedrijfsgeschiedenis ten opzichte van andere onderdelen der economische
geschiedenis, tot het aangeven van de zin van een dergelijke specialisatie en
het bepalen van een band met de theoretische discipline, nl. de bedrijfseconomie? Ons antwoord kan kort zijn: een dergelijke optelsom als ik noemde,
vormt geen bedrijfsgeschiedenis en aan een brede theoretische bezinning
heeft het bij ons ontbroken. De wetenschappelijke auteurs van bedrijfshistories in ons land kwamen met hun historisch metier en hun economische
kennis tot de stof maar over hun worsteling ermee en hun theoretische visie
erop hoorden wij niets.
Wetenschap echter kent geen landsgrenzen, en zo geldt ook voor de bedrijfsgeschiedenis dat zij zich niet in Zevenaar behoeft te hebben aangegeven
om in Nederland te bestaan. Het is duidelijk dat de oorsprong der bedrijfsgeschiedenis als discipline elders gezocht moet worden. Om enig perspectief
te geven aan deze beschouwingen over de stand der bedrijfsgeschiedenis in
Nederland moeten wij een ogenblik stilstaan en bij de oorsprong en bij de
ontwikkeling der bedrijfsgeschiedenis. Beide voeren ons buiten de grenzen.
II.

OORSPRONG EN ONTWIKKELING DER BEDRIJFSGBSCIUBDENIS

De bedrijfsgeschiedenis bestaat, en dat is niet onze verdienste! Wij moeten
deze elders zoeken, in de eerste plaats in de Verenigde Staten. Nu weet ik weI
dat Fritz Redlich in zijn overzicht van de Amerikaanse en Europese bedrijfsgeschiedenis met de grondigheid van de Duitse Amerikaan is gaan speuren
naar de oudste bedrijfsgeschiedenis in zijn vroeger vaderland en een uit 1825
gevonden meent te hebben: Johann Friedrich Trautscholdt, Geschichte und
Feyer des ersten Jahrhunderts des Eisenwerkes Lauchhammer l),in Saksen
gelegen. Men zal zien dat er dan ernstige geleerden opstaan die naar een nog
oudere bedrijfsgeschiedenis zoeken. Dat is in Duitsland ook gebeurd en men
is er terecht gekomen in 1811 en in de achttiende eeuw zelfs 2). Als het zo moet
gaan, dan kunnen de Engelsen nog eerstgeboorterechten laten gelden door
Daniel Defoe's, Robinson Crusoe uit 1719 naar voren te schuiven, de lofzang
van de ondernemingsgeest en de deugd van de zakenman 3). Dan hebben
ook de Nederlanders weI een publicatie uit 1647 in petto, getiteld: Brasilsche
Gelt-Sack, waer in dat klaerlijck vertoont wort waer dat de participanten van
de West-Indische Compagnie haer Geldt ghebleven is 4). Een programma voor
de bedrijfsgeschiedenis in een notendop, in zekere zin.
1) Het motief tot schrijven was waarschijnIijk de trots op een grote prestatie. Vgl.
Redlich, Anfiinge und Entwicklung der Firmengeschichte, bIz. 10. Vgl. Redlich,
Approaches To Business History, in Business History Review, 1962, bIz. 61.
") Lutz HatzfeId, Zum Anfang der Deutschen Firmengeschichte, in Tradition,
1962, bIz. 209. Vgl. Herman Freudenberger, Zum Anfang der Deutschen Firmengeschichte, in Tradition, 1962, bIz. 55 e.v. en dezelfde, Werkgeschichte oder Firmengeschichte, in Tradition, 1966, bIz. 103 e.v. en weer Lutz HatzfeId, Werksgeschichte
und Firmengeschichte, in Tradition, 1967, bIz. 438, 439.
3) Vg!. T. A. Birrell, EngeIse letterkunde, 1969,' bIz. 145, 146.
4) Aanwezig in de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam.
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Het is verre van mij de betekenis van de pioniers en hun werk op ons terrein te onderschatten. Redlichs grondig speurwerk, ook voor Engeland en
Frankrijk verricht, vonnt een belangrijke bijdrage waarvan men kennis moet
nemen. Maar de bedrijfsgeschiedenis als afzonderlijke discipline hebben deze
pioniers niet gegrondvest 1). Daarvoor moeten wij inderdaad terecht in de
Verenigde Staten, waar in 1925 de stichting plaats yond van de Business
Historical Society te Boston 2) en in 1927 de eerste leerstoel in de bedrijfsgeschiedenis werd ingesteld, aan de Harvard University, en bezet door
Norman S. B. Gras 3), de grote voorganger op dit terrein. Waarom juist in
de Verenigde Staten? Dat het te maken heeft met de groei van en de confrontatie met het modeme kapitalisme, is waar doch erg algemeen. Ook elders
kon men in een geschiedenis van de industriele revolutie er niet aan voorbij
over bedrijven en ondememers te spreken, waren schrijvers bereid in pamfletachtige geschriften de lof van een succesvol ondememer te bezingen, maar
vooral in de Verenigde Staten kwam een anti-bedrijfsgeschiedenis tot leven,
in reactie op het ontstaan van reuzenondememingen en het totstandkomen
van omvangrijke economische concentraties. Tegenover de verheerlijking
van de ondememers plaatsten radicale auteurs de grimmige kanten van de
economische groei en fonnuleerden zij in feite een aanklacht tegen het kapitalisme. Dergelijke geschriften droegen bij tot de verdachtmaking en afkeer
van het Amerikaanse bedrijfsleven en bewerkte mede de anti-trust- en de
anti-monopolie-agitatie van het begin der twintigste eeuw. Op hun beurt
wilden de grote ondememingen van hun bonafiditeit doen blijken en voor
hun positieve bijdrage tot de welvaart bij het publiek erkenning vinden. Toen '
na de tweede wereldoorlog de volledige werkgelegenheid, de gestegen levensstandaard en de grotere sociale zekerheid de critiek op het bedrijfsleven deden verflauwen, bleef nochtans het publiciteitsbelang der ondememing
overeind maar met een iets ander accent, dat wij tot uitdrukking vinden gebracht in de bedrijfsgeschiedschrijving van de United States Steel Corporation. Droeg deze in een pubIicatie uit 1921, twee jaar na een grote staking,

1) Dan zou de bedrijfsgeschiedenis ouder zijn dan de economische geschiedenis
maar deze heeft dan stellig ook nog wei enige claims in te brengen. Overigens doet
Redlich een nogal geforceerde poging de hoogleraar economie te Rostock, Richard
Ehrenberg, auteur van Die Unternehmungen der Bruder Siemens, 1906, tot stichter
der bedrijfsgeschiedenis te verheffen. Dat diens boek beantwoordt aan een wetenschappelijke standaard en hij de mogelijkheid zag de bedrijfsgeschiedenis tot academische discipline te ontwikkelen (R. geeft hier geen bronvermelding!) is natuurlijk
belangrijk maar naar mijn smaak ontbreekt het element van systematiek en continuiteh dat Gras meebrengt. Stellig is Ehrenberg een groot voorloper. Vgl. Redlich,
Anfiinge und Entwicklung der Firmengeschichte, biz. 4 e.v. en id., Approaches To
Business History, in Business History Review, 1962, biz. 61.
2) Vgl. The Editor'S Corner, in Business History Review, 1966, biz. 108, noot 2:
hier wordt zonder details vermeld dat de Business Historical Society in 1964 geliquideerd werd nadat zij al sinds het einde der jaren '50 inactief was.
8) Vgl. over hem: Fritz Redlich, N. S. B. Gras, in The International Encyclopedia
ofthe Social Sciences, vol. 6., 1968, biz. 252, 253. Zijn levensjaren: 1884-1956, hoogleraar Harvard 1927-1950.
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de titel United States Steel- A Corporation with a Soul, tijdens de naoorlogse hausse luidde deze, in 1951, Steel Serves the Nation 1).
In verschillende toonaard waren ook buiten de Verenigde Staten dergelijke tendenties 2) bespeurbaar van dit soort historie-in-dienstbaarheid, zoals
Huizinga het geme aanduidde 3). Maar daamaast zien wij ook al vroeg impulsen vanuit de economische geschiedenis tot beoefening van wat wij de
onafhankelijke bedrijfsgeschiedenis kunnen noemen, of beter bedrijfsgeschiedenis zonder meer, want die andere verdient de naam niet, is slechts
historisch gekleurd bedrijfs-egocentrisme. De confrontatie van de economische geschiedenis met het bedrijf en de ondernemer lag in het kader van
een verdiepte stu die van het modeme kapitalisme al zeer in de rede, eerder
dan met de consumptiehuishouding die dan ook later is geschied '). Als
eerste splitste zich nu in de Verenigde Staten een zelfstandige bedrijfsgeschiedenis af. De reden waarom brengt ons na de beschouwing van de algemene
oorzaken tot die van de bijzondere, en weI de rol die de Harvard Graduate
School of Business Administration heeft gespeeld. Het was de dean Wallace
B. Donham, een jurist met bedrijfservaring, die in bedrijfsgeschiedenis een
belang zag voor de opleiding in de Business Administration: zuiver pragmatisch de studie van specifieke situaties waarin de mannen uit het bedrijfsleven
(business men) zich in het verleden zagen geplaatst, ter vergelijking met hedendaagse omstandigheden en dienende tot lering der studenten. Zonder een
dergelijke research en instructie zou de Graduate School haar taak niet naar
behoren kunnen vervullen 6). In Norman S. B. Gras, die zoals reeds vermeld
in 1927 de beoogde leerstoel ging bekleden, vond Donham een man die op
het terrein der Engelse economische geschiedenis had gewerkt en nu de bereidheid toonde de gewenste richting in te slaan. Hij nam de op de Graduate
School bij voorkeur toegepaste zgn. "case-method" in zijn onderwijs over en
publiceerde tezamen met zijn assistente Henrietta M. Larson 6) eerlang een
"Casebook in American Business History", (1939), voor het gebruik door
studenten 7).
1) Helen Hughes, Business History or the History of Business, bIz. 1-4.
2) Vgl. Redlich, Anfange und Entwicklung der Firmengeschichte, bIz. 13, 22, 39.

Z.schr., Research in Economic and Social History, 1971, bIz. 69, 70.; Claude Foh,
len, The Present State of Business History in France, in Business History Review,
1967, bIz. 94; Achille M. Romani, Recent Developments of Business History in
Italy, in Business History Review, 1966, bIz. 110, 113; Erik Amburger, Firmen-,
Betriebs- und Industriegeschichtliche Literatur Alt Russlands und der Sowjet
Union, in Tradition, 1961, bIz. 226, 227 e.v.
3) I. Huizinga, De wetenschap der geschiedenis, 1934, in Verzamelde werken
VIT, 1950, bIz. 159. H. noemt deze niet expliciet maar zij vallen stellig ond~r zijn
noemer.
') Vgl. H. Baudet, Mensen en dingen, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 1969,
bIz. 253 e.v.
5) Redlich, Approaches To Business History, bIz. 61, 62.
8) Over haar: Ralph W.en Muriel E. Hidy, Henrietta M. Larson: An Appreciation,
in Business History Review, 1962, bIz. 3. e.v.
') Vgl. Redlich, N.S.B. Gras, bIz. 253 voor de bibliografie van Gras. Arthur H.
Cole, Aggregative Business History, in Business History Review, 1965, bIz. 287-290.
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Hoe men na ongeveer een halve eeuw ook wil oordelen over het werk van
Gras - er is uiteraard weI en terecht critiek op gekomen - en zonder tekort te willen doen aan voorlopers als bij voorbeeld de Duitse econoom
Richard Ehrenberg, wij moeten erkennen dat Gras de bedrijfsgeschiedenis
als afzonderlijke discipline op zelfstandige voet heeft geplaatst, door zijn
onderwijs en onderzoek, door zijn publicaties en de publicaties waartoe hij
anderen heeft gestimuleerd 1), door de leerlingen die hij vormde. Gras heeft
kortom een onuitwisbaar stempel op de bedrijfsgeschiedenis gedrukt en ook
de nuttige functie vervuld dat anderen zich tegen hem afzetten. Zonder hem
zou de bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten niet tot bloei zijn geraakt,
en elders zouden haar waardevolle impulsen zijn ontgaan 2). Wanneer
Wilhelm Treue in 1956 op de oudere Duitse wortels der bedrijfsgeschiedenis
wijst, moet hij terzelfdertijd erkennen dat de Verenigde Staten vanaf de
jaren '20 een aanzienIijke voorsprong heeft genomen 3). Wat v66r de jaren
'20 zich afspeelde op ons terrein zou ik ze1fs willen aanduiden als voorgeschiedenis. Sindsdien is het niet aIleen gekomen tot een grotere cohaesie
tussen de vakbeoefenaren maar ook tot een theoretische bezinning: wat is
eigenlijk bedrijfsgeschiedenis, wat heeft zij in concreto na te streven, wat is
haar verhouding tot de economische geschiedenis en tot de economische,
speciaal de bedrijfseconomische theorie? Zeggen wij maar dat de bedrijfsgeschiedenis zich verwijderde van feest en verheerlijking en dichter bij de
geschied- en de economische wetenschap kwam te staan.
Eigenlijk mag het niet moeilijk zijn de ontwikkeling van een halve eeuw
bedrijfsgeschiedenis, van de jaren '20 tot onze dagen, samen te vatten '). De
kunst is ook eerder het kort te doen. Laat ik daartoe een poging wagen en
allereerst vermelden dat de productie (in dit so art termen denkt de bedrijfshistoricus al gauw) zich in stijgende lijn heeft bewogen. Redlich geeft daarvan
cijfers voor de belangrijkste landen in zijn AnJiinge und Entwicklung der
Firmengeschichte und Unternehmerbiographie 5), waarnaar ik dan nu uiteraard kortheidshalve verwijs. Voor aIle landen tezamen komt hij in 1962 tot
een schatting van 15000 stuks van uiteenlopende omvang en kwaliteit 6).

Vgl. ook Ralph W. Hidy, Business History, in The International Encyclopedia of
the Social Sciences, 1968, bIz. 474 e.v.
1) O.a. in de serie Harvard Studies in Business History, waartoe hijzelf twee delen
bijdroeg. Vgl. Redlich, N.S.B. Gras, bIz. 252.
2) VgI. Kozo Yamamura, A Note on Japan Business History Reivew and Recent
Books, in Business History Review, 1970, bIz. 130 over de Harvard-invloed in Japan. Door Gras' toedoen werd het exploreren van bedrijfsarchieven gemeengoed
onder de economisch-historici. Vgl. Redlich, N.S.B. Gras, bIz. 252. Vgl. voorts
Hidy, Henriette M. Larson. bIz. 7, 8.
a) Wilhelm Treue, Eine Zeitschrift fUr Firmengeschichte und Unternehmerbiograph ie, in Tradition, 1956, bIz. 2 (het openingsartikel van Tradition).
4) Vgl. voor een samenvatting: Ralph W. Hidy, Business History, in The International Encyclopedia of the Social Sciences, 1968, bIz. 474 e.v.
5) Van 1959. Vgl. daar bIz. 21 , 30, 31 (Duitsland), 35 (V.S.), 66, 67 (Engeland)
69 (Frankrijk).
8) Redlich, Approaches To Business History, bIz. 67.
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Wat zeggen trouwens dergelijke cijfers, wanneer niets en slechts heel summier
iets over de kwaliteit kan worden meegedeeld? Stellen de auteurs wei de
relevante vragen? Zonder twijfel is het al een teken van leven, tevens van een
streven naar kwaliteitsverbetering, dat de bedrijfshistorici zich vragen zijn
blijven steIIen, tot op heden toe. Het valt in dit verband op dat uit Amerika
de sterkste impulsen tot theoretische bezinning kwamen, waarover ik zo dadelijk nog iets te berde wil brengen. Ben feit is dat mede uit een dergelijke
bezinning de stichting in 1948 voortsproot van het Research Center in
Entrepreneurial History, wederom te Harvard, dat onder leiding van Arthur
H. Cole het ondememersaspect van de bedrijfsgeschiedenis uitvoerig tot zijn
recht deed komen 1). Het accentueerde het streven de bedrijfsgeschiedenis in
een brede, economische en sociale context te plaatsen, waaruit een grotere
aandacht voor het bedrijf in de geschiedenis ("business in history") en voor
vergelijkende bedrijfsgeschiedenis voortvloeide, al kwam het zelfs in de
Verenigde Staten nog niet tot een algemeen aanvaarde synthese der bedrijfsgeschiedenis 2).
Soortgelijke tendenties tot verbreding en vergelijking treffen wij eveneens
in andere landen aan. Duitsland 3), met zijn sterke traditie op dit terrein en
zijn opvaIIende prestaties op het stuk van de ondememersbiografie, heeft de
terugslag ondervonden van de tweede wereldoorlog ') en de daarop volgende
verdeling van het land 5), maar vertoont in de BondsrepubIiek vanaf de jaren
'50 een wederopbloei; speciale verdiensten zijn daar verworven door de
studie van de zgn. Soziale BetriebsverJassung 8). Wei bestaat er de opvatting

1) Vgl. Arthur H. Cole, Aggregative Business History, in Business History
Review, 1965, biz. 292 e.v.; vooral ook het initierende artikel van dezelfde, An
Approach to the Study of Entrepreneurship, in Journal of Economic History, 1946,
biz. 1 e.v., herdrukt in F. C. Lane and J. C. Riemersma, Enterprise and Secular
Change, z.j., biz. 181 e.v.; vgl. voorts Hugh G. J. Aitken, The Enterpreneurial
Approach to Economic History, in George Rogers Taylor and Lucius F. Ellsworth,
Approaches to American Economic History, 1971, biz. 7 e.v.; John E. Sawyer
Entrepreneurial Studies. Perspectives and Directions, 1948-1958, in Business
History Review, 1958, biz. 434 e.v.; James H. Soltow, The Enterpreneur in Economic History, in The American Economic Review, 1968, biz. 84 e.v.
2) Vgl. Hidy, Business History (1968), biz. 476 e.v. en diens, Business History:
Present Status and Future Needs, in Business History Review, 1970, biz. 483 e.v.;
Helen Hughes, Business History or the History of Business, biz. 1 e. v. ; Hans Jaeger,
Gegenwart und Zukunft der historischen Unternehmerforschung, in Tradition,
1972, biz. 107 e.v.
8) Vgl. het overzicht bij Redlich, AnIange und Entwicidung der Firmengeschichte und Unternehmerbiographie, biz. 10-33 en 36-52; Hans Jaeger, Gegenwart und
Zukunft, biz. 110 e.v.; Wolfram Fischer, Some Recent Developments of Business
History in Germany, Austria and Switzerland, in Business History Review, 1963,
biz. 416 e.v.
') Vgl. Redlich, biz. 56 over het verlies van archief-materiaal door de oorlog. Het
uitwijken van Redlich naar de Verenigde Staten was al eerder geschied en was een
merkbaar gemis .
•) Redlich wijst daarop, biz. 57; vgl. ook Fischer, Some Recent Developments,
biz. 416, 434.
') Fischer, bIz. 433.
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dat ten aanzien van de methode slechts hier en daar vooruitgaog is geboekt,
het met name vooral DOg ontbreekt van vergelijkend onderzoek van enige
omvang 1). In Engeland 2), waar de bestudering van bedrijf en ondernemer in
samenhang met het intensieve onderzoek naar de industriele revolutie goed op
gang kwam, vindt de beoefening der bedrijfsgeschiedenis sinds de jaren '50 op
meer systematische basis plaats. Een erkend hoogtepunt vormt Charles
Wilson's History of Unilever, uit 1954, met zijn brede achtergrond van economische groei en sociale verandering, en zijn nadruk op de ondernemel'sstrategie. Merkwaardig is dat Wilson, opgegroeid in de Engelse economischhistorische traditie, onlangs verklaarde dat zijn boek geheel onafhankelijk
van de ontwikkeling in de Amerikaanse bedrijfsgeschiedenis werd geconcipieerd 3). Publicaties van meer recente datum bewijzen echter dat Engeland
meer is opgenomen in de algemene stroom 4). In opmars - maar DOg steeds
in de kinderschoenen is de bedrijfsgeschiedenis in Frankrijk 5), belemmerd
als zij steeds was, feitelijk tot na de tweede wereldoorlog, door de ook weI
elders ervaren maar hier toch zeer grote ontoegankelijkheid der bedrijfsarchieven. Veel werd weliswaar door oorlogsgeweld vernietigd, doch de voornaamste oorzaak lag in het sterke overwicht van de familieonderneming en
de instinctieve afkeer van onderzoek der Franse zakenlieden die een lange
en hardoekkige tradie van bedrijfsgeheimhouding schiep. In Frankrijk ontbrak bovendien die cultus van het grote bedrijfsleven en zijn leidslieden die
in de Verenigde Staten, Duitsland en Engeland in allerlei vormen stimulerend werkte; de Fransen werden veel meer gefascineerd door hun staatslieden 6).
Niet anders dan aanstippen wi! ik de naoorlogse groei der bedrijfsgeschiedenis in Zwitserland en Oostenrijk 7), het pionierstadium waarin Italil! 8) in
dit opzicht DOg verkeert, met zijn sterke nadruk op de ondernemer en het
bedrijf uit de Renaissance en verwaarlozing van de daaropvolgende tijd, de
weinig omvangrijke maar kwalitatief hoogstaande bijdragen van Zweden en

1) Jaeger, Gegenwart und Zukunft (1972!), bIz. 110.
2) Z.schr., Research in Economic and Social History, 1971, biz. 70 e.v., Redlich,

Anfange und Entwicklung, bIz. 65 e.v.
3) Charles Wilson, Twenty Years After: Some Reflections on Having Written a
Business History, in The Journal of European Economic History, 1972, biz. 450.
') Vgl. Z.schr., Research in Economic and Social History, biz. 71 e.v.
5) Redlich, Anfange und Entwicklung, biz. 69 e.v.; Claude Fohlen, The Present
State of Business History in France, in Business History Review, 1967, biz. 94 e.v.
8) Vgl. FoWen, bIz. 103.
7) Herbert Hassinger, Forschung fiber Firmen und Untemehmer in Osterreich
seit 1945, in Tradition, 1957, bIz. 172 e.v.; Alois Brusatti, Ein neuer Verein fiir
Untemehmerbiographie und Firmengeschichte, in Tradition, 1971, bIz. 105. In 1971
werd te Wenen gesticht de "Verein der wissenschaftlichen Forschung auf dem
Gebiete der Unterbehmerbiographie und Firmengeschichte". Over Zwitserland:
Hans Rudolf Schmid, Wirtschaftshistorische Bestrebungen in der Schweiz, in
Tradition, 1956, biz. 58 e.v.
8) Achille Romani, Recent Developments of Business History in Italy, in Business History Review, 1966, biz. 114.
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Finland 1), en buiten Europa de aanzienlijke activiteit op ons terrein in
Canada 2), vooral in de laatste twee decennia, in Latijns Amerika 3) en
Japan '). De bedrijfsgeschiedenis omspant de aardbol, en hoeveel te meer
zal dit het geval zijn wanneer men bedenkt dat ik voor dit beknopte overzicht aangewezen was op de beschikbare informatie die door onvolledigheid
gemakkelijk witte plekken op de kaart opengelaten kan hebben 6). Opzettelijk heb ik bovendien een groot stuk nog oningevuld gelaten omdat het in
huge mate apart van het tevoren genoemde staat: dat is de bedrijfsgeschiedenis in de comrnunistische landen. Wij moeten bedenken dat in landen als
Rusland 6), Oost-Duitsland 7) en Tsjecho-Slowakije 8) reeds v66r de machtsovername een min of meer gevestigde traditie van bedrijfsgeschiedenis bestond; dat deze daarna krachtig is voortgezet, zowel met betrekking tot de
recente als de verder afgelegen tijd, behoeft niet te verwonderen gezien de in
die landen bestaande visie op het bedrijf als de plaats waar de samenhang
tussen onder- en bovenbouw bijzonder duidelijk aan de dag treedt, waar
zich tevoren de politieke strijd der arbeiders tegen onderdrukking en uitbuiting afspeelde en volgens de overheersende ideologie thans de opvoeding
van de socialistische mens plaats vindt 9). In mijn verdere beschouwingen
zal ik deze bedrijfsgeschiedenis terzijde laten omdat zij mij, aIleen al door
de taalbarriere ontoegankelijk is.
Wat overblijft, de Westerse bedrijfsgeschiedenis, is in de bereikte resultaten indrukwekkend genoeg 10) maar doet niettemin de vraag rijzen of hier1) Jan Magnus Fahlstrom, Wirtschaftsarchive und Untemehmungshistorische
Forschung in Schweden, in Tradition, 1960, bIz. 212, en Hermann Kellenbenz
Finnische Firmengeschichten, in Tradition, 1962, bIz. 141 e.v.
2) Glenn Porter, Recent Trends in Canadian Business and Economic History, in
Business History Review, 1973, bIz. 141 e.v.
8) James P. Baugham, Recent Trends in the Business History of Latin America,
in Business History Review, 1965, bIz. 425 e.v.
') Henry Rosovsky, and Kozo Yamamura, Entrepreneurial Studies in Japan: An
Introduction, in Business History Review, 1970, bIz. 1 e.v.; Kozo Yamamura, A
Note on Japan Business History Review and Recent Books, in Business History
Review, 1970, bIz. 126 e.v. Yamamura (bIz. 126) vermeldt de eerste vergadering in
november 1965 van de Business History Society of Japan, een organisatie van bijna
400 Japanse beoefenaren der bedrijfsgeschiedenis en een eigen orgaan, de Japan
Business History Review.
6) B.v. Belgie waarnaar Prof. Dr. T. S. Jansma op het symposior: vroeg. Terecht
wees Ir. K. Van der Pols op de verwantschap met de Franse situatie. Prof. R. Baetens
van Belgische zijde aanwezig, bevestigde een en ander en deelde mee dat aan de
universiteit te Antwerpen een centrum voor bedrijfsgeschiedenis is gesticht.
8) Erik Amburger, Firmen-, Betriebs- und Industriegeschichtliche Literatur Alt
Russlands und der Sowjetunion, in Tradition, 1961, bIz. 225 e.v.
7) Wolfram Fischer, Some Recent Developments, bIz. 434.
8) Artur Zechel, Betriebsgeschichte in der CSSR, inTradition, 1968, bIz. 161 e.v.;
Bohumil Lebar, Milan My§ka, The Study of the History of Industrial Enterprises
in Czechoslovakia since 1945, in Business History Review, 1966, bIz. 335 e.v.
9) Vgl. Walther Eckermann und Hubert Mohr, Einfi.ihrung in das Studium der
Geschichte, 1969, bIz. 187, 188.
10) VgI. R. Richard Wohl, The Significance of Business History, in Business
History Review, 1954, bIz. 139.
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omtrent onder de beoefenaren tevredenheid bestaat? Die is er slechts ten
dele. De bestaande onvrede met de bedrijfsgeschiedenis heeft betrekking op
haar isolement, op het gemis van een algemeen aanvaarde definitie van
bedrijfsgeschiedenis, op het gebrek aan theorievorming en op de aanwezigheid van nog vele leemten in onze kennis. Er is daar tussen een opmerkelijke
samenhang, en dat niet alleen omdat deze elementen in die onvrede samenvloeien. Het isolement is om te beginnen verklaarbaar uit de omstandigheid
dat de bedrijfsgeschiedenis nog in hoge mate de optelsom vormt van de
histories van afzonderlijke ondernemingen; wat in de Angelsaksische landen
companies histories heten ter onderscheiding van het algemene begrip business
history 1). Het is begrijpelijk dat een dergelijk Ioshangend geheel in de academische wereld geen erkenning heeft gevonden door de oprichting van
instituten voor onderzoek en de ins telling van leerstoelen, behalve wanneer
een evident nut werd verwacht door een practische toepassing als in Harvard 2). Daarbij kwam dat de nauwe relatie van het bedrijfsleven tot het ontstaan van de vele bedrijfshistories evenzeer een zekere terughoudendheid ingaf. Er klonk de te biIlijken klacht dat te weinig bedrijfshistorici critiek uitten, zelfs in aanmerking genomen dat zij over de geslaagden schreven, een
verhaal van succes brachten 3). Nergens inderdaad op historisch terrein tiert
het dilettantisme van de oncritische gelegenheidsschrijver zo weJig! Het is de
vraag of de serieuze wetenschapsbeoefenaar hem bereikte met die goede raad
hoe een bedrijfsgeschiedenis te schrijven 4). Maar door het gemis aan voldoende autonome onderwijs- en onderzoekmogelijkheden waren de bedrijfshistorici aangewezen op opdrachten uit het bedrijfsleven en ontbrak te
zeer de gelegenheid en tot het bewerken van meer algemene thema's en tot
een diepgaande bezinning omtrent de verhouding van de bedrijfsgeschiedenis
tot de theorie 5).
1) Hidy, 1968, bIz. 476; Jaeger, Gegenwart und Zukunft, bIz. Ill; Arthur M.
Johnson, Where Does Business History Go From Here, in Business History
Review, 1962, bIz. 11 e.v.
2) Buiten Harvard valt nog te vermelden dat in Glasgow een lectureship in de
bedrijfsgeschiedenis bestaat. Vgl. Research in Economic and Social History, bIz. 74.
S) Vgl. Wilson, Twenty Years After, bIz. 451; Rogers Taylor, Comment, in
Business History Review, 1962, bIz. 82, 83; W. Woodruff, History and the Businessman, in Business History Review, 1956, bIz. 241.
4) N. S. B. Gras, Are You Writing A Business History, 1947; Ludwig Beutin,
Was erwartet die Wissenschaft von Firmengeschichten? in Tradition, 1956, bIz. 62
e.v. Vgl. Tradition, 1957, bIz. 281; Hedwig Behren, Was erwartet die Wissenschaft
von Firmengeschichten, in Tradition, 1958, bIz. 59 e.v.
5) Algemene thema's als de critiek op het bedrijfsleven, de verhouding overheid
tot bedrijfsleven, de vorming voor het bedrijfsleven en de ethiek in het bedrijfsleven.
Vgl. over de betekenis van de opdracht als beperking: George Rogers Taylor
Comment, bIz. 80, 81. Wat de verhouding tot de theorie betreft, de bedrijfsgeschiedenis kan iets ontlenen aan de anthropologie, psychologie, sociologie en economie
(incl. bedrijfseconomie). Het aanwenden van theoretische concepties staat in het
algemeen nog in de kinderschoenen. Vgl. Hidy, 1968, bIz. 478, id., 1970, bIz. 484;
Jaeger, Gegenwart und Zukunft, bIz. 110, 111; Hughes, Business History or the
History of Business, bIz. 5; Donald E. Stout, Are Business History and Economic
Theory Compatible, in Business History Review, 1955, bIz. 285 e.v., Louis Galam-
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Dat er heden ten dage nog geen algemeen aanvaarde definitie van bedrijfsgeschiedenis is 1), behoeft ons niet te verontrusten. Het bestaan van een dertigtal definities en omschrijvingen van economische geschiedenis, zoals
Slicher van Bath ze verzameld heeft 2), vormde voor dit yak geen beletsel
om tot bloei te komen, was er veeleer het teken van. In de bedrijfsgeschiedenis is een gezonde groei te constateren van het accentueren van het bedrijf als
afzonderlijke eenheid, sterk intern derhalve, naar het plaatsen van het bedrijf
in een brede context van economische en sociale ontwikkeling, het interne
met het externe verbindend 3). Wat tevoren als business history en entrepreneurial history naar hun oorsprong vrij ver van elkaar leek te staan, vindt
in deze ruime opvatting van bedrijfsgeschiedenis een eigen maar verbonden
plaats. Het is echter weer het gevolg van de geschetste beperkte ontplooiingskansen dat er leemten vallen aan te wijzen 4), zoals daar zijn de geschiedenis
van het kIeine bedrijf, van de mislukten (het gaat vrijwel altijd over de geslaagden), de sociale verhoudingen binnen het bedrijf en de ontwikkeling
ervan, ook in haar externe relaties bezien, de verhouding overheid - bedrijfsleven, de visie van de samenleving op het bedrijfsleven en ten slotte ook de al
eerder vermelde leemte van een synthese 5). Het is een ietwat vicieuze cirkel
waarin de bedrijfsgeschiedenis zich bevindt. Datgene wat de aanleiding
vormde tot haar bestaan, het jubileum, het feest, Jigt ook enigszins als een

bos, Business History and the Theory of the Growth of the Firm, bIz. 3 e.v.;
Arthur H. Cole, Meso-Economics: A Contribution from Entrepreneurial History,
in Explorations in Entrepreneurial History, 1968, bIz. 3 e.v.; Arthur M. Johnson,
Agenda for the 1970's: The Firm and the Industry, in The Journal of Economic
History, 1971, bIz. 117.
1) Ralph W. Hidy, Business History: Present Status and Future Needs, in
Business History Review, 1970, bIz. 483.
") B. H. Slicher van Bath, Theorie en praktijk in de economische en sociale geschiedenis, in A. A. G. Bijdragen, dl. 14, 1967, bIz. 112.
8) Hidy wijst erop dat de bedrijfsgeschiedenis zich tot de economische geschiedenis verhoudt als de micro-economie tot de macro-economie. Vgl. Hidy, 1968, bIz.
474 en id., 1970, bIz. 484. Over de ontwikkeling van Gras in deze, samenvattend
Hidy, 1968, bIz. 475, 476: aanvankelijk breed opgevat in samenhang met de evolutie
van het kapitalisme als stysteem, daama vemauwd tot "the study of the administration of business units in the past". Over de huidige opvatting gewaagt Redlich,
1968, bIz. 253, als "the social and economic history of business". Waarligt dannog
het onderscheid met de economische geschiedenis in het algemeen? Bedenken we
echter steeds dat de bedrijfsgeschiedenis daarvan een onderdeel vormt en de afsplitsing een van doelmatigheid is. Ooze ornschrijving zou kunnen luiden: de bedrijfsgeschiedenis bestudeert het economische verleden vanuit het gezichtspunt der
bedrijven en het bedrijfsleven. Vgl. nog Arthur H. Cole, What Is Business History?
in Business History Review, 1962. bIz. 98 e.v.; id., Aggregative Business History,
bIz. 287 e.v.; Alfred D. Chandler Jr., Business History as Institutional History, in
G. R. Taylor and L. F. Ellsworth, Approaches to American Economic History,
1971, bIz. 17 e.v.
') Vgl. Research in Economic and Social History, bIz. 74; Hidy, 1970, bIz. 494,
Cole, What is Business History, bIz. 104; e.v.
5) Vgl. over het gemis aan synthese: Redlich, Anfange und Entwicklung, bIz. 55;
Jaeger, Gegenwart und Zukunft, bIz. 113; Wohl, Significance of Business History,
bIz. 134.
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doem over haar. Het is tegelijkertijd stimulans en belemmering. Met dat al
hebben wij toch geen reden tot pessimisme. Er is leven, er zijn perspectieven.
Msluitend zal daarover nog iets te zeggen zijn. Na zoveel zwaarwichtigs
bestaat er op dit moment vermoedelijk wei behoefte aan wat afwisseIing!
Dat het spreken over de bedrijfsgeschiedenis in Nederland louter verstrooiing brengt, zou echter een te hoge pretentie zijn.

III.

BEDRIJFSGESCHIEDENIS IN NEDERLAND

Dat het in Nederland tot bedrijfsgeschiedenis kwam, is niet verrassend.
Ons begin ligt natuurlijk niet bij de eerder vermelde Brasilsche Gelt-Sack van
1647 1), zomin als bij Pieter van Dam's bekende Beschryvinge van de Oostindische Compagnie uit 1701, al doet de opdracht van de Heeren-Zeventien
aan hun advocaat, de auteur van het pas in de twintigste eeuw gepubIiceerde
werk, positief aan: een "pertinente en naeukeurige beschrijvinge" samen te
steIIen van's Compagnies "constitutie, regieringh en handel" en dat "van
het begin en geboorte af ... tot hier toe" 2). Bovendien apologetisch, maar niet
zonder oogmerk inzicht te geven in de werking der O.I.e. om daardoor fouten te kunnen opsporen. Ook de laat-achttiende-eeuwse histories der O.I.C. 3)
houd ik niet voor bedrijfsgeschiedenis en evenmin de publicaties van
Phoonsen (1677) 4) en Konijnenburg (1797) 5 over de Amsterdamse Wisselbank. Juist door hun aanwezigheid bewijzen deze schrifturen de afwezigheid
van bedrijfsgeschiedenis, over de tijd verstrooide uitzonderingen als zij zijn
op de oud-Hollandse zucht tot toedekking, die zo lang onze volkskwaal is
geweest 6), een toedekking die aIleen, en hoe beperkt soms nog, wordt opgeheven wanneer de zaken slecht gaan en er behoefte bestaat de oorzaken
daarvan op te sporen en wegen tot redres aan te geven. In dit negatief teken
staat eveneens het merkwaardige boek over een veel kIeiner bedrijf dat in
1828 verscheen, nl. Geschiedenis van de wording en vernietiging der leer1) Vg!. hier biz. 4.

•) F . W. Stapel (ed.), Pieter van Dam, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, Eerste boek, deel 1,1701, in Rijks Geschiedkundige Pub!., no. 63; volgende
delen in no. 68, 74, 76, 83, 87, resp. 1927, 1929, 1931, 1932, 1939, 1943. Het citaat uit
no. 63, biz. IX. Stapel acht Van Dam als regel zeer betrouwbaar. Vg!. over de geheimhouding waarmee de Beschryvinge omhuld werd: W. Ph. Coolhaas, A critical
survey of studies on Dutch colonial history, 1960, bIz. 26.
8) Historisch verhaal van het begin, voortgang en tegenwoordigen staat der koophandel, van de generaale Nederlandsche geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie,
Arnhem 1768-72; Geschiedenis van het begin, den voortgang en den tegenwoordigen
staat van den koophandel en de bezhtingen der generaele Nederlandsche geoctroijeerde Oost-Indische Compagnie, 1792.
4) Johannes Phoonsen, Berichten en vertoogen, raackende het bestier van den
omslag van de Wisselbanck tot Amsterdam, in J. G. van Dillen, Een boek van
Phoonsen over de Amsterdamsche Wisselbank, in Economisch-Historisch Jaarboek,
dl. 7,1921, bIz. 1. e.v.
6) J. Konijnenburg, Bedenkingen over den aard, het verval en herstel der Wisse1banck te Amsterdam, 1797.
6) Vgl. het redactionele artikel, Gemeente-archieven, in De Economist, 1856, bIz.
129.
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looijerij van B. Stomp.!f te Haarlem, geschreven door J. A. Stomp.!fl), een
kleinzoon van de genoemde B. Stompff en bevattend het schrijnend relaas
van de in 1770 aangevangen en in 1821 geliquideerde leerlooierij te Haarlem
met een volledige nadruk op de financiele lasten voor het bedrijf en de juridische listen der geldschieters. Het zou belangwekkend zijn het verhaal bij
wijze van case-study nader te onderzoeken en te toetsen 2).
Het gaat bier al met al op zijn best om enige zeer verspreide en vanuit bet
gesignaleerde negatieve teken voortgesproten voorlopers, zeker niet de
grondleggers van een bedrijfshistorische traditie. Wanneer deze in de loop
der negentiende eeuw ontstaat, is het vanuit het positieve teken van de bewondering voor ons imposante zestiende- en zeventiende-eeuwse economische leven en gericht op de grote compagnieen en markante ondernemersfiguren, zoals de Oostindische Compagnie met studies van Van Lijnden
(1839) 3), Van der Chijs (1856) 4) en Klerk de Reus (1894) 5), een in onze eeuw
doorgetrokken lijn, o.a. in het werk van Mansvelt 6) en De Heer 7), voorts
de Noordsche Compagnie met het boek van S. Muller Fzn. (1874) 8) en ondernemersfiguren als Adriaan Pauw, geschetst door H. J. Koenen (1842) 9),
Lodewijk de Geer, door De Geer van Jutfaas (1852) 10) en Isaac Lemaire,
door Bakhuizen van den Brink (1865) 11), een eveneens weer doorgetrokken
lijn dankzij auteurs alsLigtenberg 12), Kernkamp 13), Klein 14) en Van Tijn 15).
Het is geen verrassende herkomst, deze roem van het grootse economische
verleden, die in onze tijd ten aanzien van de Arnsterdamse en Rotterdamse
wisselbanken een neerslag vindt in de publicaties van Sneller 16) en Van
1) Aanwezig in Econornisch-Historische Bibiliotheek te Amsterdam en 183 bIz.
omvattend.
2) De teneur is dat deeerstefirmant, financieel ondeskundig, een te zware financiele
last op zich had genomen dienaderhand als drukkend en onrechtvaardig werd ervaren.
S) D. W. J. C. van Lijnden, De commercio Societas Indiae Orientalis, 1839.
4) J. A. van der Chijs, De Stichting der Vereenigde O. I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost Indie, welke haar
voorafgingen, 1856.
5) G. C. Klerk de Reus, Geschichtlicher Ueberblick der adrninistrativen, rechtlichen und finanziellen Entwicklung der Niederliindisch OstindischenCompagnie, 1894.
6) W. M. F. Mansvelt, Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost-Indische
Compagnie, 1922.
7) C. de Heer, Bijdrage tot de financieele geschiedenis der Oost-Indische Compagnie, 1929.
8) S. Muller Fzn., Geschiedenis der Noordsche Compagnie, 1874.
9) H. J. Koenen, Adriaan Pauw. Eene bijdrage tot de kerk- en handelsgeschiedenis der zestiende eeuw, 1842.
10) J. L. W. de Geer van Jutfaas, Lodewijk de Geer van Finsprong en Leufsta
(1587-1652),1852.
11) R.C.BakhuizenvandenBrink,IsaacLemaire,inDeGids, 1865, dl.IV, bIz. 1-56.
12) C. Ligtenberg, Willem Usselinx, 1914.
13) J. H. Kernkamp, Johan van der Veken en zijn tijd, 1952.
14) P. W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw. Een studie over het ondememersgedrag op de Hollandse stapelmarkt, 1965.
16) Th. van Tijn, Pieter de Ja Court, zijn leven en zijn econornische denkbeelden,
in Tijdschrift voor Geschiedenis, 1969.
16) Z. W. Sneller, De Rotterdamsche Wisselbank 1635-1812, in De Economist,
1938, bIz. 685 e.v., 818 e.v., 882 e.v.
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Dillen 1), maar zij typeert ook de beperking die in de toegankelijkheid van
de bronnen ligt. Het betreft zaken en personen uit een afgesloten tijdperk
waarvoor de oud-Hollandse toedekking grosso modo niet meer geldt. Hoe
staat het echter in de tijd zelf met de geschiedschrijving van het existerende
bedrijfsleven tijdens de negentiende eeuw?
Daarover valt voor de eerste helft niets te vermelden, en men kan dat, gezien de weinig florissante economische toestand in ons land weI begrijpen en
daarbij nochtans overwegen dat de traditionele toedekking mogelijk toch
een ernstig beletseI was maar in gevaI van voorspoed steIIig eerder doorbroken zou zijn. Wanneer in de tweede heIft der negentiende eeuw het negatieve
teken - men hoort iets wanneer het sIecht is gegaan - langzaam verschuift naar het positieve - men hoort juist iets als het goed gaat - hangt
dit samen met de behoefte van afzonderlijke bedrijven zich te doen kennen,
getuigenis af te leggen, verdiende roem te verwerven, niet los te denken van
het groeiend besef van de publiciteitswaarde 2), in aIgemene zin verbonden
aan de geleidelijk stijgende lijn van onze economie: er was ten sIotte iets
positiefs te berichten.
Wat zo v66r 1900 als bedrijfsgeschiedschrijving het licht ziet, is als geheel
bescheiden van omvang en heeft betrekking op het bankwezen 3), de koffiehandel 4), de broodfabrieken 5), de diamantslijperij 6), de machinenijverheid 7), een aantal met de typografie verbonden en in het verlengde ervan liggende bedrijfstakken aIs lettergieterij, drukkerij, uitgeverij, perswezen en
boekhandeI 8), de fabricage van gouden en ziIveren werken 9), dan de koop1) O.d. van J. G. van Dillen, De Amsterdamsche wisselbank in de 17e eeuw, in De
Economist, 1928, bIz. 239 e.v., 349 e.v. De overige desbetreffende publicaties in de
bibliografie in J. G. van Dillen, Mensen en achtergronden, 1964, bIz. 552.
Z) O.a. waar te nemen in bedrijfsbeschrijvingen met een historisch tintje in gerIIustreerde organen aIs Eigen Haard en Le Pantheon de I'Industrie, voortgezet in een
serie als Neerlands Welvaart vanaf 1916.
8) Behalve de nader in de tekst of voetnoten genoemde: Z.schr., Het vijf-entwintigjarig verslag van de Spaarbank te Amsterdam, in Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, 1874, biz. 48, 49.
4) Vgl. noot 8, biz. 16.
6) D. de Loos, De Leidsche broodfabriek gedurende haar vijf-en-twintigjarig
bestaan, 1892; D. HarteveIt, De Leidsche broodfabriek. Hare oprichting, inrichting
en werking, overdruk uit Eigen Haard, 1897.
6) S. Lehmans, Het vijftig-jarig bestaan der DiamantsIijperijmaatschappij, Amsterdam, rede in 1895.
7) Z.schr., De machinefabriek van gebr. Stork & Co. te HengeIo. Gedenkschrift
t.g.v. het vijfentwintigjarig bestaan, op 4 September 1893.
8) BehaIve de nader in de tekst op voetnoten genoemde: Z.schr., Lettergieterij
van Joh. Enschede en Zonen. Gedenkschrift t.g.v. haar honderdvijftigjarig bestaan
op 9 Maart 1893, 1893; M. F. A. G. Campbell, De oudst bekende Nederlandsche
drukkerij (te Utrecht), 1880; R. J. Schierbeek, Het boekverkopers-College te Groningen in dejaren 1860-1885, 1886; Z.schr., Overzicht van de geschiedenis van het
Bestelhuis van den Nederlandschen BoekhandeI 1871-1896, 1896; W. P. Sautijn
KIuit, Het Algemeen HandelsbIad van 1828 tot 1865, in Bijdr. Geschiedenis Ned.
boekhandel, dl. 7, 1896; dezeIfde, De Haariemsche Courant, 1873.
9) Z.schr., Herinneringen bij de zestigjarige gedachtenisviering der Koninklijke
Nederiandsche Fabriek van gouden en zilveren werken van J. M. van Kempen &
Zonen te Voorschoten, 1896.
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vaardij 1), de spoorwegen, enige ondernemersfiguren, en, wat ik zou willen
aanduiden, als het Nederlands-Indisch bedrijfsleven 2). Het verdient daarnaast de aandacht dat al in 1896 de eerste geschiedenis van een vakvereniging
verschijnt, van B. H. Heldt, Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond
1871-1896. In het geval van de ietwat apart gesitueerde Nederlandsche Bank
gaat het om het Gids-artikel uit 1863 van S. Vissering, De Nederlandsche
Bank gedurende haar vij/tigjarig bestaan 8), dat wij niet los kunnen zien en van
de bijzondere positie van de circulatiebank en van de aandrang tot groter
openheid van zaken vanjuist deze instelling. H. E. Moltzer, de commies van
de Nederlandsche Bank en op het punt te worden benoemd tot hoogleraar
in de Nederlandse taal en letteren in Groningen '), heeft er in 1864 van
getuigd in een korte Bijdrage tot de geschiedenis van De Nederlandsche Bank
in cij/ers: "Ik zou een reeds honderd maal herhaalde klacht uiten als ik het
gemis betreuren ging van eene volledige geschiedenis der Nederlandsche
Bank, met de nodige statistieke tabellen verrijkt" 6). Pas in onze tijd zou met een nadruk op volledigbeid - door A. M. de Jong in dit gemis worden
voorzien 6).
De honderd maal herhaalde klacht van Moltzer neemt elders een andere
toonaard aan, zoals de lust een aanwezige massa archivalia te sorteren wat
weer de neiging deed opkomen een en ander verder uit te werken 7), of de
opdracht van een firma aan "hare vrienden" 8), de behoefte aan tijdverdrijf
van een oud-president na ruim 33 jaar "rusteloze arbeid" - met name van

1) Vgl. noot 2, bIz. 17.

I) Vgl. noot 1, bIz. 17 en Z.schr., De Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij, haar verleden en haar toekomst, 1885; Z.schr., Hollandsche Bzeren
Spoorwegmaatschappij 1839-1889, 1889; K. H. Beijen, Geschiedkundige herinnering aan de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij, overdruk Eigen Haard,
1891; G . Schimmelpenninck, De overdracht van den Nederlandschen Rhijnspoorweg aan de Staat, 1895. Over ondememers o.a. R. van der Meulen, Een veertigjarige uitgeversloopbaan, A. W. Sythoff te Leiden, 1851-1891, 1891; A. Winkler
Prins, Willem Albert Scholten. Herinneringen uit het leven van een industrieel,
1892, Het Nederlands-Indisch bedrijfsleven: John F. Loudon, De eerste jaren der
Billiton-ondememing, 1883 en Verslag over het vijf-en-twintigjarig tijdvak 18691894, in buitengewone alg. vergadering Deli-Maatschappij, 1894. Vgl. ook H. W.
Tydeman, De Nederlandsche Handelmaatschappij. Bijdrage tot hare geschiedenis
en waardeering, in verband met het koloniaal beheer, 1867.
3) De Gids, 1863, bIz. 193-252.
') Vgl. A. M. de Jong, Geschiedenis van De Nederlandsche Bank, dl. I 1967, biz.
448, dl. II, 1967, bIz. 101; J. Huizinga, Geschiedenis der Universiteit gedurende de
derdeeeuwvanhaar bestaan, 1814-1914, in Verzamelde Werken, VITI, 1951, biz. 253.
5) Staatkundig en Staathuishoudkundig jaarboekje, 1864, bIz. 293.
8) A. M. de Jong, Geschiedenis van De Nederlandsche Bank 1814-1914, 1967, de
delen 1814-1864 in 1930.
7) A. L. Fokker, de 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars-Vereeniging in de jaren
1854-1886, 1887, woord vooraf.
8) C. Schaffer, Het huis Hofmann SchOffer en Co., eene schets bij gelegenheid van
het vijftigjarig bestaan, Amsterdam 1888 (koffiehandel). Voorts Z.schr., Jan ten
Brink Gerritsz, J. ten Brink Gz. en J. de Vries, ten Brink en de Vries 1785-1 Mei1885, uitgeverij Amsterdam 1885.
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H. Ameshoff bij de Nederlandsche Rhijn-Spoorweg Maatschappij 1) - de
wens een meerjarig verslag uit te brengen aan de aandeelhouders 2), en ten
slotte tevens de zucht tot stelling nemen zoals bij de Amersfoortse graanhandelaar en naderhand poIiticus C. V. Gerritsen in zijn boek De Nederlandsche Bank: haar verleden en haar toekomst van 1887, een werk met een
bijsmaakje omdat het ontstond uit gesprekken en correspondentie van de
auteur met de agent van De Nederlandsche Bank in Utrecht, mr. J. F. B.
Baer!, die zich veel moeite gaf, zonder de verplichte geheimhouding te
schenden, de weetgierige vrager in te lichten maar zijn uitvoerige en precieze
brieven buiten zijn weten om met kleine retouches en zonder bronvermelding
verwerkt zag in het boek van Gerritsen. Pas in 1906 maakte Baert de latere
president mr. G. Vissering deelgenoot van het voorval, zijn zwijgen verantwoordend met de overweging dat hij niet in het strijdperk had willen treden 3). Wie echt in het strijdperk wilde treden, in 1868 al en vervolgens in
1879, was mr. B. Oldenkott met zijn Geschiedenis van de Rotterdamsche Bank
in hoofdstukken (1868), later uitgebreid tot Potloodstreepjes van Redivivus
(1879), die men de Multatuli der bedrijfsgeschiedschrijving zou kunnen noemen wanneer hij de zaken en vooral de schokkende moeilijkheden van de
Rotterdamsche Bank uit de doeken doet 4), pamfletachtig en met de bekende
stijlwendingen als: "Hoe droogstoppelig en slijmgasterig de Rotterdamsche
kassierderij oudtijds was en hoe noodgewrongen zij zich bekeerde tot de
modeme finantiele begrippen" 6). Meer een bron en voorzichtig te hanteren,
maar dat geldt uiteindelijk eveneens voor minder doorgeslagen-critische
auteurs.
Uit wat voor motieven, genoemde of verzwegen, deze bedrijfshistories
mogen zijn ontstaan, zij komen aIle tezamen in het ene: zaken wereldkundig
maken. Er kan overigens niet voldoende nadruk op gelegd worden hoe bescheiden van omvang dit begin was - ik tel tot 1900 rond 40 en van 1900 tot
1914 rond 70 publicaties, tot 1914 derhalve totaal 110, met in deze laatste
peri ode een verbreding doordat zich nu ook de verzekeringsbranche, de
agrarische bedrijfstak, de Kamers van Koophandel, de werkgevers, de overheidsbedrijven en de nijverheid-in-bredere-spreiding zich aan de eerder genoemde categorien toevoegen. Maar hoe bescheiden ook, het begin is gemaakt, en wat meer is: er voIgt iets op. Tussen 1914 en 1945 bedraagt het
aantal publicaties ruim 400, van 1946 tot heden ruim 600, met een groei van
ongeveer 200, en dat zijn dan bedrijfshistories in de zin van de company
history en ondememersportretten, alsmede de geschiedenis van afzonder1) H. Ameshoff, De Nederlandsche Rhijn-Spoorweg. Wording - ontwikkeling
- vol bedrijf - kampstrijd - overname, 1891, voorwoord.
2) J. Boissevain, Terugblik op de eerste 25 jaren van het bestaan der StoomvaartMaatschappij "Nederland" te Amsterdam, gedaan in de Algemeene Vergadering
van Aandeelhouders, 13 Mei 1895. Vgl. ook Lehmans, hier in noot 6, bIz. 15.
3) A. M. de Jong, Geschiedenis van De Nederlandsche Bank, dl. III, 1967, biz.
443-445.
4) Vgl. I. J. Brugmans, Begin van twee banken, 1963, biz. 77-106.
5) Oldenkott (1864-1880), eerste stuk, biz. 21.
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lijke vakverenigingen en enige andere organisaties van het bedrijfsleven.
Neemt men de bedrijfsgeschiedenis in ruime zin, dan kan men er nog gemakkelijk ruim 200 bij tellen en omvat men onderwerpen als de geschiedenis van
bedrijfstakken in hun geheel, de ordening van het bedrijfsleven, de financiering, de in- en de externe organisatie, de research en de positie van de ondernemer en de onderneming in de samenleving; het hoge aantal is verklaarbaar
doordat nu ook in sterkere mate het verderaf gelegen verleden erbij betrokken is.
Het moet ons intussen treffen dat wij reeds in de periode tot 1914 een aantal kenmerken van ooze bedrijfsgeschiedenis kunnen aanwijzen die van blijvende aard zijn. In de eerste plaats de verbluffende anonimiteit die wij in de
jaren tot 1914 in 42%, van 1914 tot 1945 in 44% en vanaf 1946 in 36% van de
publicaties van bedrijfshistories kunnen constateren 1). Als het al voor de
faam van het bedrijf was dat het werkstuk verscheen, en het is zelden te
betwijfelen, de auteur(s) werd(en) door anonimiteit omhuld: het zijn de
naarnlozen uit de betreffende bedrijven zelf, soms aangeduid als "het bureau".
Niet zonder samenhang met deze, in recente tijd overigens wat verminderende anomimiteit, is de kwestie van het ongelijke niveau van bedrijfsgeschiedschrijving. Er is veel kaf onder het koren, en men is geneigd te zeggen: waar
niet? maar moet erkennen dat veel bedrijfsgeschiedschrijving lijkt wat het
niet is, een kwestie van divergentie van doeleinden, want vele bedrijven steIden zich helemaal niet voor een bijdrage tot de bedrijfsgeschiedenis te
leveren, wilden slechts een jubileum vieren op hun eigen feestelijke wijze met
een, zeg maar "gezellig" boek. Het probleem ligt niet bij het soort dat men
terstond kan ecarteren doch bij de geschriften die ertussen vallen: zij bevatten iets maar verre van genoeg in onze bedrijfshistorische ogen. Zij zijn als
bron niet te verwerpen en ook de eerstgenoemde zijn dit al niet: zij dragen
mede iets bij, evenaIs trouwens aIle gedenkboeken, tot onze kennis van de
wijze waarop de bedrijven zich presenteerden aan de samenleving en daarmee tot het thema bedrijf en maatschappij.
Ben ander kenmerk dat weer samenhangt met het ongelijke niveau is het
veelvuldig optreden op ons terrein van de gelegenheidsschrijver die daar door
zijn professie niet bij voorbaat toe lijkt voorbestemd. Zo tel de ik 12 journalisten, 10 romanciers 2Iiterair-historici, en dichter en zes humoristen (schrijvende weI te verstaan) 2). Ik wil daar bepaald niet negatief over zijn; zij
kunnen in ieder geval goed schrijven en het is helemaal niet zeker dat historici
dit bedrijfshistorisch werk perse beter dan zou zouden doen. Laten wij daarbij bedenken dat de historici in het algemeen en de economisch-historici in
1) Daarbij inbegrepen de halve anonimiteit die erin bestaat dat de auteur ergens
in het bindwerk is weggemoffeld.
2) Journalisten: Piet Bakker, W. J. van Balen, M. J. Brusse, M. G. Emeis Jr.,
P. H. Ritter Jr., Jan Feith, G. H. Knap, Albert Kuyle, Johan Luger, M. Sluyzer,
G. Werkman en J. Fahrenfort; romanciers: Antoon Coolen, Max Dendermonde,
Ben van Eysselsteijn, Albert Helman, Tony de Ridder, Bert Schierbeek, W. Visser
Evert Zandstra, A. Alberts en Clare Lennaert; Iiterair-historici: Anton van Duinkerken en W. L. M. E. van Leeuwen; humoristen : Eli Asser, Ina van der Beugel,
Harriet Freezer, Leonhard Huizinga, Martie Verdenius en E. Elias.
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het bijzonder, anoniem of niet, competent of niet, nooit en te nimmer aile
opdrachten hadden kunnen uitvoeren of zij zouden vrijwel allen daartoe
bereid moeten zijn geweest. Tussen schaarste, keuze en niveau bestaat ook
hier een verband.
Met enig verschil in nuances lijkt zo de situatie der bedrijfsgeschiedenis in
Nederland veel op die in het buitenland, de V.S. en Duitsland in het bijzonder. Het geldt ook voor het isolement. Het is typerend voor de stand der
bedrijfsgeschiedenis in Nederland dat in de opleidingen voor bedrijfskunde
geen plaats is ingeruimd voor bedrijfsgeschiedenis. Men zal opmerken:
waar hadden zij de bedrijfshistorici vandaan moeten halen? Welnu, dat gemis aan bedrijfshistorici is eveneens een deel van de stand der bedrijfsgeschiedenis. Vervolgens mogen wij bepaald niet klagen over gebrek aan
critische besprekingen van bedrijfshistorisch werken in de historische en
economische tijdschriften. Maar wei valt het op dat in vele studies, waarin
door het karakter van overzicht of wegens de aangevoerde problematiek
daartoe aanleiding zou bestaan, van de bedrijfsgeschiedenis niet wordt
gerept 1). Na de overzichtsartikelen van Klompmaker (1949 en 1964) 2) en
Geertman (1957-'58) 3) is er over de bedrijfsgeschiedenis weinig meer van
algemeen beschouwelijke aard verschenen 4). Uitzonderingen daarop vormen Klein (1968) met een uitvoerig artikel over de ondememer en het ondernemen in de sociaal-eeonomische geschiedschrijving 5) en Van Holthoon
met zijn beknopte "Gezocht een bedrijfshistoricus" 8), en daarin de al geruime
1) VgI. I. J. Brugmans, Wendingen in de economisehe gesehiedenis, 1947; B. H.
Stieher van Bath, De beoefening der sociale en economische geschiedenis in Nederland. Soc. Wetensch. Raad der Kon. Ned. Ak. van Wetensch., mei 1961; dezelfde,
Theorie en praktijk in de economische en sociale geschiedenis, A. A. G. Bijdragen
14, 1967; J. M. Romein en J. Haak, Apparaat voor de studie der geschiedenis,
1964; F. L. van Holthoon, Th. P. M. de Jong en T. J. Kastelein, De noodzaak van
een formule. Kanttekeningen bij het vraagstuk van economie-sociologie-geschiedenis, in Mens en Maatschappij, 1968; P. W. Klein, Economische geschiedenis: over
theorie en historie in de economische wetenschap, in J. van Herwaarden (ed.), Lof
der historie, 1973; A. M. van der Woude, Het gebruik van begrippen ontleendaan
de sociale wetenschappen bij het analyseren van economische en sociale verschijnselen in het verleden, in A. A. G. Bijdragen, 18, 1973, bIz. 8 noemt weI de ondernemersgesehiedenis.
2) H. Klompmaker, Business-History, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 1949;
dezelfde, Business Historyin Holland, in Business History Review, 1964, bIz. 501 e. v.
3) J. A. Geertman, Bedrijfsgesehiedenis, in Maandschrift Economie, 1957-58,
bIz. 138 e.v.
4) Kort maar vermeldenswaard is C. de Jong, Pleidooi voor het geschiedkundig
Gedenkboek, in Orgaan Ontwikkelings- en Ontspanningsvereniging "De Nederlandsehe Bank, Nov. 1958, bIz. 5 e.v. Ben waardevol overzicht geeft nog J. Weiman,
in Bedrijfshistorie van belang voor de toekomst, in De ZakenwereId, 1.8.1972, bIz.
13 e.v.
0) P. W. Klein, De ondernemer en het ondernemen in de sociaaI-economische
geschiedschrijving, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 1968.
6) F. L. van Holthoon, Gezocht een bedrijfshistorieus, in Economisch-Statistische Berichten, 1972, bIz. 409 e.v. VgI. ook zijn bespreking van A. Heerding, Cement in Nederland, in Economisch-Statistische Berichten, 1971, bIz. 941 e.v. Vgl.
ook zijn stelling 13 bij zijn The Road to Utopia, 1971.
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tijd door A. Heerding bepleitte visie op de bedrijfshistoricus die niet aileen de
gegevens over de voorgeschiedenis van de belangrijke beleidsbeslissingen
dient te verzamelen maar ook de gegevens over het terugkoppelingseffect van
de bedrijfsvoering moet organiseren.
De oorzaken van het isolement zijn ook bij ons te zoeken in de marginale
rol der bedrijfsgeschiedenis in het universitair onderwijs en onderzoek;
daarbuiten vormen de geschiedkundige afdeling der P.T.T. en enige aan
grote ondernemingen verbonden historici een uitzondering en lichtend
voorbeeld. Bij ons ontbreekt het nog meer dan elders aan theorievorming,
aan de bewerking van algemene thema's en aan synthese. "Het is met onze
bedrijfsgeschiedenis niet best gesteId" merkt Van Holthoon op in 1971 1 ) en
wij moeten het hem in 1974 in het algemeen nog nazeggen. Maar het mag ons
toch niet beletten om op het positieve te wijzen dat even kenmerkend is als
hetgeen ik tevoren te berde bracht.
Het is niet verrassend dat het in ons land tot bedrijfsgeschiedenis kwam,
zei ik eerder in dit betoog, en dat is ook zo, enerzijds tegen de achtergrond
van het grootse verafgelegen verleden met de naar voren springende betekenis van onderneming, ondernemer en bedrijf, anderzijds de tijdens de tweede
helft der negentiende eeuw geleidelijk stijgende en ten slotte versnelde economie, met haar toenemend aantal ondernemingen, nu tevens opkomende
overheidsbedrijven, groeiende vakbeweging, van werknemers en werkgevers, en opmerkelijke ondernemersfiguren. Wat aan studies op het verafgelegen verleden betrekking heeft, is opgenomen in de economische geschiedenis in het algemeen en mag ik in zijn waarde als bekend veronderstellen.
Het resterende dankt zijn ontstaan aan de behoefte tot publica tie, uit wat
voor motieven ook, van dat wassende aantal bedrijven dat in de periode tevoren was gesticht en van zijn overleving wilde getuigen. De zucht tot publicatie kan uiteraard tevens zijn gegroeid maar op grond van de toegenomen oprichtingen mocht men inderdaad verwachten dat, naar wij zagen,
kwantitatief een verbreding van de stroom optrad, aanvangend tussen 1914
en 1945 en voortgezet na 1946. Dat is positief en wijst op het ontstaan van
een traditie.
De bedrijfsgeschiedenis is een spiegel van het bedrijfsleven maar er wordt
niet alles door gerefiecteerd. Er zijn bedrijfstakken waarin een sterke traditie
van bedrijfsgeschiedschrijving bestaat en van verschillende bedrijven meer
dan een gedenkboek is verschenen. Wij treffen haar vooral in de nijverheid
aan, wat in samenhang met de industrialisatie geenszins verbaast, niet of
vrijwel niet in handel, bank- en verzekeringswezen - De Nederlandsche Bank
vormt een uitzondering evenals het cooperatief Iandbouwcrediet - in sterke
mate bij de rederijen en de Kamers van Koophandel en enigermate in het
Nederlands-Indisch bedrijfsleven. Door hun ouderdom, of liever hun jeugd,
kunnen vele bedrijven nog niet deze herhaling vertonen, maar voor het geheel
is het verschijnsel wei representatief: de nijverheid is kwantitatief en kwalitatief goed vertegenwoordigd, al blijven er witte plekken ais de chemische nij1) In Economisch-Statistische Berichten, 1971. bIz. 941.
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verheid en de bouwnijverheid; van handel, bank- en verzekeringswezen
bestaat vrij veel maar het niveau is behoudens enige uitschieters laag. Vele
grote ondernemingen ontbreken geheel: een kwestie van toedekking? Verkeer en vervoer bevinden zich op hoog peil, al ontberen wij node de voortgezette geschiedschrijving van de Nederlandse . Spoorwegen. De landbouw
is goed vertegenwoordigd ten aanzien van het organisatieleven; de vakbeweging met een enkele restrictie slecht. De overheidsbedrijven, vooral de
P.T.T., komen kwantitatief en kwalitatief goed voor de dag. Dat het Nederlands-Indisch bedrijfsleven na de ooriog in de bedrijfsgeschiedschrijving
vrijwel wegvalt, is te begrijpen; tevoren stond zij, met die uitzondering die
wij allen kennen (Gerretson!), niet op een hoog niveau.
Er onststond, en ook dat is positief, naast een traditie van bedrijfsgeschiedschrijving in het algemeen bij de bedrijven, iets soortgelijks bij de
auteurs van wetenschappelijke, meest historische huize. Het is een verschijnsel van na de eerste wereldooriog, de opeenvolging van deze auteurs,
beginnend bij W. M. F. Mansvelt met zijn Geschiedenis van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, waarvan het eerste deel in 1924 is verschenen, gevolgd
door M. G. de Boer, A. M . de Jong, C. Gerretson, P. J. van Winter, Jane de
long, W. F. Lichtenauer, G. M. Greup, Z. W. Sneller en net voor de ooriog
C. J. Westermann, tezamen een tiental. Na de tweede wereldooriog wordt
de lijn doorgetrokken, door een aantal van de dan nog levenden onder de
hiervoor genoemden maar ook door vele nieuwe wetenschappelijke auteurs,
aanvangend bij P. J. Bouman en I. J. Brugmans en zo voortgaand via
E. A. B. J. ten Brink, G. W. Ovink, J. H. van Stuijvenberg en W. J. Wieringa
naar de jongste generatie, te velen om op te sommen 1), tezamen met de
genoemden een naooriogs dertigtal. Ergens tussen Nederland en Engeland
in bevindt zich Charles Wilson 2).
Het spreken over de stand der bedrijfsgeschiedenis is tevens het formuleren
van enige wensen omtrent haar toekomst en het aangeven van enige perspectieven. De eerste vloeien uit haar situatie van thans voort: opheffing, althans
vermindering, van het isolement, groter cohaesie tussen de beoefenaren,
ook met die in het buitenland, bezinning op de theorievorming, opvulling
van de vele al eerder in algemeen verband genoemde leemten en een voortgezet streven naar synthese, bijvoorbeeld op de bezonken wijze als S. J.
Fockema Andreae in 1957 voorging in zijn Een mensenleven in Nederland.
1) Naast de genoemden: H. J. Scheffer, P. W. Klein, A. F. Kamp, C. de Jong,
C. Westrate, A. Hallema, N. G. Addens, D. A. Wittop Koning, Frida Terlouw,
J. F. R. Philips, Fr. de Jong Edzn, J. M. Dirkzwager, L. C. W. J. M. ten Horn-van
Nispen, A. J. Fr. Maenen, W. C. Mees, A. S. Ryxman, W. G. D. Murray, H. A.
Korthals, A. Heerding, J. P. A. van den Dam, R. A. Burgers, E. J. Bouw, H. A. M.
van Asten, L. Jansen, P. C. M. van Campen, P. Hollenberg, F. Kriellaars, H. F. J.
M. van den Eerenbeemt, F. G. G. Govers, D. C. Renooy, Th. Stevens, J. A. Geertman J. M. G. van der Poel, W. de Vries, R. Dieteren, W. M. Zappey, C. W. L.
Schell, A. C. J. de Vrankrijker, J. Verseput en Joh. de Vries.
2) Het zou te veel ruimte beslaan van aile genoemden ook de werken te vermelden ; men vindt deze in de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam. Een
bibliografie der Nederlandse bedrijfsgeschiedenis is in voorbereiding.
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Driekwart eeuw ontwikkeling van openbaar bestuur, onderwijs en onderneming.

En de perspectieven? Naar ik meen, is er een dat zich thans sterk aan ons opdringt. Hoe men haar ook waardeert, er bestaat een sterke traditie van
bedrijfsgeschiedschrijving geInspireerd vanuit het bedrijfsleven. Tussen nu
en het jaar 2000 zu1len talloze bedrijven, oude en nieuwe, een terugblik
willen werpen op hun ver en meer recent verleden. Men behoeft slechts aan
de stormachtige periode van na de tweede wereldoorlog te denken. Ik meen
dat een meer verwetenschappelijkte en gedisciplineerde bedrijfsgeschiedenis
dan Diet zonder antwoord mag blijven op een vergroot beroep op haar, om
daamaast dan nog maar nauwelijks te gewagen van de vragen die haar vanuit een niet te misprijzen actuaIiteit zu11en bereiken, zoals bijvoorbeeld nu al
naar de werking en betekenis van multinationale ondememingen, naar de
economische macht van het bedrijfsleven, naar het beeld van bedrijf en
ondememer in de samenleving en naar de beleving van de arbeid. Ben dergelijk perspectief dwingt ons tot een meer systematische, een meer georganiseerde aanpak 1).
1) Tijdens de discussiewees de heer A. J. Looyenga op de betekenis hiervan voor de
archivistiek: ten aanzien van bedrijfsarchieven wil men weten wat de vragen zijn
waarmee de bedrijfshistoricus tot de archivalia komt.

II

VAN WIE IS DE GESCHIEDENIS?

Kansen en vraagstukken van een bijkans voltooide bankgeschiedenis
door
Dr. Theo P. M. DE JONG
I. INLEIDING

Ben historicus, die een dienstverband aangaat met het bedrijfsleven, blijft
zijn werkzaamheden ervaren als dienstbetoon aan de historische wetenschap.
De geschiedschrijving behoort, zoals ook de kunstbeoefening, tot de onbeschermde ambachten. Ben van de motieven om het bestaan in die regionen
door te brengen, heeft te maken met een zekere weerzin tegen alles, wat alleen
maar heden wil zijn.
De kunstenaar zoekt verwonderd en verbijsterd naar het voor het ongeoefende oog verborgen gezicht. De historicus is meer bezig met de samenhang
van verschijnselen in de veranderlijkheid, die ligt omschreven in het woord:
tijdelijk. Daartoe heropent hij het gesprek, dat door toeval en levenseinde is
afgebroken en dat niet zelden in een andere richting is voortgespoeld dan
was voorzien - en kon worden voorzien. Hij doet dit, hoewel hij goed weet,
dat de geschiedenis altijd voortgaat, nimmer stilstaat en niet valt terug te
draaien. Dat gesprek wordt dan ook niet heropend om alsnog - in gunstige
of ongunstige zin - rekeningen te vereffenen met hen, die de dans zijn ontsprongen of de lauwerkrans hebben gemist.
Historische arbeid heeft in feite weinig te maken met afronding-alsnog,
van het verleden, of met lessen-zo-mogelijk, voor de toekomst. Gedane zaken nemen geen keer en bestudering ervan levert geen materiaal op voor de
speeltuin van morgen. Inzicht, macht en dienst passen in onze verbeelding
weI bijeen en zij beloven tesamen veel goeds. Doch in de realiteit, zo leert
de ervaring, is het ondermeer deze utopische drank, die de mensen verdeeld
kan houden tot over de grens van het geweld.
Intreden in het vroegere conflictveld en daarvan een historisch verslag uitbrengen, kan licht leiden tot een schriftelijke herhalingsoefening. Ondanks
veel polemisch vuur ontstaat dan zelden inzicht in vraagstukken, welke de
historicus meer in het bijzonder aangaan. Daartoe kan men o.m. de, velen
in het heden bezighoudende, vraag rekenen, omtrent de meest passende verhouding tussen weten als macht en weten als geweten. Bijna geen actueel
mens ontkomt voorts aan de vraag, hoe het komt dat goede bedoelingen en
begrijpelijke beslissingen een veelal niet vermoede ontknoping ondergaan,
binnen eigen bestaan, ondememing en in ruimer maatschappelijk bereik.
Deze en andere vragen probeert de historicus op het spoor te komen. Zijn
aandacht gaat daarbij uit naar de karakteristieke vorm en naar de samenhang van tijdelijk gebeuren binnen historisch bereik.
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Er zweeft de historicus daarbij een doel voor ogen, dat omschreven als
keerzijde van zijn wrevel, wellicht zo mag luiden: de meeste conflicten zijn
niet zinloos, maar worden weI onnodig ingewikkeld in scene gezet. De geschiedenis is evenals het heden als een verhaal te schrijven over verspeeld
talent, zij het in persoonlijke of collectieve zin. Ter beperking van het aantal
slachtoffers tracht de geschiedenis iets bij te dragen door versterking van het
oordeelsvermogen. Zicht op samenhang over langere termijn levert geen peppi! op voor meer profijt met minder inzet; weI kan door kennisname van het
historisch verslag de neiging afnemen, om uit vrees te leven naar zich toe, en
de verwondering gaan verschijnen, over het werken van zich zelf af.
Historie is een van de entree's tot het reiken aan vrede.
Wanneer een bedrijf zichzelf vertrouwt, hoeft het bij het verlenen van een
opdracht aan een historicus, dan ook niet te vrezen voor een vernietigend
requisitoir-achteraf. Wanneer men stille hoop zou hebben op direct toepasbare vondsten - uit het verleden voor de toekomst - dan verdient dat
sympathie. Toch zal de bedrijfshistorische werkzaarnheid uitwijzen, dat de
kern van de zaak niet ligt opgesloten in gegevens van deze aard.
Dat wi! intussen niet zeggen, dat een bedrijf de in huis gehaalde historicus
maar moet laten voortwerken, zoals men een loodgieter na opstelling van
een contract, zijn gang laat gaan. De historicus groeit in het gunstigste geval,
eerst tijdens het werk naar belangeloosheid toe; en hij zal nauwelijks op die
weg vorderen, wanneer niet door regelmatig gesprek tussen directie en historicus, - over thema, compositie en graad van verificatie, - het grensland
tussen verleden en heden wordt geexploreerd.
Blijft dat gesprek teveel uit, dan loopt men voorts de kans de in dienst
genomen alchemist te zien als een team ingenieurs van Rijkswaterstaat. De
verwachting omtrent het resultaat wordt dan navenant onzuiver. De historicus werkt nu eenmaal met eenvoudig gereedschap: met wat papier, een
paar ogen, een meetlat en zijn zintuig voor het historisch kenmerkende; zo
tekent hij dat grensland uit.
Naar mijn overtuiging staat of valt bedrijfshistorisch werk met de kunde,
wederzijds, om in gesprek te blijven. Ben bedrijf, dat bij de start eenvoudige
voorstellingen heeft over de arbeid van een historicus, maar dat zich de
ruimte gunt om aan dat avontuur te beginnen, kan op den duur beter gezelschap zijn dan een onderneming, die een zodanige voortreffelijkheidsvisie
heeft op het eigen heden, dat het haar voor de historicus een unieke kans
lijkt, om haar verleden aan dat heden te mogen vastschrijven. In dat laatste
geval speelt de neiging om zich tegenover de buitenwacht te epateren een zodanige rol, dat men aIleen kan "slagen" door het afleveren van een historisch
weinig relevant verhaal.
De historische bedrijfsarbeid staat of vaIt met de wil en het verlangen naar
een visie van gehalte. Om daartoe te kunnen geraken moet men beide vooraf
een prijs durven te betalen : daartoe kan in ieder geval de durf worden gerekend om vermoedens omtrent de ontvangst in de buitenwereld een zaak te laten zijn van de tweede instantie (die overigens op zich aIle aandacht verdient).
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Bedrijfshistorische arbeid dient uiteraard omkaderd te worden door een
contract; daarbij kunnen bedrijf en historicus zich vrij voelen tegenover de
letter, in zoverre zij zich beide gemspireerd blijven weten door de geest. De
termijn van oplevering, een eventuele verandering in de status - b.v. van
free-lance naar vast dienstverband of omgekeerd - en de vraag van de
meest passende presentatie, kunnen zij dan in geregeld overleg nader precisereno Rekening moet immers worden gehouden met wijzigingen in de situatie, aIs gevoIg van het onderzoek zelf. Daarbij dient men wederzijds te trachten om zich ver te houden van impulsen rond het thema "rnislukking".
Bij een werkzaamheid, die technisch gecompliceerder kan uitpakken dan
verondersteld is, en die aan beide zijden het nodige vraagt van het moreel, is
scepticisme een gevaarIijke vriend.
Omdat de prestatie van de historicus - en dus ook het bedrijfsbelang op
wat Iangere termijn - er nauw mee samenhangen, moet, voor alles en
voortdurend, worden gestreefd naar een geestrijk werk-klimaat.
De bedrijfshistorische arbeid zelf beweegt zich tussen twee polen: het
systematisch organiseren van kennis vormt de ene zijde. De hierbij passende
werkwijze en het te boeken resultaat spreken bedrijven aan, zodat er weinig
kans dreigt op functie-vervaging. Ret wegende en zoekende, - de andere
zijde - kan er daarentegen toe Ieiden, dat de onderzoeker buiten het kader
dreigt te vallen van de echte go ahead mensen, waarop het bedrijfsleven zoveeI prijsstelt 1).
De ambivalentie in de beeldvorming rond de bedrijfshistoricus moet men
niet al te zwaar opnemen. Men is nu eenmaal niet aIleen op zoek naar het
verslag, dat het bedrijf weI zo ongeveer verwacht, maar ook naar het verhaal
rond dat verslag. Op dat verhaal wordt men spoedig na binnenkomst geattendeerd.
Door somrnigen met een knipoog - "dat was me een schone zaak" - en
door anderen met een frons - "daar moet U geen kostbare tijd aan verspelen" - wordt ongevraagd de beginneling de weg gewezen naar het verhaal
rond het verslag. Ret is een wat gevaarlijke phase, zeker in een tijd, waarin
historische integriteit wordt vereenzeIvigd met de durf tot het onthullen van
rnisstanden. Men moet de "hints" overigens niet verwaarlozen. Daaruit
treedt een meer aIgemeen feit aan het Iicht.
De historie, die geen halt kent, is nu eenmaal niet kieskeurig te werk gegaan met de verdeling van macht en onmacht. De balans van aanzien en
onbelangrijkheid en van verdienste en miskenning, was niet altijd in harmonie met de beste idealen en zakeIijke normen van onze cultuur.
Bedrijven hebben evenaIs mensen hun geschiedenis. Zij zijn niet ongeschonden uit het proces van willen en kunnen tevoorschijn getreden. Ieder bedrijf,
waarin steeds weer nieuwe generaties, in een zekere losheid tegenover de met
pensioen gegane groep, historie zijn gaan schrijven, heeft een eigen verhaai.
Dat noemt men het lotgeval. Er zijn alIerIei interne en externe verschijnselen
') Zie bijlage A.
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- b.v. marktpositie, sociale beeldvorming en competentiestrijd - die dat
verhaal maken tot iets wat lijkt op de goudschat van de wissel bank of op de
graal uit de legende. Naar dat verhaal dient de historicus nochtans onderweg te zijn. En de bedoeling is geen andere dan het heden met dat verhaal
aan het denken te zetten. Zo kan de mogelijkheid ontstaan, dat het bedrijf,
door zijn bistorie minder belast, de toekomst vrijer aangaat. Men moet bier
o~erigens bescheiden zijn en tevens diligent. Aan de ene kant kritisch, hetgeen sommigen als onaardig zullen ervaren, en aan de andere kant aardig,
hetgeen anderen als onkritisch zullen afwijzen. De scheidslijn loopt wat dit
betreft overigens dwars door bedrijfsleven, universiteiten en sociale groepen
heen.
Ben zekere analogie met het overdrachtsproces van waarden en normen in
de opvoeding dringt zich hier op. Zo meent men aanvankelijk, dat het correct
opvolgen van richtlijnen het succes ervan bepaald. Pas later - wanneer men
gebiologeerd is geraakt door de ervaring, dat men zo weI aan de gang kan
blijven, - ontdekt men, dat het verhaal over goede en slechte zaken met
humor mag worden afgestoken. Slechts de appetijt voor het verschijnsel
behoeft immers te worden gewekt. Dan blijft de kans open, dat de verdachte
in kwestie de leertijd volhoudt en daarna ervaart, dat bij een eigenaardig
instrument in handen heeft gekregen tot zelfbepaling.
Ook in het historisch verslag van de lotgevallen, waarmee het gesprek over
de generaties heen wordt heropend, zijn inzicht en humor niet direct elkaars
vijanden. Wat in woorden zo moeilijk te omschrijven valt, of dreigt te worden misverstaan, kan op deze manier in het spoor worden gehouden.
Onbeschermd als ambacht is de historie een bron, waaruit voor het gegesprek over actuele beleidsvraagstukken een zekere inspiratie kan worden
geput. Maar eenvoudig is die taak niet, zeker niet in het moderne heden, dat
weI grondige twijfels herbergt, maar dat daarbij aan de toekomst een grotere
rol heeft toebedacht dan aan het verleden, dat wordt beschouwd als "gelukkig" voorbij.
Het gedenkboek was eens een wat primitief historisch genre: in het voortreffelijke heden dreigt het historisch een dubieus verschijnsel te worden.
Dat is echter niet direct de "schuld" van het bedrijfslev,en.
De toename aan feitelijke macht van het bedrijfsleven is Diet gepaard gegaan met grotere publieke appreciatie.
In de huidige phase van kritische beeldvorming, waarbij de legitimiteit van
werken voor winst en macht, centraal in de discussie staat, verschijnt de
bedrijfshistorische arbeid als kwetsbaarder dan een vijftig jaar geleden.
Rond 1920 was de handels-economische elite er in geslaagd - op basis
van Indie en pendelend met goederen, diensten en kapitalen tussen Engeland
en Duitsland - om het gestrande schip, Nederland, los te krijgen uit de
zandbodem van de 18e en 1ge eeuw. Het bedrijfsleven had aIle reden om in
gedenkboeken getuigenis te laten afleggen van deze pioniersarbeid. Het
gedenkboek, de standbeelden, de basreliefs, het Koloniale Instituut, de olie-
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faculteit van Gerretson te Utrecht, dat alles hoorde bijeen en verdiende de
uitdrukking groots: in de ruimtelijke zin van het woord 1).
W. M. F. Mansvelt, zo leerden de door hem gevormde dossiers, stond eigenlijk al op een keerpunt. Veel arbeid van statistische aard over de rentabiliteitsontwikkeling, kwam vanwege het kritisch gehalte niet in zijn hoofdwerk. Uiteindelijk gingen vijftien van de achttien hoofdstukken over Willem
I's regeringsstijI, de Handel-Maatschappij als Pruissisch Fremdkorper en
over de uitvoering van de nationale reconstructie-arbeid door, aan Amsterdam verknochte, kooplieden. In driekwart van zijn tweedelige studie bleef
hij driekwart eeuw verwijderd van het heden, van waaruit hij zelf scbreef.
Vanaf 1930 geraakten de handelseconornische elite, he! gehele bankwezen
en de Handel-Maatschappij meer in het bijzonder, in een diep-ingrijpende
structuurverandering.
Van een bankiershuis, van waaruit mannen opereerden met een vanzelfsprekende durf, zoals de generatie Van Aalst, of met een werkzame wi! tot
sociaal-culturele presentatie, zoals Crena de Iongh en mr. H. F. van Leeuwen,
werden banken tot instituties binnen een sfeer van functies en relaties. Het
financiele systeem werd hun kader, gehanteerd en bestuurd, door een reeks
van abstracte, in zekere zin verwisselbarefiguren, werkend volgens een code,
die, voor de bestwil van gewone mensen ontworpen, door de leek niet te ontcijferen valt. In die profilering van het bestaan is de cultuur voorlopig toevertrouwd aan rnijnheer Godot. Soms lijkt het erop, dat men de historicus
als zijn verkenner tolereert.
De historicus van nu loopt daarmee de kans, in een functioneel voortreffelijk heden, een taak te krijgen toegespeeld, die in de grond onvervulbaar is.
Ben bedrijf zal spoedig, nadat het een opdracht heeft verstrekt, merken
dat men daarmee de kritische zone tussen het eigen verleden en het algemene
heden is binnengevaren. Nochtans valt er niets te vrezen. Door bedrijf en
historicus moet echter weI iets worden volbracht.
2.

THEMA'S

urr DE BEGINDAGEN

Gezien het toenemende risico en de complexiteit van het bedrijfsgebeuren,
getuigde de formulering van de studieopdracht in 1969, door de Raad van
Bestuur van de Algemene Bank Nederland, van bijzondere durf.
Het eerste gesprek vond plaats op 5 maart 1969. Bij die gelegenheid deelde
de toenmaIige president, H. W. A. van den Wall Bake, mee, dat de directie
1) "Grootheid blijft vaag en onvast, heldendom en genie zitten vol van waan en
iIIusie, aIleen het heilige straalt onverzwakt. Wie dit aanvaardt, kan ook vrede hebben met de schijnbaar afbrekende conclusie: menschen zijn niet groot. De 'werkeJijke grootheid' van menschen is niet, zooals Burckhardt meende, een mysterie,
maar een woord, een posthume ridderorde, die de historie hun verleent. De
menschelijke persoon is niet groot, en zijn gemeenschap als zoodanig evenmin. Nu
en dan hebben zijn werken iets, wat nog het best met die beeldspraak van ruimteJijke uitgestrektheid wordt aangeduid. De kern van die hoedanigheid Jigt elders",
aldus J. Huizinga, Verzamelde Werken, deel 7,1948, p. 217.
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graag zou willen beschikken over een geschiedenis in hoofdlijnen. Naar zijn
mening zou daarbij de periode 1930-1970 centraal moeten staan.
In 1969 vierde de Algemene Bank Nederland eerst haar eerste lustrum.
In verhouding tot de periode 1945-1960 was de groei van de bank, vooral
sinds de fusies in 1964 en 1968, belangrijk versneld: zou men, zo vroeg de
president zich in 1969 af, niet kunnen spreken van de "grote transformatie";
niet aIleen wat Nederland zelf betrof, voor wie maar even dacht aan het verschil tussen de donkere crisisjaren en die van de economische groei, doch met
name ook met betrekking tot het bankwezen?
Het eeuwfeest van de Handel-Maatschappij was in 1924 gevierd als de
slotacte van de tot voltooiing gekomen reconstructie van 1880. Nog geen
tien jaar later stond echter een volgende peri ode van sanering en reconstructie voor de deur. De directie van 1934, onder leiding van D. Crena de 10ngh,
bevond zich daarmee in een analoge situatie, welke rond 1880 Hendrik MulIer, als commissaris, en B. Heldring, als directeur, en weer vijftig jaar daarvoor, zo rond 1830, Joh. van den Bosch, als koninklijk ontwerper van het
cultuurstelsel, en G. Schimmelpenninck, als president van de HandelMaatschappij, was te beurt gevallen: de koninkIijke wensdroom, - "Handel
en industrie behulpzaam te zijn in den uitgestrekten zin des woords", om
maar te zwijgen van het nog wijdsere "Nieuw leven te geven aan aHes", om te toveren tot rendabele realiteit.
In 1969 achtte de toenmalige president het moment gekomen om de volgende vraag onder ogen te zien: was in de periode sinds 1934 de transformatie andermaal gelukt? Kon men de Algemene Bank Nederland, sinds de fusies van Handel-Maatschappij, Twentsche Bank en Hollandsche Bank-Unie,
als een volwaardig sluitstuk zien van de herstructurering, welke in de crisistijd was begonnen? Ontwikkelde er zich bovendien uit de oude stammen een
bank, die qua werkkring en toekomstaspiratie, kon worden beschouwd als
een historisch-logisch vervolg op wat de koning in 1824 op papier had gezet?
Waar stond de Algemene Bank Nederland in 1969 in de Kondratieff-cyclus, die voor de Handel-Maatschappij had gegolden? Waar zou zij - vijf
jaar later, wanneer het werkstuk moest worden afgeleverd - zich bevinden?
In die eerste tijd leek het mij gerechtvaardigd om voor een toespraak in
beperkte kring - de introductie van de aandelen Algemene Bank Nederland op de beurs van Brussel (augustus 1969) - de volgende historische
hoofdlijn op paier te zetten.
De Artikelen van Overeenkomst welke de koning, in de loop van 1824 aan
de eerste directie als leiddraad voor de statu ten had toegezonden, had den om
twee redenen hun betekenis voor de huidige bank behouden: in de eerste
plaats had Willem 1 heel de wereld als werkterrein aangewezen voor de
nieuwe maatschappij en op de tweede plaats had hij een profiel gesuggereerd,
dat het midden hield tussen een merchant-banker en een banking-merchant.
De Handel-Maatschappij had spoedig vier van de vijf wereldzones moeten
laten varen: Latijns-Amerika, de Levant, China en de kusten van Afrika
en Azie (1827). Indie was op die manier vroegtijdig aIleen in het centrum
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komen te staan en de nadruk, al werden kapitaalbankzaken nimmer geheel
gemeden, was komen te vallen op de importhandel van tropische producten
en op de export van lijnwaden. Naarmate Nederland, thuis en overzee, de
18e eeuwse achteruitgang te boven was gekomen, was's konings plan, ten
dele buiten de Handel-Maatschappij om, zoals via de Hollandsche Bank voor
Zuid-Amerika (hoewel minder overduidelijk dan velen met betrekking tot
deze Robaver-dochter menen) alsnog uitgevoerd. Bovendien was geleidelijk
aan het accent verlegd van het met kapitaal drijven van de goederenhandel
naar de handel in kapitalen zelf.
In deze eerste schets werd er vanuit gegaan, dat, over de crisisdata 1824,
1880 en 1934 heen, de Aigemene Bank Nederland kon worden gezien als de
min of meer definitieve voitooiing van "de Artikelen van Overeenkomst-inActie": werkzaam in de vijf windstreken, welke de koning eens had aangegeven, terwijl de bank binnen Nederland vorm had weten te geven aan de
doelstelling: "Handel en industrie behulpzaam te zijn in den uitgestrekten zin
des woords". Met behulp van deze koninklijke uitspraak werd, in de schets
van augustus 1969, De Twentsche Bank ingepast in het schema van de
Algemene Bank Nederland.
Door de gestrande Handel-Maatschappij aan een onderzoek te onderwerpen zou het vertrekpunt van de beschrijving komen te liggen in een
periode (1874-1934), waarin de historische realiteit sterk door het economische was ge'impregneerd. Statistische gegevens, die voor de peri ode voor
1934 nauwelijks beschikbaar waren, zouden zodoende geen spaak in het wiel
steken. In de fusies was de overstap van het oud-Hollandse naar het modernNederlands bankieren gelukt. Daarmee was de Aigemene Bank Nederland
het laatste stadium van de in 1934 begonnen reconstructie binnengetreden,
en was zij aan de Kondratieff-cycIus "structureel" ontsnapt.
Het ontwerp dat october 1969 werd ingeleverd, was op deze vooronderstelling gebaseerd. In rond 300 pp. -75 voor de 1ge eeuw, 75 voor de moderne aanloop (1900-1930) en 150 voor de periode 1930-1970 zou de essentie
van het verhaal over de "grote transformatie", naar ik toen meende, kunnen
worden uitgebeeld.
In de begindagen stond de Handel-Maatschappij centraal in rnijn overdenkingen. Het was mij wei duidelijk, dat nader onderzoek moest worden ondernomen, om deze hoofdlijn te verharden. Maar wat zich in october 1969
eenvoudig aaneen liet lassen - De Twentsche Bank Vereeniging op natuurlijke wijze laten vergroeien met de stamboom van de Handel-Maatschappij
- bleek al spoedig, om met notaris Benjamin Willem Blijdenstein (18111866) te spreken, een "allermoeijelijkst" vraagstuk te verbergen.
Er dreigde een zeker overwicht van het heden over het vroegere; en verduistering van een, naar later zou blijken, kardinaal thema - kasgeldbankiers contra kapitaalbankiers - zonder welke geen relevante Nederlandse
bankgeschiedenis vait te schrijven.
Ruim een half jaar later was dit schema in duigen gevallen. In eerste instan tie waren daar de copieboeken voor verantwoordelijk van vader en zoon
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Blijdenstein, grondlegger en bevestiger van De Twentsche Bank Vereeniging
(1836-1914). Daarin werden opzienbarend-moderne inzichten aangetrotfen,
die voortretfelijk pasten bij de richting van het algemene bankwezen, welke
in Nederland na 1950 als "nieuw" was ingeslagen. Was ons verleden een
minder-eenzijdige Hollandse voorbereiding geweest op de Nederlandse actualiteit? Hadden NederIandse intermezzi - rond thema's als industriebankieren, kredietfabricage uit kasgelden en massaal girale betalingen - de
periodes van bankieren met kapitalen it la hollandaise, afgewisseld?
Deze twijfel dwong mij het evolutionisme te laten varen.
Wat als modern sluitstuk was gedacht, bleek al eens rond 1860 gefigureerd
te hebben. Dat moest worden verklaard; evenals zo rond 1880 het verdwijnen ervan. Daarmee was ook het koloniale kapitaalbankwezen, begonnen in
1880 en in 1930 verschaald geraakt, tot een intermezzo geworden, waarvan
de eigen antecedenten dienden te worden opgespoord.
Daarmee was na anderhalf jaar werken, althans voorIopig, een doodsteek
toegebracht aan het aanvankelijke plan om de geschiedenis van de Algemene
Bank op te bouwen rond het crisisjaar 1934. Historisch perspectief - zo
moest worden vastgesteld - werd door toekomst en actualiteit erbij te betrekken aIleen maar verbreed: hoe verder men van-vooruit-terug-wilde zien,
hoe meer men terug moest in de tijd, om te ijken, wat men dacht te hebben
gezien.
Omstreeks die tijd besloot de Raad van Bestuur om 1974 niet te vieren
als gedenkdag van het 150-jarig bestaan van de Algemene Bank Nederland.
In een kanttekening werd vastgelegd, dat dit geen repercussies behoefde te
hebben voor "het boek".
Na eerst nu duidelijk is geworden waren bank en historicus, op totaal
verschillende wijze, kennelijk met hetzelfde vraagstuk bezig: of rond een
cruciaal gebeuren - reductie, reconstructie, fusie - historisch verantwoord
en actueel ter zake, 150 jaar identiteit kon worden gevierd en uitgebeeld.
De eenvoudige synthese uit de begindagen moest de beproeving ondergaan
van het historisch vagevuur ; daarna zou eerst nader kunnen worden bezien
of de poort van de hemel alsnog op een kier zou staan. Geheel ondeugdelijk
was die eerste gedachte niet; zij zal ongetwijfeld aan het eind van de rit haar
betekeniswaarde nog weI afleveren.
3.

KLEIN DossmR VAN BET VAGEVUUR

De aanstellingsbrief van 3 april 1969 droeg sporen van aarzeling omtrent
gedenkboek en/of historisch project. Het verzoek van de directie, werd in de
brief van 3 april 1969, als voIgt omschreven : "Dat wij U de opdracht willen
geven ... tot het schrijven van het ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan
van de Algemene Bank Nederland N.V. door ons uit te geven gedenkboek,
dat uiterIijk 19 maart 1974 zal moeten verschijnen ... dat wij U voor de duur
van vijf jaar in vaste dienst ... zouden willen aanstellen ... in genoemde vijf
jaar zult U in de funktie en met de titel van wetenschappelijk medewerker
van de directie van onze bank belast zijn met de opzet van een gedenkboek ...
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daartoe zult U aIle noodzakelijke onderzoekingen verrichten ... Omtrent inhoud en vorm van dit gedenkboek zal nader overleg met ons worden gepleegd".
Meermalen werd in deze brief gesproken van een "gedenkboek". Dat in
principe voor een eigen visie op dit verschijnsel was geopteerd, was niet aileen
in het eerste gesprek, d.d. 5 maart 1969, naar voren gekomen, ook in de
brief van 3 april 1969 stonden enkele wegwijzers. Een vaste werkkring van
vijf jaar wijst in andere richting dan het samenstellen van een gedenkboek in
traditionele zin; er werd naast het schrijven, dan ook gesproken over het
opzetten van een onderzoeksproject. Hoe wijd moest de opdracht - "daartoe zult U aile noodzakelijke onderzoekingen verrichten" - worden opgevat? In welke richting hielden zich historisch te memoreren gebeurtenissen
schuil? Welke toverwoorden moesten worden ingestudeerd en uitgesproken,
opdat de archieven hun voor het ongeoefende oog verborgen schat zouden
prijsgeven?
Achteraf blijken tussen 1970 en 1974 een drietal vraagstukken een belangrijk deel van de aandacht te hebben opgeeist. De verhouding tussen gedenkboek en historische studie - en daarmee uiteraard het vraagstuk van de
compositie - werd nogal wisselend beoordeeld (1). Het kolossaIe archief
stelde voorts de nodige eisen, zeker wanneer men daar de conceptuele en
statische-tecbnische vragen bijrekent, die moeten worden beantwoord, alvorens de balansdossiers op steekhoudende gegevens konden worden uitgeschud (2). Tenslotte stond uiteraard de formulering van het meest kenmerkende met betrekking tot de bankierspraktijk in Nederland, doorlopend
op de agenda (3). De hierbij gaande selectie uit verslagen, brieven en noties
geven er een indruk van:
Verslag januari 1970

"Handelseditie en wetenschappelijke versie zullen verschillen op het punt
van:
a. schrijfstijl
b. wetenschappelijk apparaat
c. dosering betreffende ontwikkelingen, die niet voor beide edities even
markant behoeven te zijn. De handelseditie zal uitvoerigheid vragen, waar
dat in de wetenschappelijke versie niet nodig is. Ook het omgekeerde zal
voorkomen
d. de eerste kan voortkomen uit een verantwoord basismanuscript."
Verslag medio 1970

"De bewerking van de archieven heeft nogal wat kopzorgen gegeven. De
hoeveelheid is dermate overvloedig en de opberging zo divers, dat het niet
eenvoudig is selecties te maken. Het in het verslag van 20 december 1969 uiteengezette plan begint van de grond te komen. Doch duidelijk is het, dat dit
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teveeI tijd gaat vragen. Bij het onderzoek in de archieven is voorts gebIeken,
dat het niet eenvoudig is doorlopende reeksen samen te stellen aan de hand
van baIansdossiers, emissie-boeken, en kredietdossiers. Bovendien vormen
de directie-correspondentie, de notulen van directie en commissarissen en de
grote hoeveelheid cIienten-dossiers een dermate overvloedig geheel, dat vrij
seIectief gewerkt moet worden."
Verslag december 1970

"Het is dunkt me niet mogelijk een jubileum-boek van circa 350 pp. te
Iichten uit een eerst te maken groter en degeIijker wetenschappelijk verhaal.
Hoezeer men ook comprimeert, de stand van de wetenschap vraagt thans
een cijfermatige analyse, die de nodige ruimte opeist. Bovendien kan men
niet voorbijgaan aan de theorema's van de monetaire en reele economie, nu
in de AngeIsaksische en Franse banking history daarmee gewerkt wordt.
Kennisname van de beIangrijkste producties der na-oorIogse periodes hebben tot de concIusie gevoerd, dat eerst binnen tien jaar een op basis van de
gegevens van N.H.M.-T.B.-H.B.U. gemaakte studie gereed kan zijn, die aan
deze eisen voIdoet. Ten aanzien van dit punt is voor A.B.N. 150 jaar een
drietal delen van circa 300 bIz. ieder, vereist.
Een onderscheid tussen de desiderata van de Raad van Bestuur vide het
jubiIeum en de wetenschappeIijke aspiraties, die niet in aIle opzichten behoeyen te worden gedeeld, Iijkt voor de hand te liggen.
Een jubileum-boek, dat zich als een presentatie van de bank laat zien, mag
discrimineren ten aanzien van zekere bronnen. Er kunnen zaken zijn, die hoe
geciseleerd beschreven, er toch moeten uitblijven. Ben wetenschappelijk
werk mag dat ten principaIe niet; de enige norm schuilt in wat met de cuItuur aIs waarde is gegeven en wat al historisch beschouwende kans op Ieven
behoudt. Onder de huidige beeIdvorming kan het niet onjuist worden geacht, dat het bedrijfsleven een onderscheid maakt tussen een boek, dat men
volmondig dekt en een, dat onder zijn auspicien is opgezet, doch voor verantwoording blijft van de samensteller."
Verslag medio 1972

"Voor de T.B. (1920-1924) en (1930-1935), en de N.H.M. (1920-1934) is
een zo zuiver mogelijke bepaIing gemaakt per jaar van de ontwikkeling der
baten en lasten op een grote diversiteit van balansposten. Daaruit is een
zuivere batenbalans gemaakt van het deelnemingsbedrijf (incIusief syndicaten
en emissies), een rentebalans en een provisiebalans. Daarvan zijn in mindering gebracht de afschrijvingen op deelnemingen en kredieten; vervolgens
bedrijfskosten, tantieme en dividend. Ter controle zijn we thans bezig de
reserve-positie-veranderingen op te stellen.
De gegevens over de balanzen zelf geven meer moeilijkheden. Hoewel er
thans reeksen zijn van 1903 tot 1948 (om de 5 jaar) en we ongeveer 20 activa
en passiva posten hebben - conform enigermate het schema, dat De Ne-
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derlandsehe Bank in 1932 aan de banken voor hun verslaggeving opdroegis daarover de tevredenheid niet in aIle opziehten even groot."
Ben kort bezoek eind 1972 aan het Economic Growth Center Yale University leidde indirect tot een doorbraak in het onderzoek. Was het de afstand? De kennisname van de Amerikaanse aanpak van een eomplexe
onderzoeksmaterie? Of moet men het verhaaI van een Frans-sprekende,
Italiaanse arbitrageant, die zojuist veertig jaar praktijk had afgesloten binnen
de Hollandse Bank te Rio de Janeiro, daarvoor verantwoordelijk achten?
Van wie is de geschiedenis? Van de deskundige, de bankier of de arbitrageant?
Om met deze laatste belevenis te beginnen. Vertellend hoe de Hollandsche
Bank-Unie na 1950 haar positie in Rio de Janeiro had uitgebreid, trof mij de
parallel met notaris Blijdenstein, die na 1836 door arbitrage tussen Amsterdam, Twenthe, en het Rijnland de kaszorgen van de fabrikeurs had weten af
te nemen: daarbij was het hem gelukt "het geld goedkoper te bezorgen".
Geldsehepping-uit-het-niets was te zien als een "fabricage-proces" met
"kosten" : wie de kosten wist te drukken, veroverde zich een marktpositie.
Kundigheid als "manufacturer of money and debts" (MacLeod 1855) speelde
naast het inzicht in de kredietwaardigheid van clienten, en in renderende
investeringskansen voor kapitalen, een ro!. Toen de Italiaanse arbitrageant
tot slot met precisie zijn conclusie formuleerde, kwam er een "franse vertaling" van de zin uit Blijdenstein's Memoriael van 1842 op tafe!' Bankieren
ging kennelijk niet altijd omdat spaarders en investeerders elkaar nu eenmaaI
nodig hadden, gewoon vanzelf.
In Yale verkregen twee andere aspecten, duidelijker contour. De financiele
ontwikkeling werd in aIle modeme landen gekenmerkt door een aantal overeenkomstige kenmerken. Toch bestonden er zodanig opvallende variaties,
dat "theoretische dilemma's" vanuit de historische praktijk konden worden
genaderd (en niet aIleen omgekeerd).
Daarbij diende weI de functie van banken - opererend binnen het spectrum van kasgeld- en kapitaalbankiers - tussen het sociale, monetaire en
reeel-economisehe te worden omeirkeld.
De over lange termijn afgeleverde passiva-productie, vermogens- en
geldtitels 1) met de diverse, per periode varierende, overgangsvormen, en de
scala aan actieve vorderingen, vormden een veelbelovende entree tot zieht op
de maatschappelijk-monetaire werkelijkheid. Het nationale als typologiserend element drong zich eveneens op. Ieder land vertegenwoordigde een
eigen variant van het algemene financiele systeem, en slaagde op eigen
manier in het vraagstuk van de phase-opeenvolging. Op afstand gelukte het
beter de "vaderlandse bodem uit de eigen ziel" te verwijderen dan thuis, waar
de traditie op allerlei wijze, de doortoeht had geblokkeerd.
Zo werd de bankierspraktijk de te beschrijven opdracht en het typisch1) De "traditioneel-kapitalistische" traditie van Nederland spreekt uit de ene
benaming voor aile passiva-posten: vermogenstitels.
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Nederlands-Hollandse de meer bijzondere verklarende factor. Het met wegingscoefficienten naar markt-segmenten gecategoriseerde balansmateriaal,
in relatie gezet, tot de voor Nederland geldende ontwikkelings-curves van
inkomen, vermogen, prijzen, geldvoorraad en bevolking (1850-1950) kon
worden gezien als een soort tusschenschot 1).
Dat transparante scherm met zijn testbare relaties was voor de te verklaren
verhouding tussen bankierspraktijk en nationale habitus, onmisbaar, hoewel
niet alleenzaligmakend.
Bij het schrijven van de derde versie in 1973 kwamen de contouren van
deze voorstelling geleidelijk tot leven:

Brie/voorjaar 1973
"Hoe komt het dat de koopman die volgens de theoretici weinig te maken
heeft met het aIgemene (kas) bankwezen in Nederland daar een sterk stempel
op heeft gedrukt?"

Notitie maart 1973
De vragen waarom het gaat zijn:
- waaraan dankt Nederland de eigenheid van zijn bankwezen?
- hoe laat zich de typische weg, waarop dat tot stand is gekomen, verklaren?
- hoe hebben de bankiers met hun beleidsstrategie het spanningsveld aan
vraagstukken, dat achteraf de systematiseren vaIt, in de tijd overbrugd?
De afwikkeling van dit verhaal speelt zich af - het is voor de bistoricus
evenzeer een huiskruis als voor zijn lezers - op diverse niveaux. Wat er
zich dan afspeeIt, is bovendien steeds weer een kwestie van nuance: van
Iijnen, waarbij een volgende periode eerst bepaald wat in de vorige manifest
of latent mag worden genoemd. En de daarop volgende gooit dat soms dan
weer door e1kaar.
Zonder een aantal theoretische sleutels dreigt men bier te verdwalen.
- het financiele kan niet worden losgezien van karakter en niveau der economische
ontwikkeling;
- het financiele in de vermogenseconomie en in de inkomensmaatschappij verschijnt verschilIend;
- in de eerste Jigt het koopmansbankieren met kapitalen voor de hand;
- in de tweede het bankieren met kasgelden;
- beide zijn nooit helemaal afwezig of overheersend;
1) Milton Friedman, Monetary Statisties of the United States, 1970, p. 2, To judge
from our experience, important substantive conclusions seldom hinge on which
definition is used.
We have considered only alternatives that draw a sharp line between items classified as "money", and those classified as "near-money" or "liquid assets" or "assets".
We conjecture that if a major improvement in definition is feasible, it will be arrived
at not by the selection of a better line of this kind but by the more sophisticated
device of constructing weighted sums of assets, the weights reflecting the "moneyness" of the several assets.
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- de techniek is een prachtige makker om aan de inkomensfilosotie de suprematie
te geven boven het vermogensdenken. Dit laatste wordt thans als benauwd ervaren en verworpen; conservatisme is dan ook een niet-Iegitieme vorm van denken
geworden;
- historisch gaat de lijn van vermogenseconomie naar inkomensmaatschappij; van
particulier naar collectief (qua risico,lusten,lasten, stijl van ontspanning en vrije
tijdsbeleving); de kasbankier heeft voorts gezegevierd, omdat de overheid als
allemans-koopman-in-kapitalen de Amsterdamse haute finance heeft afgelost;
- die ontwikkeling verliep echter niet rechtlijnig: regelmatig doorgaande groei van
de ene versus afbraak van de ander, was er niet. En zal er ook niet zijn; vermogen
blijft limite van inkomen en zal, zodra Nederland na 1980 veroudert, grotere
aandacht terug krijgen; wie dan aan de regering is, heeft de inflatie beteugeld;
de koopman in kapitalen komt uit zijn schulhoek;
- de bankier kon niet op de ene goede toekomst mikken en afhaken ten opzichte
van het afgedankte verleden; over een dergelijk soort kennis beschikte hij eerst
na te hebben gepractiseerd;
- hij moest een keuze doen ten aanzien van de plaats in het spectrum, dat reikte
van kapitaalhandel tot kasbankieren; de langdurige strijd om de "zuivere" beleidsstrategie binnen de Handel-Maatschappij (1880) en De Twentsche Bank
(1905-1925) wijst daarop;
- dat spectrum was een weerspiegeling van de economische ontwikkeling van het
land, waar men was gevestigd;
- het bankwezen in Nederland werd gekenmerkt door een parte mixture van merchant banking en kasbankwezen; daarbij hoorde een stijl van "gesluierd opereren", even oud als de natie zelf; daardoor bleef per periode het meer precieze
protiel van de verhouding tussen kas- en kapitaalbankieren verborgen.
Het algemeen-theoretisch spectrum liet een dergelijke mixture zonder meer
toe;
met deze sleutels viel de overs tap te maken naar de praktijk?
- "de oorzaken van de voor Nederland typerende melange - inclusief het aroma
- moeten worden gezocht in onze speciale economische structuur en culturele
habitus;
- de Republiek stond in de 17e eeuw al binnen het monetaire spectrum aan de zijde
van de traditie;
- de Hollandse stad vertoonde in de 18e eeuw weinig neiging tot niet-Ionende
experimenten om der wille van werkverschaffing;
- een opkomende burgerij wrochtte een eerste aiternatief, men lanceerde de natie
en de overheid als actieve economische kaders;
- Willem I stond apart: zijn conceptie inzake de organisatie van het krediet om
tot welvaart te komen voor aIle ordentelijke mensen - het beste zit dat in het
ontwerp voor de Groningse Landbouw-Hypotheekbank - verdient meer aandacht;
- het koopmansbankieren kwijnde intussen. Zodra Willem I als overheersende
figuur terugviel- vanaf 1830 al- greep Amsterdam via de Handel-Maatschappij zijn laatste kans: Indie. De maatschappij verloor het aspect van herstelbank
voor de nationale volksvlijt en werd tot groot-Amsterdams koopman;
- het midden van de 1ge eeuw, vol experimenten van credit mobiIiers tot credietverenigingen voor timmerlieden, was ten aanzien van de toekomstige koers niet
zeker. Ais een merkwaardige Einzelganger verscheen de Enschedese notaris met een moderne Iiquiditeitsfilosofie en een geavanceerde wijze van werken in
wissel- en effectenhandel;
- na 1870 koerste men in de richting van een vernieuwde versie van het koopmansbankieren. De N.H.M. werd niet wat Hendrik Muller voor ogen stond: koloniaal
kasbankier. Zij werd onder Heldring wat zij al bezig was te worden: Amsterdams
merchant-banker. Dat maakt begrijpelijk, waarom de goederenhandel niet werd
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afgestoten; grootser werd aangepakt dan ooit daarvoor - zoals Van Aalst zou
laten zien. Het grote instrument daarbij werd het syndicaat naar het 17e eeuwse
voorbeeld van de rederij in kapitalen;
- de koopman dook na 1870 weer op, omdat door groei van particuliere vermogens
en door het Indie - van de suikerfabrieken, tabaksplantages, ietwat later de
olie en de rubber - een steunpunt ontstond om nog een keer de wereldhandel
zelfstandig en onafhankelijk - al was het dan voor een deel te commanderen. In
die ontwikkeling keerde Amsterdam terug in het zenith; ging de N.H.M. mee,
en later voorop; de overige banken volgden.
- de ontwikkeling van vermogenspapieren ging veel sneller dan die van gelden.
Wie bij A. M. de Jong de ontwikkeling der gelden ziet, bemerkt dat deze in 1913
nog minimaal was. Of de mensen niet gelukkiger waren geweest met een snellere
ontwikkeling van een industriele inkomens-maatschappij, is zo'n typisch modeme
vraag, waaruit onbegrip doorklinkt met wat mensen waren - en meer dan men
tegenwoordig wil toegeven - zijn gebleven. Mensen in gemeenschap hunkeren
naar veiligheid; of de glorie nu komt van de technische vervolmaakte materie
dan weI van het soort evenementen als de juichende ontvangst van Van Heutsz in
1904 te Den Haag - is om het even. De poging om vanuit Holland weer zelfstandig en onafhankelijk te opereren had de instemming van velen.
-1900-1920 climax van het koopmansbankieren; de kasbankiers pasten zich aan
door het effectenbedrijf een grote plaats te gunnen en door te participeren in
syndicaten van meer of minder specuiatieve aard. Gedurende en na de eerste
wereldoorlog werden tal van handelscompagnieen op ' aile uithoeken van de
wereld opgericht; in het ontredderde Europa werd Amsterdam klaargestoomd op basis van Indie - voor een leidende rol in het kapitaalverkeer en het acceptbedrijf.
- 1921: crisis - het zelfstandig-onafhankelijke blijkt een utopie. Waarheen? En
hoe? Die vragen waren nijpend en het antwoord bepaalde in belangrijke mate
de bedrijfspolitiek in de kritieke jaren dertig. In 1910 was de generatie Van
Aalst - gevormd door de experimenterende vaders uit het stille midden van de
1ge eeuw - op weg naar een hervinden van de glorie der 17e eeuw. Tussen 1918
en 1920 scheen die nabij; de personeelsbezettingen van banken werden verdubbeld. Deze generatie werd echter niet meer door nieuwe lichtingen opgevolgd.
Zij vertrok in 1955-1960; toen wist het bankwezen - na een periode van windstilte, 1930-1955, - 'plots' aan te haken bij het moderne Nederland.
- 1934 was een cruciaal jaar - de koopman verspeelde zijn geheime positie; de
kasbankier trad naar voren;
- het historisch beeld van het bankwezen - intern en extern - vervaagde: het
vroegere werd een weinig betekenende aanloop tot het modeme bankieren,
enigermate versierd of ontsierd door speculatieve stoute streken van mannen als
Van Aalst en Van Tienhoven; het beeld was een product van de periode van
windstilte.
- Afgezien van het 'eerherstel' rest de vraag: wat schuHt er onder het modieuse
oppervlak van het moderne bankwezen? Hoe kan dat passieve beeld over het
kort daarvoor zo actieve en gevarieerde bankwezen, als op het eind van de jaren
dertig ontstaan? Hoe kan de instemming daarmee van de bankiers zelf worden
verklaard?"

Brie/medio 1973

"In het algemeen zijn wij weinig gevorderd met kennis omtrent de microcellen; de functioneeI-opererende wetenschap schijnt ons zelfs van die opdracht te hebben verlost. Immers door het economisch proces als aggregaat
te analyseren en te besturen, vaIt, naar men zegt, het individu - hoe ook
zijn aspiraties en frustraties Jiggen - automatisch in de collectieve voeg.
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Daar zit weI wat aan wishful thinking achter, en dat wijst op onzekerheid:
het zou kunnen verklaren, waarom zo weinig - zoals bij banken - studie
wordt gemaakt van de praktijk van intermedierende instellingen. De formeel-deductieve analyse zou dan tekortschieten. Want banken zijn niet
slechts intermediair tussen enerzijds de eindeloze scala aan onzekerheden bij
ondernemer, consument en belegger en anderzijds de reusachtige werking
van de macro-economische krachten; maar zij toetsen bovendien culturele
aspiraties versus materiele effecten. Dat terrein ligt er open, verwaarloosd bij.
Banken kunnen beschreven worden vanuit een optiek, die een eigen weg
kiest tussen micro- en macro-economie; een optiek die van stonde af aan
vanuit het maatschappelijk vlak van krachten en cultuurwaarden wordt gevoegd. Ben bank vervult in het economisch proces de functie van allocator;
en dat gelukt slechts vanuit al of niet bewuste kennis, van waar mensen - al
of niet bewust - met hun maatschappij naar toe (willen) gaan."
Memo september 1973

"Historisch ziet men aIle marktpartijen voortdurend aanschuren tegen de
kaders; uitproberen of ze in eigen richting verbogen kunnen worden.
In de kern leent geld zich voor beide functies; het is zowel het gist dat het
brood voortdurend doet rijzen als de bakvorm waardoor de individuele
acties binnen de perken worden gehouden. Het speelt op macro- en microniveau: en banken proberen op meso-niveau door deze op elkaar te zetten,
aan beide te verdienen. Zij komen daarmee in een kwetsbare, soms pionierende, soms afhankelijke middenpositie."
Eind december 1973 was de Raad van Bestuur geneigd om het in de periode 1970-1973 samengestelde manuscript, te aanvaarden, omdat noch voor de
bank, noch voor de historicus het moment van synthese leek aangebroken.
Het in de afgelopen jaren verrichte werk kon een drievoudige functie vervullen:
1. als basis van een nader in de periode januari 1974-juli 1974 uit te schrijven
huisgeschiedenis, waarornheen de archieven zouden worden geordend in
een drietal afde1ingen:
a) prominente huis-documenten (inclusief foto-materiaal);
b) belangrijke beleidsdocumenten, onder te brengen in een reeks dossiers
met een lengte van 500 meter en in bewaring te geven van de afdeling
bibliotheek en archief van de Algemene Bank Nederland;
c) het resterende archief ter lengte van 3.5 k.m., gesorteerd, over te dragen
aan het Algemeen Rijksarchief, hulpdep6t Schaarsbergen;
2. de huisgeschiedenis zou dan door (jonge) wetenschappelijke onderzoekers,
zo deze studies zouden willen maken op financieel-economisch of his torisch terrein kunnen worden geraadpleegd;
3. op basis van de huisgeschiedenis bleef voorts de mogelijkheid open, dat op
een ietwat later tijdstip een historische synthese zou kunnen worden gerealiseerd onder auspicien van de Algemene Bank Nederland.
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Eind januari 1974 deelde de Raad van Bestuur mee dit voorstel terug te
nemen. In plaats daarvan werd verzocht in de resterende maanden tot juli
1974 een persklaar manuscript af te leveren.
In de tijd sindsdien werd daarop een vierde versie beproefd, die qua karakter de meeste overeenkomst heeft met een "ordelijk overzicht van de lotgevallen" 1). Het manuscript kreeg de titel Drieluik rond 3 Banken.

4.

SWT

De historicus tracht het gesprek over de generaties heen te beschrijven om
de verhouding tussen materie en geweten in het vizier te houden. Voor dat
ingewikkelde spel is afstand nodig.
Omdat in onze cultuur de gestalte humaniteit niet tegenover de geproduceerde materie staat - maar beide dialectisch-strijdbaar in elkaar verwikkeld liggen - verspeelt een historicus, die in dienst treedt van het bedrijfsleven, zijn kansen niet.
De materie spoort de westerse mens aan tot verbeelding - in goede en in
slechte zin - en omgekeerd geraken de driften van de ziel tot uitwerking in
figuraties van sociaal-economische aard. Bedrijf en historicus staan onderscheiden op eenzelfde vlak, al eens beschreven door een Spaanse vice-koning
in het 16e eeuwse Peru: de hidalgos jagen op het goud van de mijnen, de
monikken zijn op jacht naar het goud van de zielen.
Het is de vraag of de universiteit een beter klimaat voor een dergelijke
excursie oplevert dan het bedrijfsleven. In beide zones doet men dezelfde
ervaring op: dat men eerst door een prijs te betalen historicus kan worden.
Waar en hoe dat geschiedt, behoort tot het eigen lotgeval, waarbij men, ook
tegenover zichzelf, spaarzaam moet blijven met vragen. Een kans krijgt men
in ieder geval maar een keer. En een tweede ligt niet altijd voor het oprapen.
Door de nadruk te leggen op het economische wordt de afstand tussen bedrijfsleven en historicus niet fundamenteel overbrugd. Het specialisme,
bedrijfsgeschiedschrijving, kan baat hebben bij een statuut om de bedrijfshistorische arbeid te beschermen. Doch ook dan staat of valt bijkans alles
met de inzet-vanuit-de-personen.
De historicus die rond de oorsprong en bij het eind zijn eigenlijke
werkterrein vindt, en die met interesse het midden voIgt waar de moderne
maatschappij-wetenschappen hun concert instuderen, blijft altijd in de weer
met de vraag: "Van wie is de geschiedenis?" Want die vraag slaat niet, wat
men zou kunnen den ken, op de rechten tot publicatie, maar op de historische
arbeid zeif.
Het noodverband, de hypothese, wordt in de wetenschappen van het midden beproefd; tot schijnrelatie ontmaskerd, maakt het plaats voor een ander
voorstel over inwerking van factoren op elkaar.
1) Bijlage A, no E. phase 5. De paper voor het congres in Kopenhagen, augustus
1974, eerlang te publiceren in het &onomisch-Historisch Jaarboek, Social Change
and Banking Practice in the Netherlands (1850-1950) hoort thuis in phase 6.
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In de schrijfkunst, die de historie is, gaat het om gedachtes, die het grensland tussen het systematische en het beleefde opensplijten.
Voor de historie zijn "schijn en nood" als wat vreemde vrienden, die soms
meer kunnen helpen dan het deductieve en functionele, "dass sich krankelt"
of te vanzelfsprekend blijft.
Bedrijven bewegen zich in een midden tussen oorsprong en tijdelijk eind.
Zolang 'n gedenkboek de geest blijft achtervoIgen aIs een geschrift van waarheid over het midden, is er weinig kans, dat de dragende ofverdragende werkelijkheid betrapt wordt. Zodra het gedenkboek ervaren gaat worden aIs
een schijnrelatie, ontstaat de mogelijkheid dat men raakt aan een gestalte:
aan een verhaal, waarin kader en gebeuren in een beweging worden vrijgemaakt.
Daarin kunnen de mensen van wie de geschiedenis is tot hun lotgeval worden verbeeld.
Ben zodanig verhaal is een omweg waard.

Bijlage

BEDRIJFSHISTORISCHE ARBEID
A) Voorbereidende phase

De eigen geschiedenis van een bedrijf ontdekt men eerst na een wat langere tijd.
Samenspraak met de bestuurders van nu en onderzoek van dossiers rond hoogtepunten en bedrijfscrises in het verleden, vormen een goede entree tot een eerste
formulering van enkele kemvragen.
Op basis daarvan kan worden overgegaan tot het samenstellen van een overzicht
van de belangrijkste vraagstukken over de totale termijn.
De becijfering van de voomaamste bedrijfsgesties over de totale termijn en
kwantitatieve omlijning van de hoogte- en dieptepunten kunnen worden gezien als
afronding van de voorbereidende phase.
B) Kritische phase

Het eerste aansprekende thema, het overzicht van de belangrijkste beleidsvragen
en de kwantitatieve figuraties moeten vervolgens - afzonderlijk en in onderling
vergelijk - worden bestudeerd. Het thema ondergaat in de kritische phase een verbijzondering: een historische theorie is nu eenmaal iets meer dan een begripsmatig
sluitende vraagstelling en daarop afgestemde hypothese. Een historische vraagstelling is een handreiking tot het verstaan - en uitbeelden - van een totaalgebeuren.
Het aan de hand van thema's uitzetten van het onderzoeksterrein (A) belooft over
het algemeen dan ook meer dan het van stonde af aan te werk gaan volgens een
partieel en functioneel model, zoals dat bijvoorbeeld zou kunnen worden geleverd
door de bedrijfseconomie. Blijft men echter thematiseren en durft men de kritische
phase van conceptualisering niet aan, dan loopt men kans, dat de bedrijfsgeschiedenis een soort badinage wordt rond interessante verschijnselen.
De kritische phase is dus tevens een kritieke phase.
Bij bedrijven, evenals bij instellingen zoals ministeries, vakbonden, omroepinstelIingen en persmedia is de belangstelling uiteraard niet onverdeeld om Iijdend voorwerp te zijn van een anatomische les. Yanuit het bedrijf valt veel te zeggen voor de
opvatting, dat men zijn bereidheid te dezen afhankelijk stelt van wat usance is binnen de bedrijfstak of van wat op dit vlak wordt ondemomen door de "tegenstander"
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(werkgeversverbonden contra vakverenigingen, bedrijfsleven contra sociaal-culturele instellingen).
In deze kritische phase moet de bedrijfshistoricus dan ook niet aIleen zichzelf op
scherp stellen, doch tevens diligent trachten tecommunicerenmet zijn opdrachtgever.
In deze phase moet voora! de onderzoeker aan de verleiding weerstand bieden.
Na de voorbereidende phase is de auteur meestal voldoende op de hoogte geraakt
van de geschiedenis van het bedrijf om met een aansprekende schets tevoorschijn te
treden. Daarmee kan hij een grote schare aan zich verplichten. Lukt het hem in te
spelen op de behoefte van een "verlitteratuurd geslacht", troost te verspreiden via
verstandelijke neutraliteiten en bedrijf en lezer pakkend te laten meeleven met
hoogte- en dieptepunten, dan kan vrij eenvoudig de grens tussen Wahrheit und
Dichtung vervagen. Bijna onherkenbaar "vals" kan deze melange worden, zodra
met cijfers - bijvoorbeeld uit jaarverslagen - wordt gesuggereerd, dat het overgedragen verhaal een sluitende toetsing heeft ondergaan. Nog venijniger kan de
boosaardigheid bezit nemen van de historicus. Zelf aarzel ik niet - wat dit betreft
- om te erkennen, dat tijdens het schrijven van de geschiedenis van de Algemene
Bank Nederland, ballonnen met zekere schittering zijn opgepompt, die in een later
stadium ineenschrompelden. Natuurlijk was er dan iets van spijt over het tot fata
morgana vervluchtigde vergezicht; wrevel, zeker in het begin, over het altematief,
dat soms hinderlijke knobbels van waarheid vertoonde; en vrees of men aan gerechtvaardigde verlangens naar eenvoud en helderheid, bij bedrijf en publiek, weI
opnieuw zou kunnen voldoen.
In deze phase moet men er alles aan blijven doen "om de geestelijke occupatie
van het willen weten" overeind te houden; enige steun kan men putten uit de wetenschap, dat men als historicus achteraf, niet erg gelukkig zal zijn met het feit, dat bedrijf en publiekslechts kortstondigverheugdzijn geweest met het afgeleverdeproduct1) .
De weg zelf om van een thema-verhaal naar een synthese te geraken, waaruit het
typerende lotgaval van het bedrijf, naar voren treedt, gelijkt op een belevenis van
Charly Chaplin. Toen deze een dopje niet op de fles kreeg, werd zijn fanatieke inzet
er de oorzaak van, dat hij werd meegezogen op de lopende band. Zijn daarop volgend verblijf in de monstrueuse machine bracht hem langs allerlei sub-drijfriemen
over een merkwaardig parcour; geplet kwam hij na zekere tijd weer op de band,
nauwelijks veel verder, dan waar hij de machine was ingegaan en nog steeds niet
geslaagd in zijn opdracht: de fles ijlde opnieuw voor hem uit; de verbeten Chaplin
met zijn thema er achter aan.
De kritische phase vertoont enige geIijkenis met dit soort van avonturen, zeker
wanneer de onzekerheden toenemen en panische gevoelens zich een weg gaan banen.
Wanneer de kritische phase ordeIijk wordt ingedeeld en het doel ervan bescheiden
wordt voorgesteld, is echter vrees voor "platwa!sing" niet langer een goederaadgever.
Iedere onderzoeker komt uiteraard niet verder dan zijn eigen polsstok toestaat.
Men is bovendien vrij kwaliteit en lengte van de stok zelf te bepalen, omdat een
historisch resultaat uiteraard weinig te maken heeft met het bereikte aantal meters.
Men kan sierlijk in het zand landen of onsierlijk over het doel heenspringen, om
maar enkele van de vele capriolen te noemen. Met vrijmoedigheid moet men dan ook
de nu volgende formulering van enkele "beslissingen", die met betrekking tot richting en werkwijze - bij het onderzoek naar de geschiedenis van de Algemene Bank
Nederland zijn gevallen - tegemoettreden ').
1) J. Huizinga, Verzamelde Werken, deel 7, Geschiedwetenschap en Hedendaagsche Cultuur, 1948, pp. 1-231.
2) Inspiratie werd geput uit J. Schumpeter, Das Wesen des Geldes, 1970; H. van
der Wee, Historische aspecten van de Economische Groei, 1972; en A. Gerschenkron, diverse essays uit de bundeling ervan in 1962 en 1968. Bij Burckhardt en
Huizinga vindt men :veel dat nader door de strukturalistische school is uitgewerkt
(en soms is verbsoluteerd). Toch was voor het leren denken in "geIijkenis-in-verschil",
kennisname van Cl. Uvi-Strauss en Michel Foucault een oefening met profijt
(Zie voor een troductie J. M. Broekman, Strukturalisme, 1973).
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Van de nood moet men durven een deugd te maken.
Het is van belang, dat de onderzoeker relatief vroeg alvast gaat schrijven, alsof
hij voor de afronding staat. Onverplichtend blijven werken roept het gevaar van
verdwaling op. Aan het geheel schrijvende, moet men het aandurven om te bepalen,
welke causale relaties voor toetsing in aanmerking komen.
Na zo'n eerste voltooiing verschijnen er een aantal ingewikkelde vragen, die dan
echter op basis van het gepresteerde, eenvoudiger zijn te temmen, dan wanneer men
te lang alles onzeker heeft gelaten. Men is in ieder geval veel kwijtgeraakt, waar
blijkbaar uiterst weinig relatie heeft bestaan met de "eigen zienswijze" op het kemgebeuren van het bedrijf op lange terrnijn.
De aanvankelijk gekozen periodisering, die in de beginphase is gehanteerd als
instrument om het tijdsgebeuren ruimtelijk uiteen te leggen. moet naarmate het
onderzoek vordert ook worden onderzocht op "verschil-in-het-gelijkende" en op
het "gelijkende-tussen-verschillen". Men verzeilt anders blijvend in een of andere
vorm van evolutionisme.
De periodisering moet in dit latere stadium als een entree worden gezien om de
gelaagdheid van het historisch proces op het spoor te komen.
Deze oefening in het traceren van doorlopende en terugwijkende lijnen kan
vrij helder aan de dag treden bij de interpretatie van het statistisch materiaal.
Grafische uitbeelding stimuleert om een aantal verborgen verleiders - c.q. verborgen aanzetten tot meer sluitende uitbeelding - op het spoor te komen.
Conjunctuur- en structuurlijnen moeten dan ook als ontwikkelingslijnen worden
benut, met speciale aandacht voor de zich daarachter schuil houdende "sub-lijnen".
Daarbij moet steeds geprobeerd worden om het oog te houden op de belangrijkste
manifeste en de meest gewichtige latente lijn. Men loopt anders licht de kans structuurbreuken tot "evolutionaire lijnen" te vervagen of evoluties te omschrijven als
breukmomenten.
Daamaast dient men er voortdurend rekening mee te houden, dat zelfs een
"functioneel-sluitend complex aan ontwikkelingslijnen" nog niet hetzelfde is als de
historische uitbeelding van het lotgeval. De historische uitbeelding blijft voor alles
gericht op het totaalgebeuren. In de kritische phase is conceptualisering en toetsing
van veronderstelde relaties geen doel op zich. De kritische phase is een soort vagevuur, waarbij de op nul-uitdraaiende relatie even veelzeggend kan zijn als ren,
waarbij verband in causaal-correlatieve zin naar voren is getreden.
Naar analogie met de werkwijze van socioloog en econoom werkt ook de historicus gedurende zekere tijd volgens het systeem van afhankelijke en onafhankelijke
varia belen en met exogene en endogene factoren. Het doel is bij de historicus echter
veel sterker dan bij socioloog en econoom toegespitst op de bestudering van de veranderlijkheid van het kader zelf. Het kader waarin het bedrijf, qua denken en opereren binnen de lange termijn bevangen ligt, is en blijft immers hoofddoel van de verklarende beschrijving.
Als theoreticus kan de historicus niet voorbijgaan aan vraagstukken, die binnen
de korte terrnijn "functioneel geen kwaad" kunnen. Zo is begrijpelijk, dat in de
modeme economische theorie, waarbij men functioneel tot klaarheid komt over het
proces van vorming, verdeling en groei van het inkomen, de factor nationaal vermogen is "vervaagd". In de historische theorie staat daarentegen de vraag naar de
intringsique limite, waarvan de oude voorstelling nationaal vermogen een aanduiding was, meer centraal en beziet men de inkomensfiguraties binnen dat kader.
Tussende systematische conceptie en historische theorie van geld- en bankwezen
zijn soortgelijke verschillen aan de dag getreden. 1
Een van de kenmerken van een historische theorie is het functioneel-typologiserende karakter; men zou kunnen zeggen schema's om tot helderheid te geraken om-

1) Zie de uitvoerige thematische inleiding van Milton Friedman bij Monetary
Statistics of the United States, 1970. Jean Bovvier, Un siecle de banque fran~ise,
1973, voor een stimulerend experiment.
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trent de in- en uitwerking van micro-psychismen en macro-verbanden. Bedrijven
zijn levende voorbeelden van deze "tussensfeer", zoals banken met hun operaties
rond de in de macro- en de microsfeer actieve kapitalen en gelden.
Nu treedt niet bij ieder bedrijf een zo ingewikkelde thematiek naar voren als bij
banken. Toch zijn de problemen, die zich in andere bedrijfssectoren, voordoen, niet
direct Iichter te achten.
Het punt is nu eenmaal, dat in ieder bedrijf mensen een product maken, dat zij
blijvend met winst moeten zien af te zetten. Op de lange termijn raken aIle bedrijven
aan vraagstukken als sociale legitimiteit, marktpositie, algemene economische verschuivingen, veranderingen in de habitus van de kopers en zo meer. En niet slechts
raakt men er aan; voor het voortbestaan is het antwoord op die vragen van vitaal
belang.
Op een of andere manier heeft een bedrijf, dat haar geschiedenis laat boekstaven,
een stuk tijd doorleefd en overbrugd. Die een of andere manier is haar meest
geheime reserve, en het meer bijzondere onderwerp van de bedrijfsgeschiedenis.
In de derde peri ode, die van het definitieve vormgeving verdient dat aIle aandacht.
C) Compositie

Het beeldend uitschrijven van de specifieke vorm, die het "totaal-bedrijfsgebeuren" voor de historicus in kwestie heeft aangenomen, is de moeite van het proberen
waard. Het "causaal-onredelijke" dat van belang is gebleken om de samenhang in
het 10tgevaI tot uitdrukking te brengen, kan binnen de historische zienswijze tot
gelding komen.
Hoe de bedrijfshistoricus het causaaI-Iogische en het historisch-redelijke, met een
zekere losheid tegenover actuele tendenties, tot een verhaal samenvoegt, is zijn vrijheid. Daarmee begint zijn sociale onbeschermdheid en komt hij zelf naar buiten
met de nodige risico's van dien.
Speciale zorg voor het kemvraagstuk vormt de levenslijn van het boek. Daar
schuilt de betekeniswaarde. Haastige afronding kan die prijs teloor doen gaan.
De historicus levert een eigen verhaal af, dat "existentieel" niet sluit op lilies
wat het bedrijf heeft meegemaakt. Exogene varia belen van culturele en economische
aard zijn door de historicus - achteraf - naderbij gehaald om tot zijn verklarende
visie te geraken.
Geschiedschrijving is een waagstuk. Zulks gold ook voor het bedrijf op vele momenten in haar verleden.
Gezien dat feit is het bepaald mogelijk, dat na de kritische phase wederzijds tevredenheid gaat ontstaan met het resultaat van de genomen risico's. Ook wanneer
wat zeer waarschijnlijk is, de relatie tussen bedrijf en historicus, in vergelijking tot
de begintijd, wat "afstandelijker" is geworden.
D) Samengevat

Het proces binnen de samenhang van de voor het bedrijf karakteristieke vorm verdient grote aandacht;
een open vorm van periodiseren is een goede leidsman;
een zeker wantrouwen tegenover de scherpte van structuur- en conjunctuurlijnen
behoeft men niet te vrezen;
nauwkeurigheid bij de toetsing moet men laten samengaan met toetsing van de
relevantie van wat met nauwkeurigheid werd vastgesteId;
het verdient aanbeveling de aandacht voor het niet-opvallende, waardoor het
kenmerkende zich soms laat verraden, levend te houden;
een zich wisselend bewegen tussen thema, empirisch model en ideaaltyperende
verklaringswijze is de moeite waard;
ondanks practische bezwaren is het van belang de volgende routebeschrijving van
onderzoek en vormgeving - met name ook voor het gesprek met de opdrachtgever
- aan te houden. Men kan het schema gebruiken als kompas.
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E) Schema

Formulering van een aansprekend en stimulerend thema (1).
Op basis daarvan diepteboringen in beleidsdossiers op veronderstelde breuk- of
hoogtepunten (2).
Berekeningen van het gebeuren rond deze momenten (3).
Cijfer-reeksen der handelingen en overzicht van hoofdvraagstukken over de totale terrnijn (4).
Ordelijk overzicht samenstellen van de geboekte resuItaten (5).
Thema verbijzonderen tot enkele toetsbare concepties; de uitkomsten ervan, met
belangrijke buiten de conceptuele orde vallende verschijnselen, in samenhang bestuderen (6).
Beeldend schrijven, met nadruk op het kernvraagstuk en de betekeniswaarde ervan (7).
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IV. DE ECONOMISCHE POSrrIE VAN DE NEDERLANDSE BEZITTINGEN OP
DE GOUDKUST IN VERBAND MET DE AFSCHAFFING VAN DE SLAVENHANDEL
De achttiende eeuw

De daling van het aantal onder Nederlandse vlag vervoerde slaven in de
laatste twee decennia van de achttiende eeuw ging aan de Nederlandse bezittingen op de Goudkust niet ongemerkt voorbij . De positie van deze bezittingen was echter reeds daarv66r belangrijk gewijzigd. Na 1734, toen de WestIndische Compagnie (W.I.c.) haar monopolie in de slavenhandel ook voor
de Goudkust was ontnomen, was Elmina niet langer de voor Nederlanders
verplichte inhandelingsplaats voor slaven in Mrika. De particuliere slavenhalers konden slaven inhandelen op elk gedeelte van de Mrikaanse Westkust
*) Het voor dit artikel noodzakelijke archiefonderzoek te Londen werd mede
mogelijk gemaakt door toekenning van een reisbeurs door de stichting "Unger-Van
Brerofonds"; het bestuur van deze stichting ben ik daarvoor zeer erkentelijk.
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en de Goudkust verloor in het midden van de achttiende eeuw dan ook een
gedeelte van haar klandizie aan de Grein- en Invoorkust. De concurrentiepositie van de Nederlandse forten werd verder ongunstig beinvloed, doordat
voor elke slaaf, die de particuliere slavenhalers daar kochten, twintig gulden
recognitie aan de W.I.c. diende te worden voldaan 1).
Hoewel Elmina en onderhorigheden in de loop van de achttiende eeuw
hun centrale positie in de Nederlandse slavenhandel verloren, werden de
Nederlandse forten op de Afrikaanse Westkust niettemin na 1734 nog geregeld door slavenschepen aangedaan. Daarvoor zijn verschillende oorzaken
aan te wijzen. In de eerste plaats raadden de particuliere rederijen in patria
hun gezagsvoerders aan, hun slavenarmazoenen op de Nederlandse forten
aan te vuIlen, - ondanks de bijkomende kosten - , als de inhandelingsperiode elders op de Afrikaanse kust te lang dreigde uit te lopeno Bovendien
maakten veel kapiteins tijdens het oponthoud aldaar gebruik van de faciliteiten van de W.I.C.-forten om hun schip voor de grote oversteek in gereedheid
te brengen. In de tweede plaats trachtten de bedienden van de Compagnie de
slavenverkoop via de onder hun beheer staande forten te stimuleren en boden
zelfs de particuliere slavenrederijen in de Republiek hun diensten aan; na
1754 waren de hoge beambten van de W.I.c. gerechtigd voor eigen rekening
slaven te verhandelen, terwijl in 1768 deze mogeIijkheid voor aIle beambten
van de Goudkust werd geopend. Deze bepalingen droegen ertoe bij, dat de
slavenhandel op de Goudkust na 1760 weer gedeeltelijk via de Nederlandse
forten werd bedreven, zoals v66r 1734. De slavenkapiteins klaagden over de
concurrentie, die zij van bedienden der W.I.C. ondervonden, bij de aankooP
van slaven buiten de forten. Op hun beurt klaagden de Compagniesdienaren
over de recognitie van twintig gulden, die zij bij de verkoop van eIke slaaf
aan de W.I.c. dienden afte dragen, waardoor hun concurrentiepositie werd
verzwakt ten opzichte van de inheemse makelaars buiten de forten.
Zoals hiervoor reeds is vermeld, nam in de jaren 'zeventig van de achttiende eeuw de Nederlandse slavenhandel sterk in omvang af door de credietcrisis
van 1773 op de Amsterdamse beleggersmarkt; ook de vierde Engelse oorlog
droeg tot deze vermindering in de slavenhandel bij. Deze neergang verslechterde de situatie ter kuste aanzienlijk. De inheemse makelaars rond Elmina
verkochten hun slaven aan de nabijgelegen Engelse forten. In 1786 leek de
situatie op de Nederlandse bezittingen haast uitzichtIoos; de W.I.C. was niet
in staat de tractementen van haar ambtenaren te voldoen. De pogingen van
de Staten-Generaal om de slavenhandel te reactiveren hadden slechts een
geringe uitwerking. De opheffing van de W.I.C. en de daarmee verbonden
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. 144/145 (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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afschaffing van de last- en recognitiegelden zorgden voor een korte opleving
na 1791 : negen Nederlandse slavenschepen zetten in dat jaar koers naar
Mrika. Men verwachtte in Nederland, dat de vraag naar slaven in de West,
vooral in de expanderende suikergebieden van Berbice en Demerarij, weI zou
zijn gestegen na de geringe aanvoer gedurende de jaren 1780-1790 1). Deze
opleving beperkte zich echter tot een jaar; na 1791 yond nog slechts incidenteel een uitreding voor de slavenvaart in de Republiek plaats 2).
Het opdrogen van de stroom Nederlandse slavenschepen na 1780 verlamde de handelsactiviteiten van de Nederlandse forten op de Mrikaanse
kust. Het aantal vreemde slavenschepen, dat Elmina frequenteerde, was
gering. De enige niet-Nederlandse schepen, die sinds het begin Van de achttiende eeuw geregeld dit Nederlandse fort aandeden, waren de Braziliaanse
slavenhalers. De Brazilianen waren geregelde bezoekers; in 1744, aldus
Postma, was er te Elmina een kapel voor hen ingericht 3). Dit laatste had
overigens minder van doen met de liberale opvattingen van de Nederlanders
dan met hun handelspolitiek. De anders zeer op "paepse stoutigheden" bedachte directie van de W.I.c. had ook priesters op Cura~o toegelaten om
daar in transito verblijvende slaven vast op de godsdienst van hun toekomstige eigenaren voor te bereiden 4). De Brazilianen betaalden hun slaven in
Elmina met goud, huiden, suiker, rum en tabak. In de loop van de achttiende
eeuw kreeg de tabak de overhand. Ook ruilden de Brazilianen de door hen
meegebrachte produkten tegen gebruiksvoorwerpen uit Europa. De Brazilianen kochten niet slechts volledige armazoenen slaven in Elmina; zij kregen
ook toestemming van de Nederlandse autoriteiten om, langs de kust varend,
zelf slaven in te handelen. Als recognitie diende in dit laatste geval tien procent van de meegebrachte ruillading in Elmina te worden afgedragen. Hoewel
de Nederlanders het in de loop van de achttiende eeuw in Elmina meer en
meer lieten afweten, groeiden de handelsrelaties met de Brazilianen nauwelijks. Net als voor de Nederlandse particuliere sIavenhaler vormde de genoemde recognitie een reden voor de Brazilianen om hun handeIswaar gedeeltelijk buiten de Nederlandse forten om in te kopen. Door het wegblijven
van de Nederlandse schepen gedurende de Napoleontische oorlogen kregen
de op zichzelf geringe handelsmogelijkheden met de Brazilianen voor Elmina
overigens meer betekenis.

1) w. S. Unger, Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel,
I. In: Economisch-Historisch Jaarboek, deel xxvi (1952-1954), 's-Gravenhage, 1956,
p. 166 (Unger, Slavenhandel D. Berbice liet (provisioneeI) reeds vreemde slavenhalers toe.
2) P. C. Emmer, De laatste slavenreis van de Middelburgsche Commercie Compagnie. In: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, deel xxxiv (1971),
's-Gravenhage, 1971 (Emmer, Siavenreis) en W. S. Unger, Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel, II. In: Economisch-Historisch Jaarboek,
deel xxviii (1958-1960), 's-Gravenhage, 1961, p. 113 (tabeI) (Unger, Slavenhandel II).
3) Postma, p. 90.
') A. van Dantzig, Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel. Bussum, 1968,
p. 84 (Van Dantzig, Het Nederiandse aandeel).
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De Bataafse en Franse tijd

Toen de neergang van de Nederlandse slavenvaart na 1792 en het uitbreken
van de Engels-Pranse coalitieoorlogen de verbinding tussen Afrika en de
Republiek volledig verbraken, waren de Braziliaanse schepen de enige, die
Elmina nog aandeden.
Een rapport van directeur-generaal Bertels uit 1803 werpt een helder licht
op de toestand aan de Nederlandse Goudkust. Bertels meldde aan de Raad
voor de Amerikaanse Kolonien en Bezittingen, dat aIle Nederlandse forten
aan de Goudkust in verval waren 1). In de afgelopen twaalfmaanden had hij
slechts twee Braziliaanse schepen "afgeslaafd". Bij een inspectietocht vanuit
Elmina was hem gebleken, dat de buitenforten slecht werden beheerd. Zijn
bezoek aan een der forten kwam wei heel ongelegen: pas na lang wachten
was de assistent uit de rimboe opgetrommeld. Bertels had opdracht gegeven
het vervallen fort te herstellen en hij had de assistent erop gewezen iedere
ochtend de klok behoorlijk te luiden, zodat de gouvernementsslaven zich aan
het ochtendappel hielden. Hij meldde aan Den Haag, dat de toestand van de
overige Nederlandse forten eveneens veel te wensen overliet 2).
De Raad voor de Amerikaansche Kolonien en Bezittingen - een in de
Bataafse tijd gevormd regeringslichaam - trachtte een zo volledig mogelijk
beeld van de situatie op de Goudkust te krijgen. AI haar aandacht kon zij
aan dit gebiedsdeel schenken, omdat zij geen andere Nederlandse vestigingen
overzee onder haar beheer had. De rapporten van de directeur-generaal
werden voor dit doel echter Diet toereikend geacht. Ook de lager geplaatsten
wilde men horen. In verband daarmee werd een vragenlijst opgesteld, die aan
verschillende landsdienaren op de kust werd toegezonden. Volgens de
strekking Van de vragen was de Raad zeer gelnteresseerd in de economische
vooruitzichten van de daar gevestigde Nederlandse forten 3).
De antwoorden van de boekhouder en de tweede resident uit 1804 en 1805
zijn als enige bewaard gebleven. Zij beiden wezen de raad erop, dat het gebrek
aan communicatie tussen de Republiek en de Goudkust voor dit laatstgenoemde gebiedsdeel fnuikend was. Op de vraag, of er naast de handel in
slaven, goud en olifantstanden nog andere handelsmogelijkheden waren,
1) Aigemeen Rijksarchief (ARA) , Raad der Amerikaansche Bezittingen en Kolonien, no. 114. De Nederlandse forten , met uitzondering van Elmina, hebben altijd
een wankel bestaan geleid. Tegen aanvallen van omwonende negerstammen waren
ze slecht te verdedigen. Zie: H. M. Feinberg, An Incident in Elmina; Dutch Relations, the Gold Coast (Ghana), 1739-1740. In: African Historical Studies, 1lI-2
(1970), p. 359-p. 372.
2) Terzijde kan nog worden opgemerkt, dat in datzelfde jaar 1803 de door Bertels
berispte, nalatige assistent nog eens in de stukken van de Raad der Amerikaansche
Bezittingen en Kolonien voorkomt. Deze ambtenaar had bij de Raad een verzoek
ingediend om zich voor het hers tel van zijn gezondheid tijdelijk naar een gezondere
streek van Afrika te mogen begeven. De in Elmina residerende arts had het bij dit
verzoek gevoegde attest opgemaakt, waarin de ziekte werd omschreven als "Gonorrhoe Chronice", eufemistisch vertaald met "chronische moeijheid".
8) ARA, Raad der Amerikaansche Bezittingen en Kolonien, no. 113 h.
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antwoordden beiden ontkennend. Op het kustgedeelte, dat onder Nederlands gezag stond, was geen hout, gom of was te verkrijgen. Bij het transport
van hout uit van de kust verwijderde gebieden zou men op onoverkomelijke
moeilijkheden stuiten: er waren op de Goudkust paarden noch wagens.
Waarschijnlijk zou het weI mogelijk zijn geneeskundige planten als handelsgewas uit te voeren, maar een botanisch onderzoek zou deze veronderstelling
eerst dienen te bevestigen. Was er op de Goudkust ook land- of plantagebouw mogelijk? De boekhouder en de tweede resident zagen het somber in:
het bergland zou weI veel "zwarigheden" opleveren. Was er handel met het
binnenland mogelijk? AIleen de boekhouder dacht, dat daar misschien weI
voordeel mee te behalen zou zijn. AIs belangrijkste wens, - de laatste vraag
-, werd in beide antwoorden gewezen op een kortere diensttijd en een beter
pensioen voor de naar Afrika uitgezonden Nederlandse ambtenaren.
Het advies, dat de Raad voor de Amerikaansche Kolonien en Bezittingen
bij het beeindigen van haar werkzaamheden in 1806 aan koning Lodewijk
Napoleon ten aanzien van de Goudkust uitbracht, steunde geheel op de uit
Elmina ingekomen antwoorden 1). UitdrukkeIijk werd de koning erop geattendeerd, dat slechts het belang van de slavenaanvoer naar de West de
Nederlandse aanwezigheid op de kust van Afrika kon rechtvaardigen.
Immers, aldus de Raad, het herstel van de Nederlandse economie hing af
van de wederopbouw van het Nederlandse koloniale rijk. Dit in tegenstelling
tot de volkshuishoudingen van de Nederland omringende landen die op
andere hulpbronnen konden steunen. Het was daarom zaak het belang van
het Nederlandse bezit in Westindie en, daarmee verbonden, de forten in
Afrika hoger te waarderen dan voorheen, toen deze gebieden altijd op het
tweede plan kwamen na Oostindie. Het belang van de Nederlandse bezittingen op de Goudkust diende direct verbonden te worden met de economische
voordelen, die de handel op de West opleverde. De jaarlijkse bestuurskosten
van de forten, die de Raad op grond van de binnengekomen gegevens op
150.000,- per jaar stelde, werden goedgemaakt door de opbrengst van de
Westindische retouren. Westafrika was voor Nederland een noodzakeIijke
onkostenpost. Het was mogelijk deze kosten verder terug te dringen, als na
het herstel van de vrede de slavenhandel zou worden aangemoedigd. Ook de
handel in ivoor, stofgoud, gom en verfhout zou zich dan kunnen uitbreiden.
De oorlogstoestand op zichzelf had aan de Goudkust minder schade toegebracht dan aan de andere Nederlandse bezittingen overzee. De toestand was
daar redelijk, hoewel er nog slechts twintig blanken op de kust waren in
plaats van het normale aantal van zestig. De Europese landen, die bezittingen
op de Westkust hadden, waren te zwak om daar oorlog te voeren en "elkander te beschadigen".
Onder verwijzing naar de hiervoor genoemde argumenten adviseerde de
Raad Lodewijk Napoleon de Nederlandse forten op de Goudkust niet te
1) J. de Hullu, Memorie van den Amerikaanschen raad over de HoIIandsche
bezittingen in West-Indie in Juli 1806. In: De West-Indische Gids, deel V (1922/23),

p. 387-p. 398.
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abandonneren, hoewel ze in de toenmalige constellatie slechts een nadelig
saldo opleV'erden. Zodra echter het Nederlandse gezag in Suriname hersteld
zou zijn, werd de Goudkust voor het werven van de voor de West zo geschikte arbeidskrachten onmisbaar.
Na de opheffing van de Raad voor de Amerikaansche Kolonien en Bezittingen kwam Elmina vervolgens in 1806 onder het beheer van P. van der
Heim, minister van Koophandel en Kolonien en na 1808 van Marine en
Kolonien onder Lodewijk Napoleon 1). Bij de ins telling van dit ministerie
werd weer een enquete georganiseerd over de vooruitzichten van het Nederlandse bezit aan de Goudkust. Deze tweede rondvraag onder de ambtenaren
daar ter plaatse en onder de in Nederland woonachtige oudgedienden uit
Elmina leverde veel meer interessante opmerkingen op dan de eerste.
Van de afschaffing van de slavenhandel was in geen der antwoorden
sprake, hoewel deze kwestie juist in die tijd in Engeland sterk in de aandacht
stond en zeker ook op de Mrikaanse kust bekend moet zijn geweest. In aile
antwoorden werd uitgegaan van de voortzetting van de slavenhandel. Verbeteringen waren mogelijk. Ter tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de Nederlandse forten werd voorgesteld de belasting op de verkoop
van slaven, het "hoofd-geld", weer in te stellen 2). Voorts dienden de Portugezen in Brazilie te worden aangemoedigd hun handelsrelaties met de Goudkust uit te breiden. Voor de Nederlanders was de ruilhandel met de Portugezen bij uitstek gunstig, omdat men daardoor te Elmina de beschikking kreeg
over rum en tabak, twee artikelen, die zeer in trek waren geraakt bij de
Mrikaanse stamhoofden en makelaars. Ook Izaak de Roever, die enige jaren
president van de raad van Elmina was en in de periode 1804-1805 de functie
van gouverneur waarnam, sprak zich uit voor het weer instellen van het
hoofdgeld : tien gulden voor een man- en vijf gulden voor een vrouwslaaf 3). De Roever was over de handelsrelaties met de Portugezen echter minder te spreken. Vooral de rum hoopte zich op in de pakhuizen van Elmina.
De Portugezen kochten deze drank zeer goedkoop in Brazilie in en de grote
hoeveelheden, die zij naar Afrika meenamen, deden de waarde ervan dalen.
De Nederlanders waren volgens hun instructies verplicht deze rum, waarmee
de Portugezen hun hadden betaald, slechts tegen de vroeger vastgestelde,
hoge prijs van de hand te doen. De Engelsen, die weI hun rumprijzen aanpasten, trokken daardoor veel handel aan zich. Toch was er, volgens De
Roever, een mogeIijkheid de Nederlandse forten weer een centrale plaats in
de slavenhandel te laten innemen. ABe slavenschepen, die onder Nederlandse
vlag voeren, zouden moeten worden verplicht in Elmina een pas te kopen
om in de West hun lading van de hand te kunnen doen.
Evenals de Amerikaansche Raad concludeerde het ministerie van Koop1) w. M. de Brauw, De departementen van algemeen bestuur in Nederland sedert
de omwenteling van 1795. Utrecht, 1864 (De Brauw).
2) ARA, Ministerie van KoophandeI en Kolonien/Marine en Kolonien, WestJndie, 1806-1810, no. 51 j.
8) ARA, Ministerie van Koophandel en Kolonien/Marine en Kolonien, WestIndie, 1806-1810, no. 51r-51w.
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handel en Kolonien aan de hand van de antwoorden op deze tweede enquete,
dat de slavenhandel de basis vormde voor het in stand houden van het
Nederlands bezit op Afrika's Westkust 1). Detailverbeteringen waren echter
mogelijk. De minister werd voorgesteld de gouverneur-generaal van Elmina
een hogere wedde toe te kennen en hem te verbieden zelf aan de handel deel
te nemen. Voor de verkoop van elke slaaf diende deze hoogste gezagsdrager
een premie te ontvangen en na het beeindigen van zijn dienstverband een
goed pensioen 2). In tegenstelling tot het hiervoor besproken advies van de
Amerikaansche Raad maakte het overzicht van het ministerie van Koophandel en Kolonien een duidelijk onderscheid tussen de maatregelen, die
tijdens en die, welke na de heersende oorlogstoestand genomen dienden te
worden.
Gedurende de oorlog was het noodzakelijk zo veel mogelijk niet-Nederlandse slavenschepen naar Elmina te lokken; het zou derhalve verkeerd zijn
de Noordamerikaanse en Portugese slavenhalers extra te belasten. Ook een
speciale heffing, om deze vreemde slavenschepen te dwingen hun lading bij
uitsluiting in de Nederlandse Westindische kolonien ten verkoop aan te
bieden, was uit den boze. Nederland had daar immers op dat ogenblik geen
belang meer bij: zijn Westindische bezittingen waren aile in handen van de
Engelsen.
Na de oorlog zou er "een gans nieuw system a" voor de slavenhandel moeten worden ontworpen. Om het slavenbestand in de West op peil te houden
waren daar jaarlijks negen tot tienduizend slaven uit Afrika nodig. Gezien de
geringe omvang van de Nederlandse slavenhandelsvloot zouden, - als noodzakelijk kwaad -, ook vreemde slavenschepen tot de Nederlandse Westindische bezittingen moeten worden toegelaten. Tot slot wordt in de samenvatting nog aangestipt, dat de slavenhandel in het door de Nederlandse
forten beschermde gebied op de Afrikaanse kust voor een groot deel in handen was geraakt van vrije handelaren, die niet in dienst van de Nederlandse
regering waren en dus geen "costumes" betaalden. Ook in deze situatie zou
"na de vrede" verandering dienen te komen 3). Aan de positie van Elmina
diende in oorlogstijd niet te worden getornd, ondanks de hoge kosten. Pas
na het hers tel van de koopvaart zou men in Den Haag een definitief oordeel
over het aanhouden van de Nederlandse forten in Afrika kunnen yellen.
In een separaat stuk wijst het ministerie nog op de mogelijkheden, die de
1) ARA, Ministerie van Koophandel en Kolonien/Marine en Kolonien, WestIndie, 1806-1810, no. 51x.
2) In de periode v66r 1754 was een regeling van kracht, waarbij de gouverneurgeneraal voor de verkoop van elke slaaf aan de Nederlandse Goudkust 2t gulden
ontving (postma, p. 45).
3) Hier werd waarschijn1ijk gedoeld op Jan Nieser en Carel Ruhle, twee mulatten,
die als prive slavenhandelaren een belangrijke positie in het Nederlandse gebied innamen. Vanwege hun invloedrijke connecties met de rond Elmina wonende negers
kregen Nieser en Ruhle zelfs een plaats in de raad van Elmina. Zie: J. T. Lever,
Mulatto Influence on the Gold Coast in the early Nineteenth Century: Jan Nieser
of Elrnina. In: African Historical Studies, lli-2 (1970), p. 253-p. 261 (Lever).
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produktenhandel Op Westafrika zou kunnen bieden '). Erg positief viel het
oordeel hierover niet uit: weliswaar kon er in Mrika katoen, koffie en rijst
verbouwd worden, maar ... niet op de kust. In het binnenland zou zich
echter spoedig "de onrustige inborst der Negernatien" openbaren. Deze verkeerden in een verregaande staat van onbeschaafdheid, die men zich niet of
nauwelijks kon inbeelden. De negers hadden geen "smaak" tot de landbouw
en voerden voortdurend onderling oorlog. Slechts het geschut van de Europese forten hield hen in bedwang.
Deze samenvattingen van de tweede enquete over de Goudkust heeft haar
uitwerking op de minister van Koophandel en Kolonien, Van der Heim,
niet gemist. In een rede over de Nederlandse bezittingen op de kust van
Guinee wees deze minister het idee van kolonisatie als heilloos van de hand 2).
"De plaatselijke ligging en luchtgesteldheid dezer bezittingen, gevoegd bij de
zedelijkheid en aangenomen denkwijze der inboorlingen, zijn evenzovele
hinderpalen tot kolonisatie". Pogingen tot dit laatste in het verleden typeerde
de minister als "harschenschimmen", "waardoor men zich had voorgesteld
in deze bezittingen als het ware de goudmijnen van Peru te zuBen wedervinden, doch niets gehad heeft dan onkosten".
Viel in de hiervoor besproken antwoorden en beleidsstukken over de afschaffing van de slavenhandel niets te beluisteren, in 1807 veranderde dat.
De Engelse maatregel dienaangaande had onder de ambtenaren op de Goudkust blijkbaar enige onrust gewekt, want het ministerie van Koophandel en
Kolonien ontving van twee hunner een memorandum.
J. A. de Marn~e, die aan de Goudkust de functie van fiscaal en eerste secretaris vervulde, schreef in zijn brief aan het ministerie, dat hij de afschaffing
van de slavenhandel als zeer gevaarlijk beschouwde, "een onherstelbaar nadeel . . . voor de rijkste bron van negotie" S). De Marn~e zag als de twee
belangrijkste motieven, naar voren gebracht om de slavenhandel af te schaffen, in de eerste plaats de humanitaire principes "dezer eeuw" en ten tweede
het feit, dat de "Westersche bezittingen" door velen slechts nog als tijdelijke
kolonies van de Europese mogendheden werden geteld; de geest van Saint
Domingue zou om zich heen grijpen.
De Marn~e was het met deze twee motieven niet eens. Hij merkte ten aanzien van het eerste punt op, dat juist de slavenhandel "met de menselijkheid
overeenkomt". Niet de slaaf in Guinea beklaagde zich over de slavenhandel,
maar de slaaf in Westindie. De negers koesterden bij hun vertrek naar de
West de hoop met de bosnegers daar te kunnen gaan samenwonen en een
"onbeschaamd, lui en vadsig" leven te kunnen leiden door al plunderend en
rovend in hun levensonderhoud te voorzien. Slaven, aldus De Marree, waren
slaven zowel in Mrika als in Westindie. In de West werd hun echter DOg wat
nuttigs geleers. Ter adstructie van zijn standpunt voerde hij het bekende
') ARA, Collectie Goldberg, no. 177.
Collectie Goldberg, no. 177.
8) ARA, Ministerie van Koophandel en KolonienjMarine en Kolonien, West-

» ARA,

Indie, 1806-1810, no. 512.
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argument aan, dat door de afschaffing van de slavenhandel de slavernij in
Afrika zelf een ondragelijk karakter zou krijgen 1). De Marree wees daarbij
op een aantal uitspraken van de koning van Dahomey, die plechtig had verklaard, dat de zeden en gewoonten in Afrika nu eenmaal totaal verschilden
van die in Europa. De koning zou verder hebben gezegd, dat de starn onder
zijn gezag nooit met een andere starn oorlog had gevoerd om slaven en daarmee Europese koopmanschappen te verwerven. Integendeel, de Afrikaanse
stammenoorlogen zouden blijven aanhouden, al koch ten de blanken geen
slaven meer. In dat geval zouden krijgsgevangenen zeker worden gedood in
plaats van als slaafverkocht. Volgens De Marn~e was de koning van Dahomey zeer verbolgen over de mensen "met lange hoofden", die in Engeland
zogenaamd voor de rechten van de zwarten opkwamen. Deze filantropen
waren daartoe gebracht door bepaalde planters uit de West, die hun slaven
zo slecht behandelden, dat zij stierven. Vit afgunst jegens de planters, die
hun slaven beter verzorgden, hadden deze lieden zich tegen de slavenhandel
gekeerd 2).
Aan de hand van deze uitspraken van de koning van Dahomey conc1udeerde De Marrc~e, dat de afschaffing van de slavenhandel weI zeer onverstandig zou zijn, "waardoor het land (Afrika) zo vele jaren gelukkig is geweest en welke men naderhand wederom met alIe kunst en vliegwerk zal
wenschen levendig te kunnen maken". Door de afschaffing van deze handel
zou het er ook voor Westindie minder gunstig uit gaan zien. Hoe zou men
daar in het gebrek aan handen zonder de aanvoer van negers uit Afrika
kunnen voorzien? De reeds in de West aanwezige slaven zouden harder dan
ooit moeten aanpakken; de plantagehouders zouden van hen het maximum
gaan vergen. Ook voor de West zou het beter zijn de slavenhandel voort te
zetten.
De Marree wees ook het tweede motief om de slavenhandel af te schaffen
van de hand; Westindie was vast met het moederland verbonden, althans
wat de Nederlandse bezittingen betrof, en voor de "geest van Santo Domingo" behoefde men in Suriname geen angst te hebben. In dat gebied waren de
inheemse Indianen de weggelopen negers zeer vijandig gezind en van deze
situatie moesten de blanken profijt trekken. Het probleem van de opstandige
1) Dit argument vie! ook te beluisteren in de discussies over de afschaffing van de
slavenhandel in de Nationale Vergadering (deel I, hoofdstuk III).
2) Dahomey was aan het einde van de achttiende eeuw in belangrijkheid toegenomen. Tot ver in de negentiende eeuw bleef het gebied een der centra van de
iIlegale slavenhandel. Zie: Ch. Lloyd, The Navy and the Slave Trade; The Suppression of the African Slave Trade in the Nineteenth Century. Londen, 1949, p. 153
(Lloyd).
Ten aanzien van Westindie kan inderdaad een breuk tussen de planters uit de
"oude" Engelse suikergebieden (Barbados, Jamaica) en de "nieuwe" suikergebieden
(Trinidad, Brits Guyana) worden gesignaleerd. Verscheidene planters uit Jamaica
en Barbados hoopten, dat de afschaffing van de slavenhandel de expansie van hun
concurrenten zou voorkomen. Zie: E. Williams, From Columbus tot Castro: The
History of the Caribbean, 1492-1969. Londen, 1970, p. 274 (Williams, From Columbus to Castro).
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zwarten kon geheel "door de onderlinge zelfverwoesting en vernieling, zonder verder in de colonie vuur te vatten, afgekeerd worden". AIle blanken in
Suriname zouden er goed aan doen de negeropstand van Saint Domingue
in niet mis te verstane bewoordingen af te keuren: "Men zij steeds indagtig
om door geen ontijdige blijken van bekommering deze duizelende denkbeelden eenige opwekking of kracht bij te zetten".
Gelet op de hiervoor genoemde argumenten spreekt het vanzelf, dat De
Marree zijn betoog laat uitmonden in een scherpe afkeuring van de afschaffing van de slavenhandel. In de eerste plaats zou het welvaren van Europa
door die afschaffing in gevaar komen. In de tweede plaats zou er na de afkondiging van het verbod op de slavenhandel ongetwijfeld sluikhandel in
slaven ontstaan, waardoor de in de West binnengevoerde slaven niet meer
door een dokter gevisiteerd zouden worden en besmetteIijke ziekten onder
aIle zwarten zouden uitbreken. Voorts zouden de bij deze smokkelhandel
betrokken vreemde slavenhalers aIle koloniale waren uit Suriname wegvoeren, zodat Nederland van de opbrengst daarvan beroofd zou worden en
ook de aan de Surinaamse planters verstrekte leningen niet meer zouden
worden afgelost. Toch was de West voor De Marree slechts bijzaak; zijn
boofdbezwaar ricbtte zich tegen de Europese blanke, die uit eigen vrije wil
door de afschaffing van de slavenhandel van een gedeelte van zijn machtspositie afstand zou doen. "Maar gesteld eens, dat onaangezien deze gevaarlijke inconvenienten de vernietiging van den slavenhandel op het voetspoor
van andere natien wierd als nuttig en noodig beschouwd (des geenszins), want de verligting en verbetering van onbeschaafde natien is goed en prijzenswaardig, maar geenszins ten koste van de Europeesche superioriteit. AIle
denkbeelden ten dien aanzien zijn onstaatkundig en hoogst verderflijk,
nadermaal hetgeen het minste niet verwekt of eenigszins heilbewerkende is,
- manschenliefde en edelmoedigheid hebben haare grenzen. Zo ook onderdrukking en afpersing, maar het algemeen belang en dat der geciviliseerde
wereld gaat boven alles. la, het zoude in ondankbaarheid aan de oneindige
oirzaak van alles ontaarten. Geniet en maakt een nuttig gebruik van hetgeen
onder een welgeplaatst bereik is om het eenmaal te kunnen verantwoorden".
De Marree besluit zijn betoog met de vraag, welke middelen er dan weI zouden zijn om na de afscbaffing van de negerhandel een equivalente tak van
negotie op te bouwen.
Een antwoord op deze vraag trachtte de superieur van De Marree, de
gouverneur-generaal R. Linthorst te vinden in het tweede memorandum, dat
een uitvoerig overzicbt bevatte van de stand van zaken aan de Goudkust 1).
In tegenstelling tot bet "harde" standpunt, dat onverkort uitging van de
Europese superioriteit en dat het duidelijkst door De Marree was verwoord,
ging Lintborst van meer verlicbte principes uit. De gouverneur yond de
slavenhandel "onbestaanbaar met bet denkbeeld eener redelijke waereld".
1) ARA, CoIIectie Goldberg, no. 177. Het stuk was gericht aan "De Raad der
Amerikaansche Kolonien en Bezittingen", hoewel dit Iichaam door Lodewijk
Napoleon in 1806 was vervangen door het ministerie van Koophandel en Kolonien
onder P. van der Heim (De Brauw, p. 82).
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Voor het eerst probeerde hij in patria begrip te wekken voor het feit, dat de
negers ("naturellen") niet "om hunne zwarte couleur of wollig hoofddeksel",
maar door hun geringe opleiding erg primitief waren. Hij vroeg zich af, of de
negers inderdaad slechts aan het werk konden worden gezet, nadat zij als
slaven naar de West waren vervoerd. Zou dat in hun eigen land niet mogeIijk
zijn? In aansluiting hierop vestigde Linthorst de aandacht op de aantrekkelijke kanten van het zwarte continent zelf: "al wat het schepsel mensch behoeft in zijn natuurlijke staat is aanwezig". Men hoort er het "rentrons it la
nature" in doorklinken, hoewel de gouverneur moest toegeven, dat het klimaat op de kust voor de blanken zeer ongunstig was. Linthorst besefte, dat
velen het met zijn opvattingen niet eens waren en hij hoopte, dat deze materie
geen onderwerp van "publiek geschrijf" zou worden, "daar ik niet geloof, dat
bij het Hollandsche gouvernement ingang zal vinden, hetgeen in andere landen ingang gevonden heeft, daar men er zich groote verdienste van gemaakt
heeft om tegen de slavenhandel te ijveren ... ".
Hoewel de gouverneur de voortzetting van de slavenhandel uit moreel
oogpunt verwerpelijk achtte, deed zijn zin voor realiteit hem beseffen, dat
men in patria van hem advies verwachtte over de vooruitzichten van deze tak
van commercie. Zijn opmerkingen hierover vulde hij echter aan met een wijdlopige beschrijving van het kustgebied rond Elmina in het algemeen, zodat
er ruimschoots gelegenheid was ook op de mogelijkheden van de produktenhandel en van de kolonisatie in te gaan. Linthorst's rapport ligt wat opzet en
struktuur betreft in het verlengde van Bosman's beschrijving van de Afrikaanse Westkust. Kennisneming van zijn mededelingen is derhalve voor een
goed overzicht van de veranderende denkbeelden over Afrika, de negers, de
slavenhandel en de economische positie van Elmina onontbeerlijk 1).
Het verslag van Linthorst valt in vijf delen uiteen. In het eerste deel besteedt de gouverneur uitvoerig aandacht aan de zeden en gebruiken van de
bewoners van het onder zijn beheer staande kustgedeeIte. In het tweede deel
geeft Linthorst een waardevolle samenvatting van de geschiedenis van de
Nederlandse slavenhandel. In het derde deel probeert hij een balans op te
maken van de voor- en nadelen van het Nederlandse bezit op de Goudkust.
In de laatste twee delen beschrijft Linthorst de toekomstmogeIijkheden van
de Goudkust. In deel vier werkt hij het idee van een volksplanting nader uit;
het verslag laat de persoonlijke voorkeur van de gouverneur voor zo'n
project duidelijk uitkomen. Toch schrijft hij in deel vijf ook over de toekomstperspectieven van de slavenhandel; Linthorst begrijpt, dat hij de
belangstelling in patria daaromtrent niet kan negeren.
In het eerste deel van zijn rapport geeft Linthorst een wijdlopige beschrijving van de bewoners van de Westkust van Afrika. Hij oordeelt, dat de
neger in beginsel geIijk is aan de blanke; op de levenswijze van de zwarten
vaIt echter veel aan te merken. Somber merkt hij op, dat de negers slechts bij
hun "vermaken" alert zijn; voor het overige zijn zij traag en lui. Voora! de
') W. Bosman, Nauwkeurige Beschrijving van de Guinese Goud-, Tand en
Slavekust, ... Amsterdam, 1709 (2).
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overvloedige natuur werkt deze inertie in de hand. Het was onmogelijk "om
hun behoeftiger te maaken als zij zijn". Het bezit van een stukje lendedoek,
wat tabak en brandewijn was de negers genoeg. Linthorst was er zich wei van
bewust, dat de "Europeers" gedeeltelijk zelfschuld hadden aan de bestaande
situatie: de slavenhandel had de Mrikaanse zeden en gewoonten gecorrumpeerd. De negers waren "bezitters van een land, dat hun alles aanbied en
gestreeld door eene geruste involging van hun begeerlijkheden belachen
veele van hun de dwaasheden der blanken, die hun land, waarin, blijkens
hetgeen door hun word aangevoerd, alles voorhanden is, verlaaten om hun
van dienst te zijn en die noodwendigheden aan te voeren, die van artikelen
van weelde tot eerste behoefte geworden zijn". Hoewel het kader van dit
artikel niet toelaat aan het eerste deel van Linthorst's rapport meer aandacht
te schenken, geeft het voorgaande reeds een indruk van de strekking van zijn
betoog. Linthorst had als een der weinige gouverneurs van Elmina uitvoerige
beiangstelling voor de negers en Afrika zonder de slavenhandel op de voorgrond te plaatsen. Vele aspecten van deze inheemse samenleving verontrustten hem echter zeer; hoe konden de negers ooit tot gelijkwaardige (handels-)
partners van de Europeanen worden? Omdat de negers "de weetlust" niet
kenden, beseften ze niet, dat ze hun samenleving dienden te veranderen.
Hadden ze maar meer behoeften, verzuchtte de gouverneur, dat zouden ze
wei tot "nuttige arbeid" gedreven worden, mits "het Iicht" hen "bestraalde".
Nu bleef het schoonste gebied ter wereid onontgonnen. Als voorbeeld wijst
Linthorst in zijn rapport op de vindplaatsen van goud aan de kust, die niet
werden geexploiteerd. De priesters hadden deze vindplaatsen tot heilige
grond verkIaard.
In deze situatie kiest de gouverneur van Elmina niet voor de gemakkelijke
oplossing, die de slavenhandel als enig mogeIijke handelscontact tussen
Mrika en Europa aanwijst. De Europeanen had den een andere taak: zij
konden de Afrikanen beter uit hun achterIijke staat opheffen.
In het tweede gedeelte van zijn rapport voert de gouverneur pas de slavenhandel ten tonele. Hij wijst er op,dat de W.I.c. op den duur veel last van
interlopers ondervond en dat om die reden het octrooi van de Compagnie
in 1730 werd beperkt en in 1734 afgeschaft, mede door toedoen van de
Commercie Compagnie te Middelburg en enkele Viissingse kooplieden 1).
Zeer juist taxeerde Linthorst het ongunstig effect van de vrijhandel op de
positie van Elmina in de Nederlandse slavenhandel. Zoals hiervoor reeds
werd opgemerkt, diende de W.I.c. de exploitatie van de Nederlandse forten
op de Goudkust te bekostigen uit de opbrengst van de last- en hoofdgelden.
Ter verhoging Van deze laatstgenoemde opbrengsten werden in de peri ode
na 1734 soms negers door de Compagnie tegen betaling als makelaar aangesteld met als taak in het binnenland slaven in te kopen en naar Elmina te
brengen. Soms werden deze makelaars zelfs met ruilgoederen van de W.I.C.
erop uitgestuurd, waarbij hun bloedverwanten als onderpand achterbleven.
1) Linthorst noemt dezelfde reden voor de afschaffing van het monopolie van de
W.I.C. in 1730 en 1734 als Unger, Slavenhandel I, p. 159 en Postma, p. 59/60.
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In die periode deed de felle concurrentie met de andere Europese handelaren
de aankoopprijzen van de slaven hoog oplopen en de stamhoofden stelden
zich daarop in: zij wilden steeds meer koopmanschappen voor hun slaven.
Ret belang van een goed assortiment van deze koopmanschappen werd door
de Nederlanders niet onderkend; hun ruilgoederen waren op den duur minder gewild dan die van andere Europeanen.
Door deze ontwikkeling voltrok de slavenhandel zich, zoals Linthorst
terecht opmerkte, op het eind van de achttiende eeuw buiten Elmina om.
De ambtenaren van de W.I.C., die voor zichzelf handel mochten drijven,
keerden rijk geworden naar huis terug; de Compagnie verarmde. De overdracht van de Nederlandse forten aan de Goudkust van de W.I.c. aan de
Nederlandse staat in 1791 bracht geen verandering: Elmina bleef een
"groot comptoir zonder koopman". Linthorst betreurde deze gang van zaken: juist de bestuurswisseling van 1791 was een goede gelegenheid geweest
het beheer van Elmina te rationaliseren. Er had toen een eind kunnen komen
aan de uitbetaling van de "costumes", die op gezette tijden aan de rond
Elmina wonende negers werden verstrekt ter gelegenheid van bepaalde inheemse feesten, aismede aan het verstrekken van "kostgelden", die de W.I.c.
regelmatig aan stamhoofden betaalde als dank voor bewezen diensten en ais
pacht voor de grond, waarop de Nederlandse forten waren gebouwd 1).
Uiteraard hadden deze veranderingen met de nodige omzichtigheid aan de
inheemsen bekend moeten worden gemaakt, aldus Linthorst. Tijdens zijn
gouverneurschap verkeerden de negers in de waan, dat de W.I.C. nog bestond; zij zwoeren nog bij "Jan Compaan" en spraken nog over de "koopman" van dit of dat fort.
Ret uitbreken van de oorlog had aile veranderingen, die het Nederlandse
bezit op de Goudkust in een betere positie konden brengen, op de lange baan
geschoven. Ondanks de volledige stilstand van de slavenhandel bleef men de
waarde van Elmina uitsluitend beoordelen op grond van deze tak van handel.
Zo ontstond "die onbegrijpelijke onverschilligheid, zodat men het land, de
geheele kust van Guinea met alle de bijzonderheden van dit waerelddeel voor
geen onderwerp hield, dat eenige overdenking waardig was, zo zelve, dat
verschijden bij hun retour van hun verblijf ten kusten aileen berichten de
naam van het fort of de forten, waar zij geweest waren, de naam van het
tijdelijk opperhoofd; dat het bij uitstek warm was en dat de Negers zwart
zijn".
In het derde deel van zijn rapport vraagt Linthorst zich af, of de Republiek
in verband met de handel in slaven en produkten de forten op de Mrikaanse
kust niet te hoog waardeerde. Ret verleden wees uit, dat slechts individuele
ambtenaren ervan profiteerden; de staat echter niet. Voor de staat was de
Goudkust aileen Van belang, als haar "handeldrijvende stand" mede op
grond van deze Nederlandse forten winst behaalde. In een "land van com1) Postma, p. 83 beschrijft hoe het "kostgeld", de huur van de grond van het fort
Elmina, tot ruzies onder de omwonende Afrikaanse stammen aanleiding heeft
gegeven.
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mercie" was het nu eenmaal no dig, dat de staat uitgaven deed en schulden
maakte om de commercie gaande te houden. Via de handeIswinsten kwamen
de door de staat gedane uitgaven weer terug. Uitgaande van deze overwegingen beschouwden velen het bezit van Elmina als onlosmakelijk verbonden
met het bestaan van een lucratieve slavenvaart onder Nederlandse vlag.
Gedurende de achttiende eeuw waren de wins ten in de slavenhandel echter
gedaald. Linthorst had reeds gewezen op het feit, dat de Nederlandse kooplieden de door hen meegevoerde ruilprodukten onvoldoende hadden aangepast aan de veranderende smaak van de Afrikanen. Hij was ervan op de
hoogte, dat men in de West soms op buitenlandse handelaren was aangewezen 1).
In het licht van deze feiten concludeerde Linthorst, dat de Nederlandse
forten aan de Goudkust weinig tot het welvaren van patria bijdroegen. Dit
was echrer niet aileen met de Nederlandse forten het geval. De vermindering
van de slavenhandel had ook de Engelse en Deense bezittingen aan de
Goudkust in betekenis doen dalen. Linthorst wijst erop, dat de Engelse
slavenhandelaren net als de Nederlandse buiten hun eigen forten om slaven
inkochten. De oorlogsomstandigheden hadden de handel op de Engelse
forten nagenoeg stilgelegd. De assurantiepremies voor de slavenhandel waren
door de oorlogsrisico's hoog opgelopen en de wissels, die in de West als
betaling voor de aangevoerde slaven werden aangenomen, liepen langer.
De Deense slavenhandel was door de Deense wet tot afschaffing ervan geheel
tot stilstand gekomen. Linthorst vroeg zich af, voor welke landen de forten
op de Mrikaanse kust nog weI van belang waren. Stuk voor stuk neemt hij
de nationaliteiten die handel drijven op Afrika, onder de loep.
In de eerste plaats noemt hij de Noordamerikanen. Zij mochten tot 1808
nog slaven uit Mrika halen. Voor de inhandeling van negers maakten zij
echter in het geheel geen gebruik van vaste steunpunten aan de kust. Met een
zekere afgunst merkt Linthorst op, dat de Amerikaanse ruilgoederen, met
name de rum, de Hollandse moutwijn geheel verdrongen hadden. De Portugezen en Brazilianen, die eveneens slaven uit Westafrika haalden, hadden
evenmin behoefte aan een vaste inhandelingsplaats. Het door hen meegebrachte ruilprodukten, naast rum vooral ook tabak, waren zeer in trek onder
de negers. AIs bijzonderheid meldt Linthorst, dat de Portugezen hun slaven
voor het vertrek tot Christenen doopten en hen tijdens de reis niet in de
boeien sloten. De bemanning van hun slavenschepen bestond vaak voor een
deel uit zwarten. Toch had de gouverneur nooit van opstanden aan boord
van deze schepen gehoord 2).
1) Het toelaten van buitenlandse handelaren vormde in de periode 1780-1790 een
strijdpunt tussen de kolonisten in de West en de W.I.C. Zie: Unger, Slavenhandel I,
p.165/166.
2) De Portugezen lieten de ingekochte slaven v66r hun inscheping naar Amerika
door de branding lopen bij wijze van doopplechtigheid. Eenmaal aan boord was er
voor de slaven echter minder ruimte op de Portugese slavenschepen beschikbaar dan
op de Engelse en Nederlandse (D. P. Mannix en M. Cowley, Black Cargoes. Londen, z.j., p. 105 (Mannix en Cowley). Door het transport met de Portugese "tightpackers" ging het voordeel van de menselijker behandeling verloren, waarmee de
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Waren vaste vestigingsplaatsen voor de aankoop van slaven niet meer nodig, ook voor het inhandelen van goud en ivoor waren de forten niet van
belang. Met deze produktenhandel hielden vooral de Denen zich bezig, alsmede die Amerikanen, die afkomstig waren uit een staat, waar de slavenhandel was afgesehaft 1). Deze produktenhandel was eehter van geringe
omvang: Linthorst sehatte, dat niet meer dan vier seheepsladingen per jaar
Afrika verlieten. Overigens namen aan de handel in goud en ivoor niet sleehts
de negers uit de kuststreken deel; er kwamen zelfs inboorlingen ver uit het
binnenland voor naar de kust. "Degene, die ik daarvan ontmoete, ware
kennelijk van een geheel ander geslagt dan de Negers. Zij ware weI donker en
taanig geeouleurd, doeh niet zwart en ook geen eroes- of wolaehtig hoofdhair. Zij deden rnij blijken, dat zij een opperwezen aanbaden, toonde rnij
hunne met earaeters besehreven gebeedenboeken, waren gekleed, droegen
voetzoolen en ware zeer matig in het drinken. Ik houde hun voor Mohammedaanen" 2). Deze vreemdelingen ruilden de door hen meegebraehte olifantstan den en goud tegen zijden stoffen. In dit verband wijst Linthorst nog eens
op de onontgonnen goudve1den vlak aan de kust.
In aansluiting op deze diseussie over de betekenis van de forten in het
handelsverkeer geeft Linthorst een uitvoerig overzicht van de sleehte materieIe toestand van de Nederlandse steunpunten. Was het, gelet op het vorenstaande, nog weI de moeite waard al deze forten te hersteIlen, zo vroeg hij
ziehaf.
Tot slot, in het vierde deel van zijn rapport geeft Linthorst het, zijns inziens, enig mogelijke antwoord op deze vraag: slechts een voIksplanting zou
het Nederlands bezit aan de Goudkust weer tot een bron van welvaart voor
het moederland kunnen maken.
Voor het bijeenbrengen van de voor zo'n volksplanting benodigde kolonisten daeht Linthorst in de eerste plaats aan uitbreiding van het aantal gemengde huwelijken tussen blanken en zwarten of tussen blanken en mulatten. Vit zuIke verbintenissen zouden voor het Afrikaanse klimaat weI zeer
gesehikte kinderen voortkomen 3). In de tweede plaats zouden er hele gezinPortugezen op grond van hun Katholieke attitude jegens de zwarten hun slaven
bejegenden in tegenstelling tot de "calvinistische" Engelsen en Nederlanders. Zie:
W. D. Jordan, White over Black. Baltimore, 1969 (2), p. 23/24.
1) In 1788 hadden de staten New-York, Massachusetts, Pennsylvania, Connecticut, South Carolina en Delaware de slavenhandel aan hun inwoners verboden;
later volgden meer staten. Zie: W. E. B. DuBois, The Suppression of the African
Slave-Trade to the United States of America, 1638-1870. New-York, 1969 (2), p.
230-p. 288 .
•) Doelt Linthorst hier op de Soedanezen of op de Islamitische Hausa's uit
Noordnigeria? Zie: Ph. D. Curtin, The Image of Africa ; British Ideas and Action,
1780-1850. Madison, 1964 (Curtin, The Image of Africa). De Engelsen in Sierra
Leone kwamen een enkele maal in contact met handelaren uit de Soedan. Zie: J. D.
Hargreaves, Relations with Africa. In: The New Cambridge Modem History, vol.
viii. Cambridge, 1961, p. 251.
8) Dit is een totaal andere instelling ten opzichte van de Afrikanen dan die uit
de W.I.C.-periode, toen de Europeanen op de kust zich verre van de inheemse bevolking dienden te houden. Het personeel van de Compagnie diende 's nachts zelfs
binnen de gesloten po orten van de forten te blijven (Postma, p. 49).
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nen uit Europa kunnen overkomen. Deze nieuw aangekomenen dienden
vooral in het begin, vlak na hun aankomst, goed te worden begeleid. Het zou
het beste zijn voor dit doel eenvoudige mensen uit te zoeken, geen vermogende.
Bij het aanleggen van de plantages zou men niet voor onoverkomelijke
moeilijkheden komen te staan, zoals altijd was verondersteld. Inderdaad,
plantagelandbouw zou zich niet kunnen ontwikkelen vlak rond de bestaande
forten. Maar waarom hadden de beambten van de W.I.c. in het verleden
uitsluitend om hun eigen belang gedacht en waren zij nooit eens het binnenland ingetrokken door een rivier op te varen? Ten gevolge van zulke ongeinteresseerde nalatigheid bleef men - ook in patria - halsstarrig van mening, dat het gezag der Europeanen daar ophield, waar de kanonskogels der
forten waren uitgerold.
Het binnenland van Afrika bood talloze aantrekkelijke bebouwingsmogelijkheden. Linthorst wijst op de "pizang"-plantages, die de in de landbouw toch ongeschoolde negers hadden aangelegd op open plekken. Lyrisch
droomt Linthorst voor zich uit: "Wanneer men zich deese revier met bebouwde oevers voor den geest brengt, de lusthuijzen aan het water onder het
overgebleevene geboomte, - de bebouwing met aUe gewassen en daartoe
benodigde betimrnertens, in het midden van de grondverdeeling en de plantagien, die het onderhoud voor de werkende Neger opleevert met en beneevens
de moestuinen voor de colonist aan de agterzijde voorsteld, dat ziet men het
schoonste tafreeI, dat men zich van de menschelijke industrie geplaatst op
eene door de natuur zo bevoorrechte grond schilderen kan".
De gouverneur gaat bij zijn plan de tegenwerpingen van de voorstanders
van de slavenhandel niet uit de weg. Linthorst wijst op de hoge mortaliteit
onder de blanken op de kust, vooral in de periode vlak na hun aankomst uit
Europa. Ten einde dit hoge sterftecijfer te doen verminderen stelde de gouverneur voor om wezen en vondelingen tussen hun zesde en achtste levensjaar uit Nederland over te brengen. Deze kinderen hadden hun bestaan immers aan "de staat" te danken en waren daarom bij uitstek verplicht het
moederland te dienen. Linthorst drong er bij de autoriteiten in Den Haag op
aan als proef op de som alvast een groepje van vijftig jongens en meisjes te
sturen onder geleide van een "vader" en een "moeder" alsmede van twee
"leermeesters" en vier "oppassers". Meer volwassenen waren niet nodig; er
bevonden zich te Elmina voldoende slaven en slavinnen om te assisteren. De
huisvesting voor de jongens en de meisjes diende - strikt gescheiden - eenvoudig te zijn. De kinderen moesten dadelijk met goede discipline en ook met
het eten en de kleding van het land vertrouwd worden gemaakt. Zou deze
proefneming slagen, dan konden later voltallige families overkomen, aangevuld met weeskinderen. De staat zou volgens een nader uit te werken schema
in afnemende mate voor hun onderhoud garant dienen te staan.
Zodra zo'n volksplanting succes zou hebben en meer mensen uit Europa
naar Afrika's Westkust zouden vertrekken, was het zaak het Europese bezit
daar te vergroten. Dat zou een aangelegenheid zijn waarmee de staat zich
diende te bemoeien. Lakoniek tekent Linthorst hierbij aan, dat slechts
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kanonnen de negers konden imponeren. Geweren had den dat effect verloren,
omdat deze wapens als onderdeel van de ruilladingen de zwarten in handen
waren gekomen. Om deze reden verdiende het aanbeveling dat de volksplantingen op de Afrikaanse kust de beschikking kregen over een goede
gewapende macht. De negers zouden zich weI verzetten tegen uitbreiding
van het grondbezit der blanken, maar zij konden best worden bang gemaakt
en worden weggejaagd. Daar, waar blanken zich vestigden, dienden negers
te vertrekken. Linthorst gaf toe, dat deze middelen wat kras waren, maar er
was geen keus: Afrika kwam anders nooit tot ontwikkeling en daarmee zouden de Afrikanen zeker niet zijn gediend. De negers konden trouwens een
belangrijke bijdrage leveren tot het welslagen van zo'n kolonisatiepoging:
op het Nederlandse gebied zouden zoveel mogelijk landsslaven te werk dienen
te worden gesteld. De gouverneur wijst erop, dat een zwarte ongeveer evenveel
presteert als "t Europeer". Linthorst rondde zijn plan voor een volksplanting
af met de opmerking, dat er voor de Nederlandse bezittingen op de Goudkust
een nieuwe bestuursvorm kon worden ontworpen, die veel geld zou kunnen
uitsparen. Voorlopig was het echter beter om zoveel mogelijk "oude costumes" en uitbetalingen aan de negers te handhaven, "anders werpt men het
gantsche stelzel in duigen, wijl men van het oogenblik, dat men hun dit ontzegt, ook gereed moet zijn yuur te geven".
Met enige tegenzin wijdt Linthorst in het vijfde deel van zijn rapport nog
enkele woorden aan de vooruitzichten van de slavenhandel. Hoewel hij zich
tegen het principe ervan keerde, zoals hiervoor werd gemeld, moest hij toegeven, dat de Nederlanders in de toekomstige periode van vrede een belangrijke plaats zouden kunnen innemen, zodra de andere Europese landen deze
handel aan hun onderdanen hadden verboden. Zouden de grote hande1shuizen of geassocieerde kooplieden in patria zich na de oorlog inderdaad weer
gaan bezighouden met de slavenhandel, dan konden een aantal van de
Nederlandse forten op de Goudkust als verblijfplaats fungeren voor hun
factors, die aan de kust gestationeerd dienden te worden. Linthorst kon zich
niet voorstellen, dat de vaderlandse slavenhandelaren hun oude inkoopprocedures wilden voortzetten. Het inhandelen van slaven door een slavenschip langs de kust heen en weer te laten varen was een zeer tijdrovende
bezigheid. Het was voor de koopmanshuizen veel voordeliger een permanente vertegenwoordiger op de kust aan te steIJen en deze de beschikking te
geven over een of twee kleine vaartuigen om daarmee zoveel mogelijk slaven
in te kopen. De uit Nederland komende slavenschepen waren dan in staat
met de reeds bijeen gebrachte lading slaven zo snel mogelijk aan de oversteek
te beginnen 1). Linthorst wijst er nog op, dat de Nederlandse rederijen bij de
1) Een bespreking van de verschillende technieken in de slavenhandel: P. C.
Emmer, The History of the Dutch Slave Trade, A Bibliographical Survey. In :
Journal of Economic History, vol. xxxii, no. 3 (1972), p. 743. 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 Emmer, Slavenreis.
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eventuele hervatting van de slavenhandel weI betere ruilwaren naar Afrika
dienden mee te geven en hun schepen niet met verouderde produkten vol te
laden. Mocht dit laatste advies niet worden opgevolgd, dan zouden ongetwijfeld de Britse en Noordamerikaanse slavenhandelaren, vooral van het
"Roode Eyland", zich in Nederland vestigen, omdat in hun eigen land de
slavenhandel was verboden '). Volgens de gouverneur was de hervatting
van de slavenhandel afbankelijk van de "industriemoed" en "ondernemerszugt" van de Nederlandse kooplieden.
Hoewel Linthorst in zijn beschrijving van de toekomstmogelijkheden van
de Nederlandse bezittingen op de Goudkust dus niet aan de slavenhandel
voorbij ging, was de focus van zijn rapport toch op iets anders gericht. De
gouverneur trachtte de gangbare opvatting in Den Haag, waar men Elmina
slechts naar zijn handelswaarde taxeerde, te veranderen. Vanwege deze opzet
ging Linthorst uitvoerig in op de flora en de fauna van de Afrikaanse kust.
Voor het eerst werd Elmina beschreven zonder het belang van de slavenhandel voortdurend op de voorgrond. Voor het eerst werden de negers in
plaats van als koopwaar als mensen beschreven. Primitieve mensen weliswaar,
die nog slechts weinig op de weg der beschaving waren gevorderd, maar
niettemin mensen.
In tegenstelling tot de hiervoor genoemde meningen, inzonderheid die van
oud-fiscaal De Marfl~e, achtte Linthorst de voortdurende Nederlandse aanwezigheid op de Afrikaanse Westkust ook zonder het voortbestaan van de
slavenhandel van belang. Het was juist de achteruitgang van deze tak van
handel, die de gouverneur ertoe bracht het landsbestuur in Den Haag op de
alternatieve mogelijkheden van het Nederlandse bezit te wijzen. Linthorst is
door de afschaffing van de slavenhandel elders niet belnvloed; integendeel,
hij was juist de mening toegedaan, dat de Nederlandse regering wei de laatste
zou zijn om daartoe over te gaan. Neen, Linthorst constateerde, dat de
Nederlandse slavenhandel ook zonder verbod aan interne moeilijkheden en
door het toepassen van verouderde technieken te gronde was gegaan. Deze
conclusie stemt overeen met die uit hoofdstuk II van dit artikel.
Het rapport van Linthorst heeft overigens geen directe invloed gehad op
de Nederlandse politiek ten opzichte van de forten op de Goudkust; de
oorlogstoestand zorgde ervoor, dat alles bij het oude bleef. Pas na de vrede
van 1813 kon het rapport in de beleidsbeslissingen een rol spelen.
Na de dood van Linthorst benoemde Lodewijk Napoleon in 1809 A. de
Veer tot commandant-generaal van Elmina. De Veer had zijn gouverneurschap van Cura9ao, waar hij geboren was, opgegeven en was na de verovering van het eiland door de Engelsen naar Nederland gereisd. In 1810 vertrok
hij naar zijn nieuwe standplaats. In datzelfdejaar lijfde Napoleon het koninkrijk Holland bij Frankrijk in. De Nederlandse bezittingen overzee werden
dienovereenkomstig van Parijs uit bestuurd. De Veer, die de Engelsen op
') Rhode Island was inderdaad v66r het uitbreken van de onafhankelijkheidsoorlog het centrum van de Noordamerikaanse slavenhandel; "it was America's
answer to Liverpool", volgens Mannix en Cowley, p. 165.

62

DE SLAVENHANDEL IN DE NEGENTIENDE EEUW

Cura~o

niet had willen dienen, kwam toch nog in "vreemde" staatsdienst.
In zijn brieven aan Parijs schilderde De Veer met verve de deplorabele
toestand, waarin de door hem bestuurde forten verkeerden. Europees voedsel
was reeds lang niet meer voorradig. De Europeanen waren op negervoedsel
aangewezen. Aan manschappen, medicijnen, ruilgoederen, ja, aan alles was
gebrek. De Fransen kregen jaar op jaar meer wissels te betalen. Op de klachten van De Veer, die de oude Prinsenvlag liet waaien en de inlijving aanvankelijk niet wilde erkennen, reageerden ze niet. De Veer "se plaint que depuis
14 mois, qu'il avait ete en function, il n'avait re<;u aucune lettre officielle!" 1).
In 1811 noch in 1812 was er sprake van enige opleving van de slavenhandel: "peu de commerce, que les Americains faisaient encore sur la cote".
In 1812 vielen de Portugezen als kopers af: de Engelsen hadden met de
Portugese koning in ballingschap een verdrag gesloten, waarin het Portugese
slavenschepen onder meer verboden was niet-Portugese havens voor het
innemen van slaven aan te doen. De Veer schreef, hoe reeds verscheidene
Portugese slavenhalers door de Engelsen waren geconfisceerd en ter veroor
deling voor het Engelse zeegerechtshof te Sierra Leone waren gebracht 2).
De voortdurende oorlog verhinderde echter, dat van de positie van de
Nederlandse bezittingen op de Goudkust veel notitie werd genomen in
Parijs. De Fransen hadden daar geen tijd voor. De Veer en zijn fortjes waren,
volgens een aantekening in de marge van een vertaling van een van de rapporten uit Elmina, "peu interessant". Voorlopig bleven aIle plannen over
Afrika in portefeuille.
Elmina na 1814

De geschiedenis van de Goudkust na de officiele afschaffing van de Nederlandse slavenhandel vertoont vele facetten; slechts die feiten en gebeurtenissen, die verband houden met de abolitie van de slavenhandel krijgen echter
in deze paragraaf een plaats. Hier zal allereerst aandacht worden besteed
aan de reacties van de in en rond Elmina woonachtige Nederlanders op de
afschaffing, alsmede aan hun ideeen over de toekomst van deze Nederlandse
') ARA, Ministerie van Marine en Kolonien, Hollandsche Divisie, no. 37. Vit
deze bundel blijkt, dat de verhouding tussen De Veer en zijn Parijse superieuren
allesbehalve vriendschappelijk was. Het duurde geruime tijd, voordat De Veer zich
in de aanhef van zijn brieven aan de gewijzigde situatie had aangepast, zeer tot ongenoegen van de Franse ambtenaren. ,,\'Ignorance, dans laquelle Ie CommandantGeDl!ral parait etre de la reunion de la Hollande a I'Empire est d'autant plus etonissant que Ie ministre en Hollande lui a envoye par deux voyees differentes toutes les
pieces y relative". Voorts was men in Parijs ontstemd over het feit, dat De Veer
De Marree tot algemeen secretaris had benoemd, terwijl deze vroegere fiscaal in
1806 door de Amerikaansche Raad en later door koning Lodewijk Napoleon was
ontslagen vanwege "conduite turbulante". De Marree had ten hoogste tot assistent
op een buitenfort benoemd kunnen worden. Zodra de oorlog voorbij zou zijn,
diende hij terug te keren. De voor de wedde van De Marree op Parijs getrokken
wissels werden, omdat De Veer niet wilde toegeven, geprotesteerd .
•) Brief van De Veer d.d. 16 april 1812. Verdrag tussen Engeland en Portugal:
zie W. E. F. Ward, The Royal Navy and the Slavers. London, 1969, p. 77/78 (Ward).
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vestigingen. Vervolgens komt de regeringspolitiek ter sprake; wat wilde
Den Haag met de Nederlandse forten in Westafrika zonder slavenhandel
aanvangen? Had men in patria nog belangstelling voor dit gebied? Daarna
keert de lezer naar Afrika terug: hoe reilde en zeiIde Elrnina in de eerste
jaren na de afschaffing? Er zal worden nagegaan, of de in Den Haag uitgestippelde richtIijnen in de voor Elmina zo belangrijke overgangsjaren na
181400k in praktijk werden gebracht. Hoe oordeelde de eerste gouverneur
na 1814 over de vooruitzichten van zijn ambtsgebied? Was er sprake van
illegale voortzetting van de slavenhandel? Aan het slot van deze paragraaf
wordt een overzicht gegeven van de laatste pogingen, die de regering in
Den Haag ondernam, om Elmina en onderhorigheden bij de arbeidsvoorziening van de andere delen van het Nederlandse koloniale rijk in te schakelen
zonder het verbod op de slavenhandel te overtreden. Elmina werd een werfdepot voor Afrikanen, die als beroepssoldaten in het Nederlandse leger dienden. Ook de Engelse protesten tegen dit project, waarin deze werfactie als
slavenhandel werd bestempeld, komen ter sprake. Tot besluit van deze paragraaf wordt de verkoop van Elmina en van de overige Nederlandse forten
op de Goudkust aan Engeland vermeld, waarmee aan de Nederlandse aanwezigheid in Westafrika van ruim twee honderd jaar een einde kwam.
Na de betrekkelijke ongeinteresseerdheid in patria en Parijs gedurende de
Bataafse in Franse tijd kwam de Goudkust weer enigszins in de belangstelling te staan, toen het nieuw gevormde Koninkrijk der Nederlanden
zich voor de taak zag gesteld orde op zijn koloniale zaken te stellen. De
nieuwe minister van Koophandel en Kolonien, Johannes Goldberg, orienteerde zich uitvoerig over de situatie ter kuste 1). Voor het verkrijgen van
nieuwe gegevens organiseerde Goldberg wederom een enquete onder de
Nederlanders, die zich in 1814 op de Goudkust bevonden 2).
In tegenstelling tot de antwoorden op de eerder genoemde rondvragen
werd door de Europeanen te Elmina nu als om strijd op de landbouwmogelijkheden daar gewezen alsmede op de vooruitzichten, die de produktenhandel zou kunnen bieden 3 ). Het formulier, dat Goldberg had doen uitgaan,
bevatte geen vragen over de slavenhandel; de afschaffing daarvan was al in
juni 1814 door de Koning bij K.B. bekrachtigd 4). In verscheidene reacties
werd erop gewezen, net als door Linthorst, dat het binnenland van Afrika
zeer vruchtbaar was, op slechts enkele uren landinwaarts van de kust. Het
klimaat was in het binnenland ook beter geschikt voor de blanken dan dat
van de kuststreek. De vruchtbare landbouwgrond zou alles kunnen leveren,
wat de Europeanen maar zouden wensen, zelfs Europese groenten. Goldberg
werd geadviseerd het Nederlands territoir op Afrika's Westkust uit te breiden
1)

Voor een beschrijving van Goldberg's optreden als minister van Kolonien:

W. M. Zappey, De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.

Alphen aid Rijn/Brussel, 1967 (Zappey).
2) ARA, Collectie Goldberg, no. 177.
3) ARA, Collectie Goldberg, no. 177.
4) Zie deel J, hoofdstuk III.
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door de aankoop van plantagegronden langs de rivieren. Met name werd het
gebied langs de rivier de Ancober bij Accra genoemd, waar de negerbevolking zeer arbeidzaam was 1). De omvang van het bestuurlijk apparaat zou
na de afschaffing van de slavenhandel weI ingekrompen kunnen worden.
Voorts zou men in Nederland de mogelijkheid moeten aangrijpen een aantal
Moravische zendelingen, net als in Suriname, hun vruchtbare beschavingsarbeid onder de negerbevolking te laten verrichten. Naast de landbouw waren
er eveneens grote handelsmogelijkheden in Westafrika: de lange karavaanwegen vanuit Ankara, Tunis en Algiers wezen daarop. Als Europese handelaren het binnenland van Afrika via de rivieren zouden binnendringen, kon
aan de bestaande Arabische handel in luxe goederen heel wat afbreuk gedaan
worden. Bovendien, als de heidense invloed eenmaal zou zijn teruggedrongen, zou men de vindplaatsen van het goud eindelijk eens aan een nader
onderzoek kunnen onderwerpen.
Ben van de informanten van Goldberg bracht in zijn antwoord Sierra
Leone ter sprake, waar de Engelsen reeds enige tijd doende waren de daar
woonachtige Afrikanen te beschaven, samen met de naar Afrika teruggekeerde geemancipeerde negers 2). De resultaten waren positief, ondanks de
vijandige houding van de Europese slavenhandelaren. Het beschavingsproces
had gestaag voortgang: er waren te Sierra Leone al verscheidene zwarten, die
als kantoorbedienden een functie uitoefenden. Sommige negers werden voor
het volgen van onderwijs naar Engeland gestuurd, maar de meesten kregen
in de kolonie zelf onderricht door zwarte leerkrachten. De ontginning van
het zeer vruchtbare land was enigszins tegengevallen. Er werden echter twee
soorten koffie geteeld alsmede katoen en noten, uit welk laatstgenoemd produkt olie werd verkregen. De zijdeteelt was een nog onontgonnen mogelijkheid. In verband met deze in Sierra Leone behaalde resultaten werd Goldberg
dringend geadviseerd ook een proef met de plantagelandbouw rond de
Nederlandse bezittingen op de Goudkust mogeIijk te maken. Sierra Leone
bewees, dat negers weI degeIijk in staat waren om nuttige arbeid te verrichten
en in het geheel niet lui waren.
Naast de Nederlandse ambtenaren te Elmina werd ook de slavenhandelaar
C. Ruhle, een mulat, om zijn mening gevraagd over de toekomst van de
Nederlandse forten 3). Net als de overigen stelde hij voor de Nederlandse
bezittingen te behouden. De daarmee samenhangende kosten zouden zeker
kunnen worden teruggebracht en Ruhle geeft uitvoerig aan, hoe het aantal
1) Dit gebied werd ook als "Bovenkust" aangeduid en lag ten noorden van Elmina. De Engelsen en de Denen hadden daar eveneens een fort. Zie kaar 29 in: J. D.
Fage, An Atlas of Africa. Londen, 1963 (3).
2) Rond 1780 werden in Engeland allerlei humanitair-verlichte plannen geopperd
om op de Westafrikaanse kust te komen tot de stichting van een staat, waar vrije
Afrikanen konden wonen. De uitvoer van handelsgewassen zou als inkomstenbron
moeten dienen. Voor de uitwerking van dit project werd de Sierra Leone Company
opgericht. Het experiment mislukte echter. In 1808 werd het aan de genoemde
Compagnie uitgegeven gebied tot kroonkolonie gemaakt. Curtin, The Image of
Africa, p. 123-p. 140.
8) ARA, Collectie Goldberg, no. 177 d.d. 5 december 1814.
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ambtenaren ter kuste zou kunnen worden verminderd. In een bijlage bij zijn
brief gaat Ruhle nog in op de mogelijkheid van kolonisatie. Het klirnaat op
de kust was voor de uit Europa atkomstige blanken weliswaar ongezond,
maar een verandering van hun leefwijze zou echter veel ten goede kunnen
keren. Veel assistenten waren verplicht op het hoofdkasteel te Elmina samen
in een kamer te slapen. Ais een van hen ziek was, plachten de anderen in de
open lucht te overnachten, blootgesteld aan de voor de gezondheid zo schadelijke maneschijn. Ook vermeldt Ruhle zijn bevindingen over het ziekenhuis
te Elmina, waarbij de lezer een gevoel van onpasselijkheid nauwelijks kan
onderdrukken. Een betere verzorging voor een kleiner aantal ambtenaren was
de oplossing, maar dan ook ambtenaren, die zich voor het gebied rond hun
standplaats zouden dienen te interesseren. In het bijzonder ergerde Ruhle
zich aan de blanke geringschatting van alles wat Afrikaans was, zodat zij ook
de goede dingen, waaronder bij voorbeeld de overheerlijke schildpad, versmaadden. Een andere oplossing zou de afrikanisering van het ambtenarencorps kunnen zijn, nadat een aantal negers Voor dat doel zou zijn opgeleid.
Het werd trouwens tijd, dat de "Academie van Leyden" ook kleurlingen ging
onderwijzen 1).
De aandrang van Ruhle om de Nederlandse forten op de Goudkust vooral
niet te ontruimen komt echter in een ander licht te staan, als zijn antwoord
aan Goldberg wordt vergeleken met de inhoud van de correspondentie met
zijn broer J. Ruhle te Amsterdam uit dezelfde tijd. Op 3 maart 1813 schrijft
Ruhle naar Amsterdam, dat hij geen geloof hechtte aan de afschaffing van de
slavenhandel 2). AIs Nederland zijn forten zou ontruimen, waren de Engelsen
de eersten om ze over te nemen. En over twee of drie jaar zouden deze nu zo
abolitionistische Engelsen de slavenhandel wei weer aanvangen, gevolgd
door de Fransen. Ruhle meldde zijn broer, dat hij op dat ogenblik kans had
om drieduizend slaven te verhandelen. Op aandrang van zijn vrienden had
hij echter van deze transactie afgezien; de aanwezigheid van de Engelse
oorlogsschepen voor de kust was voor de Portugese slavenhalers, die als
enige nog slaven kochten in Elmina, een grote moeilijkheid 3). In een volgende brief, gedateerd op 8 maart 1815, deelde Ruhle nogmaals aan zijn broer
mee, dat de slavenhandel zich, zijns inziens, wei weer zou herstellen. Om die
reden zou de Nederlandse regering er voorzichtigheidshalve het best aan
doen haar forten op de Goudkust tijdelijk aan particuliere planters te verhuren, zodat de Nederlandse aanwezigheid op de kust werd gecontinueerd
en de daarmee samenhangende kosten werden verminderd. Over de vooruitzichten van de slavenhandel was Ruhle toch iets minder positief dan voorheen : hij deelde mee, dat hij zich voorlopig wilde toeleggen op de cultivatie
1) Had Ruhle hierbij de zwarte negerpredikant Johannes Capiteyn voor ogen,
die rond 1740 een (theologische) opleiding in Leiden had genoten? Zie : Van Dantzig,
Het Nederlandse aandeel, p. 114-p. 116.
2) ARA, Algemeene Staatssecretarie/Kabinet des Konings, no. 6551.
3) Bij een verdrag van 1810 hadden de Portugezen de Engelsen beloofd hun slavenschepen uitsluitend in Portugese havens van slaven te voorzien. Ward , p. 77/78.
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van handelsgewassen en de produktenhandel in het algemeen 1).
In tegenstelling tot Ruhle, liet De Marn!e zich ronduit negatiefuit over het
handhaven van de Nederlandse forten. Gelet op de inhoud van zijn vorige
rapport, dat hiervoor is besproken, wekt dit geen verwondering 2). De Marree pleitte bij Goldberg voor het abandonneren van de forten op de Goudkust. Het opzetten van een volksplanting in Afrika zou van het "geteisterde"
moederland te hoge investeringen vergen. De Marree voegde in zijn antwoord op de enquete een beschrijving toe van de vervallen toestand, waarin
de Nederlandse bezittingen verkeerden. Hij weet deze stand van zaken aan
het slechte beleid van de gouverneur-generaal De Veer. Deze man wilde zich
te populair voordoen en was niet in staat de juiste distantie te bewaren in
zijn omgang met de inheemsen. "Ik heb mij aan de negers alhier altoos als
een blanken vertoond, maar zedert dat de generaal openlijk aan dezelven
heeft verklaard ook negermelk gezogen te hebben en een Cura9ausche
criool is, is het moeijlijk om als blanken voor de dag te komen". Ook het
prive leven van de gouverneur kon in de ogen van De Marrt~e geen genade
vinden: "Deze man heeft een wettige vrouw en negen kinderen op Cura9ao
en hier vijfof zes met twee a drie kinderen!". Sarcastisch voegt hij eraan toe:
"De gouverneur is mensch, maar ook behoord hij zijne menschheid te kennen
en te gevoelen omtrent zijne medemenschen. Een heerlijk voorbeeld voor
zijne zoons alhier".
Ook De Veer deed Goldberg een rapport toekomen over de toestand van
de door hem bestuurde Nederlands bezittingen 3). Het bevestigt De Marree's sombere woorden over de troosteloze situatie. De afwezigheid van de
Nederlandse handelsvloot gedurende de vijflangejaren tussen 1810 en 1815
en de onmogelijkheid tot communicatie met patria hadden de positie van de
Nederlanders op de kust grote afbreuk gedaan. De negers hadden vlak onder
de buitenmuur van het hoofdkasteel te Elmina een nederzetting gebouwd,
die gevaar opleverde voor de blanken binnen de muren vanwege het brandgevaar en de "infame stank", die ongetwijfeld hoogst schadelijk zou zijn voor
de gezondheid van de Europeanen. De lange stilstand van de scheepvaart
"notoir bewerkte, dat de handen der negers ledig blijvende hun tot woeste
horden formeerden, die aIleen door rooven en plunderen aan de benedenkust
zich moesten geneezen". De Veer was overigens zeer summier in zijn rapport:
de toekomstmogelijkheden van de Nederlandse forten interesseerden hem
maar matig. Uit zijn verslag aan Goldberg blijkt duidelijk, dat hij genoeg had
van zijn verblijf in Afrika. De Veer was de moeilijkheden met de opdringende
negers, het kleine wereldje van de kleinzielige en onderling ruziemakende
twintig blanken daar en de lakse houding van de regering in patria beu.
Trots was De Veer op zijn prestatie om ondanks aIle oorlogsmoeilijkheden
Elmina's zelfstandigheid te behouden. Zelfs de Fransen hadden daar geen
verandering in kunnen brengen. Hij had er zorg voor gedragen, dat de "oudHollandsche geest bij de naturellen triumphant is en de vlag onveranderd
1) ARA, Collectie Goldberg, no. 177.

S) ARA, Collectie Goldberg, no. 177 d.d. 12 september 1814.
8) ARA, Collectie Goldberg, no. 177 d.d. 8 februari 1815.
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gebleven is, ja, dat wij door stille bedaardheid te midden onzer rampen het
voorbeeld van bewondering bij onze naburen en geallieerden zijn geweest en
werkelijk nog zijn". De Nederlandse regering zou er goed aan doen zo snel
mogelijk een schip met koopwaar naar Elmina te sturen. Het prestige van
Nederland onder de zwarten zou daardoor aanmerkelijk kunnen toenemen.
Er waren valse geruchten verspreid en de negers, "aangezet door eenige
kwalijk geintentioneerden, die alles doemen wat hun grootheid tegenstaat
en uitstrooijen dat uedele deze etablissementen zal abandonneren", zeiden,
"dat zij niet weten wat zij doen met een gouvernement, dat niets heeft en
buiten staat is hunne kostgelden te betalen" 1). In een naschrift liet De Veer
duidelijk zijn teleurstelling blijken over het feit, dat een inmiddels uit Nederland gearriveerd schip geen goederen en geen regeringsinstructies had meegebracht. Dat maakte een slechte indruk op de negers. Gelukkig was de
gouverneur in staat nog wat handelswaar, die de kapitein "overig" had, te
kopen 2).
In een nota, die Goldberg vervolgens over Elmina liet samenstellen aan de
hand van de binnengekomen antwoorden, overheerste de optimistische
to on 3). Mrika, de Goudkust in het bijzonder, beschikte over uitgestrekte
gebieden met vruchtbare landbouwgronden. Er werden vierentwintig produkten opgesomd, die Afrika zou kunnen voortbrengen. Bovendien bewees
het Engelse experiment te Sierra Leone, dat de negers in Mrika tot meer in
staat konden worden geacht dan uitsluitend tot voorziening in hun eigen
levensonderhoud. Daar kwam nog bij, dat de blanken door de inheemsen
als hun natuurlijke meesters werden beschouwd. Met het oog op deze omstandigheden zou het alleszins aanbeveling verdienen pachtcontracten af te
sluiten met die stamhoofden, die van hun inkomsten uit de slavenhandel
waren beroofd. Ook zou het verdwijnen van de slavenhandel, aldus de
samenvatting, een paciferend effect hebben op de stammenoorlogen tussen
de negers. Wellicht zou men in Nederland reeds spoedig tot het inzicht komen, dat zelfs de afschaffing van de slavernij in het overzeese gebied op de
kust mogelijk was. In de nota wordt er verder op gewezen, dat de slavenhandel de Europeanen altijd een verkeerd beeld van Mrika had gegeven:
deze handel had het zwarte continent met meer dan achttien miljoen negers
ontvolkt, waardoor de interne verhoudingen ernstig waren gestoord ').
Hoe veerkrachtig en sterk de zwarten echter wei waren, bleek uit de omstandigheid, dat zich nog voldoende bejaarden in Mrika bevonden. Ook ziekten
hadden weinig vat op hen. De Europeanen konden hun overlevingskansen
Kostgeld, zie noot 1, p. 56 .
•) ARA, Collectie Goldberg, no. 177. Extract van een brief van gouverneur A. de
Veer te Elmina aan de minister van Koophandel en Kolonien, d.d. 8 maart 1815.
8) ARA, Collectie Goldberg, no. 177: "Beknopt overzigt van de aangelegenheden
wegens de Kust van Guinea en aldaar van de Goudkust in het bijzonder".
4) Ph. D. Curtin, The Atlantic Slave Trade, A Census. Madison, 1969. Curtin
berekent, dat het totale aantal van Afrika naar Amerika overgevoerde negers op
13 miljoen kan worden gesteld.
1)
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verbeteren, als zij zich verre hielden van de kwade dampen van de rottende
visresten en uitwerpselen, die de negers overal verspreid lieten liggen. Bomen
waren voor de gezondheid van de Europeanen van groot belang, omdat deze
in staat waren door "hunne bladeren de uitwasemingen op te slorpen" 1).
Goldberg wilde een volksplanting in Afrika opzetten; daartoe was het
noodzakelijk zoveel mogelijk jonge, gezonde blanken uit Europa te laten
overkomen. Met name wees de nota op de mogelijkheden, die de weeshuizen
in Nederland boden. Voorts was versterking van het aantal blanke vrouwen
ter kust zeer gewenst. Anders zouden de mulatten op den duur in aantal toenemen en de baas over de blanken kunnen gaan spelen. In het verleden hadden de Europese vrouwen echter zelden aan hun verblijf op de kust kunnen
wennen, omdat zij "door gebrek aan ommegang met hare sexe" vervielen tot
melancholie, "welke bij de minste onpasselijkheid natuurlijk vermeerderde
en van geen andere dan zwarten kunnende opgepast worden, waarbij geene
genoegzame hartelijkheid, maar altijd eene soort van jalouzij en afgunst
heerscht, weldra den dood verhaast".
In navolging van de Engelsen te Sierra Leone beveelt de nota aan negers
als lagere bestuursambtenaren in dienst te nemen na een daartoe gepaste
opleidingsperiode. Voor het bekleden van hogere functies waren zij ongeschikt, omdat negers nu eenmaal aile geheimen en problemen met hun farnilieleden bespraken en "aan hunner gelijken door de vingeren te zien of naar
goedvinden te accorderen".
In een tweede beleidsnota, die in dezelfde tijd over de kust van Guinea op
het ministerie werd opgesteld, wordt melding gemaakt van een uit 1802 daterend plan, dat beoogde in de West getrainde slaven op Westafrikaanse plantages te werk te stellen. Wegens gebrek aan geld was aan dat idee geen uitvoering gegeven 2). Voorts zou het in verband met de exploitatie van de
goudvindplaatsen aanbeveling verdienen om die stammen, op wier grondgebied deze goudmijnen zich bevonden, een premie te geven voor elke blanke, die zich onder hen vestigde.
Ook Johannes van den Bosch heeft aandacht geschonken aan de mogelijk-

1) De auteur van de onderhavige samenvatting was waarschijnlijk een aanhanger
van de "phlogiston-theorie". Volgens deze theorie is het door dieren en mensen geproduceerde "phlogiston" bijzonder schadelijjk voor hen, die in het Afrikaanse kustklimaat woonden. Slechts bomen en rivieren waren in staat deze stof te neutraliseren
Negers zouden minder moeite hebben het door hen geproduceerde "phlogiston"
na inademing kwijt te raken dan de Europeanen. Deze theorie was overigens slechts
een van de vele "medische" verklaringen uit de achttiende eeuw voor de betere
immuniteit van de zwarten voor tropische ziekten in vergelijking met de blanken
(Curtin, The Image of Africa, p. 67-p. 80). Hiermee samen hangt het streven naar
regels voor een "gezonde" leefwijze voor de Europeanen aan de kust. De aanhangers
van de "phlogiston-theorie" dachten aan een soort air-conditioning voor de huizen
van de Europeanen, waarin de lucht voortdurend in beweging zou zijn en het gevaarlijke "phlogiston" geen uitwerking zou hebben.
2) ARA, Algemeene StaatssecretarieJKabinet des Konings, no. 6551.
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heden van het Nederiands bezit in Afrika 1). De grondlegger van het latere
cultuurstelsel voorzag echter grote moeilijkheden bij de omschakeling van
slaven- naar produktenhandel 2).
Goldberg bleek, gezien de instructies, die aan de nieuw benoemde gouverneur-generaal van Elmina werden meegegeven, een aanhanger van de
kolonisatiegedacht te zijn. De keuze van Daendels als opvolger voor De
Veer was daarmee in overeenstemming. In zijn lastgeving werd de nieuwe
gouverneur-generaal erop gewezen, dat hij streng toezicht diende te houden
op de naleving van het verbod op de slavenhandei. Voorts moest hij pogingen
aanwenden om voor de landbouw geschikte stukken land van de inlanders in
concessie te krijgen. Ook werd verwacht, dat de nieuwe gouverneur in een
rapport de vruchtbaarheid van de streek rond Elmina in detail zou beschrijven. Daendels werd gei'nstrueerd pogingen van zijn ambtenaren aan te moedigen om eigen plantages op te zetten 3).
Vol energie zette Daendels zich aan de uitvoering van de hem opgedragen
taak. In navolging van zijn ambtsvoorgangers hield Daendels zich naast de
uitoefening van zijn gouverneurschap ook met de handel bezig. Voor dat
doel was in Nederland de firma H. W. Daendels & Co. gesticht met een
kapitaal van 91.000,- gulden. Het korvet "Venus", waarmee de nieuwe
gouverneur naar zijn standplaats vertrok, vervoerde tevens de handelsgoederen van diens firma.
De nieuwe plannen om de Nederlandse bezittingen op de Goudkust te
transformeren tot rijke, veel vrucht afwerpende plantagegebieden werden
goedkeurend besproken door ... De Marree in diens tweedelig boek
"Reizen op en Beschrijving van de Goudkust van Guinea" 4). Het is merkwaardig, dat uitgerekend deze auteur in het moederiand enthousiasme wilde
opwekken voor de nieuwe politiek van de landsregering ten opzichte van
Elrnina. Zoals hiervoor reeds werd beschreven, liet De Marree nog in 1814
aan de minister van Koophandel en Kolonien weten, dat na de afschaffing
van de slavenhandel de forten op de Goudkust het best ontruimd konden
worden. Maar afgezien van deze volte-face, - de oud-fiscaal zou wei met
kennis van zaken over de Goudkust kunnen schrijven. Weinigen hadden
daar zo lang vertoefd als hij. Deze omstandigheid verhinderde de schrijver
echter niet in het eerste deel van zijn verhaal het rapport van gouverneur
Linthorst uit 1807, dat hiervoor is besproken, bijna woord voor woord over
1) J. v. d. Bosch, Nederlandsche Bezittingen in Azia, Amerika en Afrika, in derzeIver toestand en aangeIegenheid voor dit Rijk wijsgerig, staathuishoudkundig en
geographisch beschouwd. 's-Gravenhage/Amsterdam, 1818.
2) De beschrijving van Oostindie neemt verreweg het grootste deel van het boek
in beslag.
3) D. A. Hoogendijk, Mr. Herman Willem DaendeIs als gouverneur-generaal ter
kuste van Guinea. In: West-Indische Gids, vol. xxvi (1943) , p. 257-p. 266 en p.289-p.
302 (Hoogendijk).
4) J. A. de Marree, Reizen op en Beschrijving van de Goudkust van Guinea.
's-Gravenhage en Amsterdam, 1817 (deeI I) en 1818 (deeI II) (De Marree).
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te nemen. Men zou natuurIijk kunnen veronderstellen, dat het rapport van
Linthorst eigenlijk door De Marree was samengesteld in opdracht van de
gouverneur, aan wie De Marree in die tijd ondergeschikt was. Erg waarschijnIijk Iijkt dit echter niet, omdat de passages in dat rapport over de
slavenhandel en met name de bezwaren, die Linthorst daartegen uit humanitaire overwegingen koesterde, volstrekt tegengesteld waren aan de mening
van De Marree uit die tijd. Hiervoor is er reeds op gewezen, dat De Marree
rond 1806 de slavenhandel wilde handhaven, ja het herstel van deze tak van
commercie zelfs toejuichte.
Uiteraard waren het juist de passages over de slavenhandel uit het rapport
van Linthorst, die De Marree niet Iiet afdrukken. Na 1814 bestond aan een
beschouwing op dit punt geen behoefte meer. In plaats van aan de slavenhandel, besteedde De Marree in zijn boek wat meer aandacht aan de beschrijving van de negerstammen, die rond de NederIandse forten woonden.
Aan de hand hiervan kan men overigens een duideIijk verschil van opvatting
constateren tussen Linthorst en De Marree ten opzichte van de negers 1).
Linthorst stelde de zwarte in principe als een gelijke van de blanke voor. De
Marree daarentegen wees de neger als gelijke af; hij beschrijft de Afrikanen
als lastige en opdringerige schepsels, aan wie de blanken verre superieur
waren. Naar achtergronden ter verklaring van de leefwijze der negers zocht
De Marree niet; in zijn beschrijving is meer plaats ingeruimd voor het bizarre,
het vreemde van Afrika 2).
Het boek van De Marree bevat naast de inhoud van het rapport van gouverneur Linthorst onder andere ook nog enige apologetische opmerkingen
over de slavenhandel. Meermalen wijst de auteur erop, dat de slaven vaak
v66r hun verscheping naar de West al krijgsgevangenen of schuldslaven in
Afrika zelfwaren 8). Voorts stelt De Marree vast dat de slavenhandel in het
verleden met grote kundigheid werd uitgevoerd. Hij beschrijft hoe de Engelsen erin slaagden de sterfte onder de slaven op hun schepen zeker driekwart
lager te houden dan de mortaliteit op de Nederlandse slavenschepen. De
Engelsen waren in het bezit van machines om aile geboeide negers plat tegen
het dek te drukken. Ook had den zij de beschikking over een ventilator "of
luchtverwekker, die uit een aan een lange stok vastgemaakt zeildoek bestont,
welke tusschen de masten over het groote luik hing en aldaar eindigde, doch
van boven eene groote opening had, die tegen de wind werd gekeerd en tamelijk versche lucht tusschen deks veroorzaakte. Daarna had men machines
in de kajuit, met vleugels voorzien, waar mede door eene opening de versche
1) Een overzicht van de Europese attitude tegenover de Afrikanen in het aIgemeen
in het begin van de negentiende eeuw in: Curtin, The Image of Africa, hoofdstuk II.
Voor de achttiende en de zeventiende eeuw: U. BitterIi, Die Entdeckung des schwarzen Afrikaners; Versuch einer Geistesgeschichte der Europaisch-Afrikanischen Beziehungen an der Guineakiiste im 17. und 18. Jahrhundert. ZUrich, 1970, p. 107-p.
121. De gelijk- of ongelijkwaardigheid van het zwarte en blanke ras vormt in beide
booken een belangrijk discussiepunt.
I) De Marrre, p. 81.
8) De Marrre, p. 57 en p. 240.
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lucht door een luik kon worden ingebracht" 1). De Engelsen hadden trouwens ook beter en verser voedsel aan boord dan de Nederlanders en handhaafden een ijzeren discipline.
De Marn~e rept in zijn boek niet over de toe stand van Elmina na 1814.
Werd aan het verbod op de slavenhandel strikt de hand gehouden? Konden
de voorgenomen kolonisatieplannen worden gerealiseerd? De correspondentie van Daendels met Den Haag kan op deze vragen een antwoord geven.
In de eerste brieven, die deze nieuwe gouverneur aan zijn superieur Goldberg stuurde, klinkt duidelijk iets van wanhoop door. Wat een vervallen
toe stand 2)! De werklust van Daendels kende echter geen grenzen. Hij had
in de Oost wei voor hetere vuren gestaan 3). Weliswaar bevonden zich te
Elmina nog maar negentien "Europeers", doch de ontwikkeling van de
cultures zou ongetwijfeld meer blanken naar de Goudkust lokken. Zo zou
het verlies, geleden door de afschaffing van de slavenhandel, te niet kunnen
worden gedaan. Bovendien kon men de produktenhandel met het nog onbekende binnenland van Afrika aanmoedigen, "ja zelfs tot die hoogte brengen,
dat er aan de commercie der caravanen van Mesurate, Tunis, Algiers en
Alexandrie, welke meest Fransche, Italiaansche en Turksche goederen aanvoeren, groten afbreuk gedaan wierd" 4). Om dit onbekende binnenland voor
de produktenhandel open te leggen was de aanleg van een goede postweg
noodzakelijk.
Ten aanzien van de landbouw stelde Daendels Den Haag voor om een
aantal Nederlandse en Engelse forten van eigenaar te laten wisselen, zodat
een aaneengesloten gedeelte van de kust in Nederlandse handen kwam 6).
Langzaam zou het Nederlandse gezag zich dan effectief kunnen uitbreiden
over aile negerstammen, die in dit Nederlandse kustgedeelte waren gevestigd. Uitdrukkelijk wees Daendels echter een systeem als het latere cultuurstelsel in Nederlands Oostindie voor de Goudkust van de hand. Bij de ontwikkeling van het gebied aan de Goudkust moest men in Nederland voorshands niet op batige saldi rekenen. Ook een ontwikkeling ala Suriname wees
Daendels af. De slaven, die eventueel in de Nederlandse kolonie te werk
zouden worden gesteld, dienden na een bepaalde peri ode (Daendels dacht
aan tien jaar) te worden geemancipeerd. Naast het aanleggen van plantages
op het door Nederland beheerste gebied zouden de omwonende negerstammen moeten worden aangespoord eveneens handelsgewassen te gaan verbouwen ter compensatie van hun weggevallen inkomsten uit de slavenhandel.
Daendels hoopte op langs deze weg met de koning van de Ashanti contracten
voor de levering van te verbouwen katoen te kunnen afsluiten.
1) De Marrc~e, p. 25I.
2) ARA, Algemeene Staatssecretarie/Kabinet des Konings, no. 6551 d.d. 11 juli

1815.
8) Hoogendijk, p. 257.
4) Mesurate, thans Misurta bij Tripolis in Libiti (J. Jurrius, Kramer's woordenboek der geheele aarde. Gouda, 1880 (2).
&) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 4584.
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Ten behoeve van de uitvoering van deze ambitieuze plannen vroeg Daendels de medewerking van het ministerie in Den Haag. Men diende hem in
Nederland voor de uitvoering van dit project voldoende vertrouwen te
schenken en goede ambtenaren naar de kust te zenden. Het aantrekken van
kolonisten uit Nederland wilde Daendels zonder uitstellaten beginnen. Die
families, die zouden willen emigreren, dienden op de kolonisatiemogeIijkheden
aan de Goudkust te worden gewezen, hetzij door een uitnodiging "met publieke nieuwspapieren" of met "eene personele" uitnodiging van de gouverneurs der provincies. Ook het transport van de toekomstige kolonisten had
Daendels op papier al geregeld: hij maakte Den Haag erop attent, dat bij de
demobilisatie na de Napoleontische oorlogen in Engeland veel schepen waren opgelegd, die voor dit emigrantenvervoer naar de Goudkust zouden
kunnen worden ingeschakeld. De landverhuizers dienden vijf duizend gulden
aan koopmanschappen mee naar Elmina te nemen alsmede duizend gulden
aan akkerbouwprodukten en bovendien de meest noodzakelijke meubelstukken, zoals tafels, stoelen en bedden.
In een volgend overzicht over de stand van zaken aan de Goudkust kwam
Daendels weer terug op zijn stokpaardjes: de ontsluiting van het binnenland
en het aanIeggen van plantages 1). De energieke gouverneur wijst nadrukkelijk op de "fabel van de ongezondheid". Hij constateert ook, dat de invoer
van paarden en buffels voor de uitbreiding van de landbouw noodzakelijk
was: er waren geen lastdieren te Elmina. Voorts noemt Daendels in zijn
brief naast de katoen de tabaksplant als mogelijk gewas voor de plantagebouw. Tabak fungeerde in de tijd van de siavenhandel als betaaImiddei en
daarom was de tabaksteeit op de kust weI beproefd, maar nooit doorgezet,
omdat dat inflatie zou verwekken. Ook de goudvindplaatsen zouden door
het aanIeggen van mijnen in exploitatie genomen kunnen worden. Overigens
was de goudwinning in de koionies voor het moederland niet altijd voordelig; Peru en Spanje vormden daarvan het voorbeeld.
De ontsluiting van het binnenIand hing in de eerste plaats afvan een goede
verstandhouding tussen Europeanen en negers. In verband daarmee besteedt
Daendeis in zijn verhandelingen uitvoerig aandacht aan het karakter van de
inboorlingen. Hij was van mening, dat de afschaffing van de siavenhandel
een gunstig effect zou hebben op de gewoonten en gebruiken van de negers.
Ais voorbeeld van de vroegere corrumperende Europese invioed op de
Afrikaanse samenIeving beschrijft Daendels de manier, waarop negers door
het plegen van overs pel tot slaaf werden gemaakt. De door het overspel beIedigde echtgenoot kon "van den echtbreker een zekere somme, bij de costumen van iedere natie afzonderlijk bepaald, eisschen; ontbrak het dezen aan
macht ofwil om te betaIen, dan was hij zonder genade slaaf, even zoo wei ais
den dief of den moordenaar, aIleen mogt hij een ander in zijne plaats geven.
Bij de straffeIoosheid der vrouwen moest dit talloze fielterijen voortbrengen.
Menig neger bestond dus door de geslepenheid zijner echtgenote. Men zag
1) ARA, Collectie Daendels, no. 180.
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er zelfs, die tot zeven acties tegelijk tegen echtbrekers te vervolgen hadden
en daar het jurament der eerloze vrouw genoegzaam tot veroordeling des
gedaagde was, wierd het vrij algemeen, dat de snoeper, v66r het feit, haar
fetische deed nuttigen om hem niet te ontdekken, hetgeen dikwijls evenwel
niet hielp. De bijgelovige Portugees, die op oneerlijke plaatsen de heilige
lieve vrouw omkeert, v66rdat hij zich vergeet, mag hier voor vroom doorgaan. De somme gouds was gemeenlijk zoo hoog, dat de clausule fatalis niet
te ontwijken was en de Europische commandant was aItoos de naaste om
den nieuwen slaaf in te kopen en te verzenden". Ook merkte Daendels nog
op, dat de negers zich vaak van het leven beroofden, zodra ze merkten, dat
ze als slaaf zouden worden weggevoerd. Er waren overspeligen, die zich het
instrumentum delicti liever eigenhandig afsneden, dan zich als slaaf te laten
wegvoeren. De afschaffing Van de slavenhandel zou zulke misstanden doen
verdwijnen.
Gelet op de hiervoor genoemde belangstelling van Daendels voor de uitbrei ding van de produktenhandel en de plantagelandbouw en in het bijzonder
op zijn afkeer van de gevolgen van de slavenhandel voor de Afrikaanse samenleving, is het merkwaardig, dat deze energieke gouverneur werd beschuldigd
van het bevorderen van slavenhandeI 1). Deze beschuldigingen van Engelse
zijde kwamen erop neer, dat Daendels in zijn kwaliteit als firmant van de
firma Daendels & Co. goederen aan Spaanse slavenhalers zou hebben verkocht, die bij de handel in slaven als ruilmiddel werden gebruikt. Daendels
antwoordde verontwaardigd, dat de Engelsen zelf de Spaanse slavenschepen
beter dienden te controleren en dat hij niet kon weten, of de aan de Spanjaarden verkochte goederen als ruilmiddel voor de produkten dan weI voor de
mensenhandel zouden worden gebruikt.
Zoals gezegd, gelet op Daendels' ijver ter bevordering van de kolonisatie
op de Goudkust, is het ontwaarschijnlijk, dat hij de slavenhandel bewust
wilde stimuleren. Bovendien stelde de gouverneur een goede verstandhouding met de Engel sen juist zeer op prijs: hij wilde de reeds genoemde postweg
naar Kumasi, de hoofdplaats van de Ashanti, graag als "joint venture" met
hen aanleggen. Directe of indirecte deelname aan de slavenhandel kon hij
zich ten opzichte van de Bngelsen niet veroorloven. Ben verzoek van de
koning der Ashanti om het Nederlandse fort Nassau als verzamelplaats voor
slaven te mogen gebruiken, wees hij af. Ook liet Daendels de invloedrijke
mulat Jan Nieser, een der belangrijkste slavenhandelaren uit Elmina met de
beschikking over een eigen slaveniegertje, voor enige tijd gevangen zetten 2).
Voorts komt Daendels' oprechtheid op dit punt in zijn dagjournaal naar
1) Hoogendijk, p. 300 en P. van 't Veer, Daendels, maarschalk van Holland.
Zeist/Antwerpen, 1963, p. 202.
2) Lever, p. 258 suggereert, dat Daendels door de rapporten van De Marn~e reeds
voor zijn vertrek uit Nederland tegen de mulatten in en rond Elmina zou zijn ingenomen. De Marree was bevreesd voor een te grote invloed van Nieser en Ruhle en
keurde de beslissing van De Veer af om deze halfbloeden een zeteI in de Raad van
Elmina te geven.
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voren: uitdrukkelijk maakt hij melding van het bezoek van twee "oneerlijke"
Nederlandse koopvaarders, de enige Nederlandse schepen overigens, die
Ehnina tijdens zijn gouverneurschap hebben aangedaan.
Neen, de klachten van de Engelse regering over Daendels' vermeende deelname aan de slavenhandel vloeiden grotendeels voort uit het onvermogen om
zelf aan de slavenhandel van de Afrikanen een eind te maken. Daendels met
zijn handvol blanken was niet in staat te controleren, wat er in de rond de
Nederlandse forten gelegen kustgedeelten plaatsvond. Voor gebeurtenissen
in het tussen de forten van de Engelsen, Denen en Nederlanders gelegen
"niemandsland" konden slechts de desbetreffende Afrikaanse stamhoofden
aansprakelijk gesteld worden.
Ook na Daendels' dood in 1818 bleven de Engelsen klagen over de steun,
die de Nederlandse forten aan illegale slavenschepen zouden verlenen. Om
elke schijn te vermijden werd de gouverneur van Elmina in 1819 er vanuit
Den Haag op gewezen, dat aan Braziliaanse schepen, die traditiegetrouw
Elmina aandeden, geen kano's en inheemse roeiers meer ter beschikking
mochten worden gesteld, als deze voor het vervoer van ingehandelde slaven
zouden worden gebruikt 1). In datzelfde jaar echter rapporteerde een Engelse
marinecommandant, belast met het opsporen van illegale slavenschepen, dat
te Elmina nog steeds kano's en roeiers werden verhuurd aan slavenhalers en
dat het Nederlandse fort Accra het middelpunt was Van de slavenhandel op
de Goudkust 2). Den Haag wees echter deze beschuldiging resoluut van de
hand: buitenlandse slavenschepen handel den niet bij de Nederlandse bezittingen 3).
De Engelsen bleven echter de steeds meer in verval rakende Nederlandse
forten met argwaan gadeslaan. Dit gebeurde zowel door de commandanten
van het Engelse vlootdeel, dat jacht maakte op illegale slavenhalers, als door
de commandanten van de naastgelegen Engelse forten op de Goudkust.
Om de aard Van deze klachten grondig te onderzoeken zond de Nederlandse regering in 1829 een marineschip onder commando van kapitein ter
zee E. Lucas op inspectietocht. Het rapport van zijn bevindingen werd de
Brite ambassadeur te Den Haag toegezonden '). Dit rapport toont aan, dat
van illegale slavenhandel onder Nederlandse vlag "to a most alarming extent"
geen sprake was. Lucas had de koning en de hoofdmannen van de bij Accra
wonende negerstam bijeengeroepen, samen met de toenmalige gouverneur
van Elmina, F. Last, die de inspectietocht meemaakte. De bijeengeroepen
negers gaven toe, dat er bij het Nederlandse fort weI eens slavenhandel werd
bedreven, maar dat was ook het geval in de nabijheid van de Engelse forten
daar. Lucas kon zich echter niet voorstellen, dat de slaven handel rond fort
1) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 3941 d.d. 6 september 1819.
2) Irish University Press Series of British Parliamentary Papers, Slave Trade, deel

63, p. 450 d.d. 27 oktober 1819 (I.u.P. Series of B.P.P. , Slave Trade).
8) I.U.P. Series ofB.P.P., Slave Trade, deel 63, p. 509/510 d.d. 11 augustus 1820.
•) LU.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deeI12-IV, p. 146-p. 148, bijlage bij brief
d.d. 21 augustus 1830.
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Accra grote omvang had aangenomen, omdat de Engelse ooriogsschepen
vaak voor de rede van de naburige Engelse forten ten anker gingen.
De Britten vonden echter opnieuw aanleiding om ons land over het bezit
aan de Goudkust aan te spreken, en wei betreffende de recrutering van inheemse soldaten aldaar voor het koloniale leger in Nederlands Indie. De
Nederiandse regering verwachtte met deze recrutering twee vliegen in een
kiap te slaan. In de eerste plaats hoopte men hiermee de Nederiandse troepenmacht in Oostindie te versterken. In de tweede plaats dacht men met deze
maatregel de gelden, die jaariijks aan Elmina werden gespendeerd, nog enig
nut voor het moederland te laten afwerpen. De minst rendabele Nederiandse
vestiging zou de meest rendabele moeten helpen. Tussen 1831 en 1836 had
de toenmalige gouverneur van Elmina echter weinig succes met het werven
van inheemse soldaten. Gedurende die zes jaar werden slechts vierenveertig
negers overgehaald dienst te nemen. Deze recruten waren voor het merendeel
negers, die door niet ingeloste schulden slaaf van hun schuldeisers waren
geworden. Hun soldij werd soms direct aan deze crediteuren uitbetaald 1).
De Engelse regering, die van het project op de hoogte werd gesteld, nam
ten aanzien van deze kwestie voorshands een afwachtende houding aan 2).
Dat zij weinig gelukkig was met het project, bleek, toen de Nederiandse regering het werven van Afrikaanse soldaten grondiger ging aanpakken; de reeds
in Oostindie dienende negers bleken daar uitstekend te voldoen. Om die
reden werd in 1836 een hoge militair, generaal Verveer, naar Elmina gestuurd
met de opdracht om in de hoofdplaats van het koninkrijk der Ashanti,
Kumasi, een werfdepot te openen. Met de koning der Ashanti werd een
contract afgesloten voor de levering van duizend recruten, voor wie Verveer
honderd gulden handgeld per hoofd aan de koning zou betalen 3). Het lag
in de bedoeling, dat ongeveer twee duizend van zulke recruten per jaar naar
Java zouden scheepgaan.
De Engelse regering vroeg vol argwaan om inlichtingen over dit project,
maar Den Haag liet weten, dat de missie van generaal Verveer een interne
Nederlandse aangelegenheid was. De bepalingen van het Engels-Nederiandse
traktaat tot wering van de slavenhandel waren niet in het geding 4). Londen
liet de zaak echter niet rusten, vooral niet, toen het bericht binnenkwam, dat
Verveer bij gebrek aan vrijwilIigers slaveneigenaren rond Elmina geld zou
1) A. van Dantzig, The Dutch Military Recruitment Agency in Kumasi. In:
Ghana Notes and Queries (The Bulletin of the Historical Society of Ghana), 8,
1966, p. 21-p. 24 (Van Dantzig, The Dutch Military Recruitment Agency).
2) I.V.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deer 13-11, p. 41.
3) D. Coombs, The Gold Coast, Britain and the Netherlands, 1850-1874. Londen,
1963, p. 3 (Coombs).
<) ARA, Archieven van de West-Indische Bezittingen en Suriname, 1828-1845,
archief van het gerechtshof inzake wering van de slavenhandel, gevestigd te Suriname, 11-44 d.d. 10 juni 1836 (ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel
te Suriname). De vergeIijking tussen het Nederlandse werfdepot bij de koning der
Ashanti en het Engelse werfdepot te Sierra Leone ging mank: de Engelsen recruteerden uitsluitend onder vrijgemaakte negers.
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geven ten einde hun slaven als recruten in Nederlandse militaire dienst te
laten treden. Den Haag ontkende dit gerucht; de Engelsen zouden beter eens
op het steeds toenemend aantal slaven op Mauritius kunnen letten en eerst
orde op eigen zaken moeten stellen, alvorens zich met Nederlandse aangelegenheden te bemoeien 1).
Deze terechtwijzing verhinderde niet, dat de Britse vertegenwoordiger in
Den Haag in 1837 nog eens terugkwam op het contract, dat Verveer met de
koning der Ashanti had gesloten. Via de gouverneur van het dichtbij Elmina
gelegen Enge1se fort Cape Coast had men in Londen vernomen, dat deze
Nederlandse generaal van de vorst geen toestemming had gekregen onder
diens vrije onderdanen te werven, maar slechts onder de krijgsgevangenen
van de koning. Voorts insinueerde de commandant van de Engelse hoofdvestiging op de Goudkust, dat Verveer pogingen in het werk stelde om de
Ashantivorst in het bijzonder aan Nederland te verplichten. De Engelse
handelaren aan de kust hadden van deze politiek reeds schade ondervonden.
Verveer had namelijk de zoon van de koning samen met enige andere prinsen
voor het volgen van onderwijs naar Nederland gezonden 2). De Engelse
regering maakte zich over al deze acties zeer ongerust. Het contract tussen
Verveer en de Ashantikoning stichtte verwarring onder de negers, gelet op de
algemeneneigingvan veleMrikaanse vorsten om de slavenhandel voort te zetten. Aan de koning van de Ashanti kon geen juist oordeel over de waarde van
de vrijheid van zijn onderdanen worden toegescbreven 3).
De kritiek op zijn optreden noopte generaal Verveer tot het opstellen van
een verweerschrift 4). De beschuldiging van het bedrijven van slavenhandel
wierp Verveer ver van zich. De generaal had "als Christen, als Hollander en
als soldaat" nooit de behoefte gehad om de slavenhandel weer te laten herleven. Trouwens, de starn der Ashanti, met wier koning het gewraakte contract was afgesloten, had evenmin de neiging zijn slaven te verhandelen.
Deze starn had in die handel ook vroeger al een gering aandeel gehad. De
slaven, die in dienst van de Ashanti waren, werden niet verkocht. In dat
opzicht namen zij een overeenkomstige plaats in als de horigen en lijfeigenen
gedurende de middeleeuwen in Westeuropa. Ook kon men hun situatie vergelijken met de soms nog bestaande knechtschap in Oosteuropa. Verveer
was het niet eens met de mening, dat het contract met de Ashanti de kans op
stammenoorlogen zou vergroten ten einde de op die manier gemaakte krijgsgevangenen tegen betaling in Nederlandse militaire dienst te laten treden.
Integendeel, zijn missie had veeleer een filantropisch karakter: de recruten
ondervonden hun betrekking in het Nederlandse leger als een duide1ijke verbetering van hun lot. Men diende te bedenken, dat de koning der Ashanti op
1) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, II-44 d.d.
25 november 1836.
2) Van Dantzig, The Dutch Military Recruitment Agency, p. 23 deelt mee, dat
een van deze prinsen later als mijningenieur naar Nederlands Oostindie is gegaan.
8) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, II-45 d.d.
21 juni 1837.
4) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, II-45 d.d.
29 augustus 1837.
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ruime schaal gebruik maakte van mensenoffers bij plechtige gelegenheden,
zoals bruiloften en begrafenissen. Voor dit doel werden veel tot slaaf gemaakte krijgsgevangenen gebruikt. Het recruteren van deze negers zou het
aantal rituele mensenoffers kunnen verminderen. De generaal hechtte evenmin geloof aan het vermoeden van Engelse kant, dat het aan de koning der
Ashanti betaalde handgeld ten bedrage van een ons goud per recruut deze
Vorst ertoe zou kunnen brengen zijn bezit aan slaven te vergroten. Ais deze
koning zijn slaven echt zou willen verhandelen, dan kon hij ten zuiden van
Accra weI twee- tot driemaal zoveel voor hen ontvangen. De in Afrika bestaande slavenhandel, die inderdaad nog steeds voortduurde, had met het
genoemde contract niets van doen. Ook de handelsstop met de Ashanti
stond daar buiten. De oorzaak van deze stop lag bij de Engelse, Deense en
Nederlandse handelaren zelf. Zij had den in onderling overleg besloten in het
vervolg de handel in produkten aan de kust te laten plaatsvinden. Daardoor
voelde de koning der Ashanti zich te kort gedaan en had hij aIle handelsbetrekkingen tussenzijn onderdanen en de Europese kooplui verboden. Neen,
het Nederlandse optreden in Afrika vertoonde geen feilen; het verbod op
de slavenhandel werd strikt gehandhaafd; aile recruten werden v66r hun inscheping naar Java officieel vrij verklaard.
De gouverneur van het Engelse Cape Coast, door Londen naar zijn mening gevraagd, was het in geen enkel opzicht met de door Verveer verstrekte
gegevens eens. De gouverneur wilde weliswaar niet twijfelen aan de goede
trouw van de Nederlanders, maar toch had Verveer bij zijn optreden enkele
misslagen gemaakt. In de eerste plaats ging de vergelijking tussen de hoge
verkoopprijzen der slaven ten zuiden van Accra en het bedrag aan handgeld,
dat Nederland voor elke recruut uitbetaalde, niet op. De Ashanti zouden
hun slaven nooit zo ver in het zuiden verkopen. In de tweede plaats was de
opmerking over de afzijdigheid van de Ashanti aan de slavenhandel onjuist.
Deze starn verkocht zijn slaven en horigen weI degelijk, mits deze door schuld
in slavernij waren geraakt. Ondanks de geruststellende mededelingen van
Verveer bleef in de derde plaats de vraag open, of de in Nederlandse militaire
dienst getreden neger weI besefte, dat hij vrij was. Uit de voorzorgsmaatregelen tegen ontsnapping, waarmee de nieuwe recruten te Elmina werden omringd voor hun vertrek naar de Oost, zou het tegendeel kunnen blijken. Hoe
generaal Verveer de emancipatie v66r de embarkatie naar Java ook benadrukte, de daarbij betrokken negers "cannot be expected to understand nice
distinctions; they can only judge by what they see and know - by the fact
that they can sell their slaves for a very high price to the Dutch local authorities". Het maakte geen verschil of de recruut al naar zijn eigen mening werd
gevraagd; een slaaf in Afrika had geen eigen wi!. De gouverneur van Cape
Coast stelde Londen voor de Nederlandse regering in ruil voor de annulering
van het contract met de Ashanti in de gelegenheid te stellen onder de geemancipeerde negers te Sierra Leone recruten te werven. Door deze maatregel zou bovendien de werkloosheid daar onder de vrije negers verminderen 1).
1) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-45 d.d.
7 februari 1838.
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De argumenten van de Britse gouverneur op de Goudkust lieten niet na
indruk te maken in Londen. De Britse ambassadeur liet een fel protest horen
tegen de tweede reis van Verveer naar Elmina 1). De Nederlandse reactie op
dit protest was een herhaling van de vorige verklaringen op dit punt. Dit
keer bracht de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken echter bovendien de toegenomen slavenhandel op Brazilie ter sprake, waarvan, - zo
werd er hatelijk aan toegevoegd -, de Engelsen zelf ook wei op de hoogte
zouden zijn. 2).
In de volgende jaren bleef de Engelse regering haar afkeuring uitspreken
over pogingen van de Nederlanders om recruten in Afrika te werven. Toen
in 1840 een groep van deze zwarte soldaten niet naar de Oost, maar naar
Suriname en Cura~ao werd gestuurd, protesteerden de Engelsen weer. Het
schip met dezerecruten was bijna door het Engelse oorlogsschip "Wolverine"
in beslag genomen en naar Sierra Leone opgebracht S).
De Nederlandse regering verklaarde in antwoord op het Britse protest, dat
er inderdaad Afrikaanse recruten naar de West waren gezonden, waar zij als
vrije soldaten dienst deden. Deze negers uit Elmina waren zich daar zeker
van bewust, want zij lieten niet na zich in Suriname ten opzichte van de daar
aanwezige zwarten op hun positie te laten voorstaan. De Nederlandse minister van Buitenlandze Zaken wees in dit verband op de situatie in Brits Honduras, waar de zwarte soldaten van het Engelse leger de slaven daar verplichtten voor hen te buigen en hun hoed af te nemen. Buitenlandse Zaken
voegde bij het antwoord aan Londen een lijstje van vijf soldaten, die na
afioop van hun diensttijd op Sumatra via Nederland weer naar Elmina waren
teruggekeerd en daar van hun pensioen leefden '). Waarom zouden de in
Suriname gelegerde negersoldaten dat niet doen?
De Britse regering was niet gerust op de houding van de Nederlandse koloniale autoriteiten en bleef Den Haag met klachten achtervolgen 6). Bovendien bracht Engeland geregeld klachten naar voren over de vermeende hulpveriening aan slavenschepen te Elmina, waarover hiervoor reeds sprake is
geweest 6). De Nederiandse regering ontkende aIle beschuldigingen, ook die
betreffende Elmina. EIke koopvaarder had nu eenmaal voor de Afrikaanse
kust kano's nodig, omdat zich daar weinig natuurlijke havens bevonden. De
eigen scheepsbemanning wilde men voor het vervoer tussen land en schip
1) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-45 d.d.
10 april 1838.
") ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-47 d.d.
20 mei 1838.
8) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-49 d.d.
10 september 1840.
') ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-49 d.d.
9 november 1841.
") ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-49 d.d.
8 december 1840.
8) I.V.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel13-IV. p. 16 en p. 21 (1832); ARA,
Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-49 d.d. 28 oktober
1839 en I.V.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel 22, p. 785/786 (1842).
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liever niet inschakelen. Bij de inspectie van de scheepspapieren werden te
Elmina voldoende voorzorgsmaatregelen in acht genomen. Het was echter
onmogeIijk te voorspeIlen, wat de schepen buiten het zicht van dat fort zouden gaan doen 1).
Ondanks deze ontkenningen probeerde men in Den Haag de Engelse
kIachten te voorkomen: in 1841 werden instructies uitgezonden om aan de
werving van Afrikaanse soldaten een eind te maken; in 1842 toonden de
Nederlanders op de Goudkust hun goede wil door een iIIegaal Spaans slavenschip, dat met eenenveertig slaven aan boord op een Nederlandse kustgedeelte was gestrand, aan de Engelsen over te dragen 2).
AIs gevolg van het tekort aan militair personeel in Oostindie werd de werving van soldaten te Elmina een aantal jaren later hervat. Weinigen meldden
zich aan. Een nieuw contract met de Ashanti-koning in 1855 had evenmin
veel effect: in de periode tussen 1858 en het midden van 1862 werden slechts
455 Afrikanen naar de Oost gestuurd. In 1867 maakten in totaal nog 450
zwarte soldaten deel uit Van het Nederlands-Indische leger 3).
De teleursteIIende resuItaten bij het werven van soldaten deden nog eens
te meer uitkomen, dat Elmina in het Nederlandse koloniale bezit geen functie
meer kon vervullen. De inkomsten vieIen in het niet bij de uitgaven. Deze
negatieve uitkomst stak schrH af tegen de batige saldi uit Oostindie. De
Engelsen deden de Nederlandse regering echter een oplossing aan de hand:
zij wilden de forten aan de Goudkust kopen, en wei om handelstechnische
redenen. Het saldo van de baten en lasten van de Engelse Westafrikaanse
bezittingen, dat evenals van de Nederlandse sterk nadeIig was, wilde men opheffen door de ins telling van een importheffing voor de Goudkust. Zo'n
heffing op de invoer van goederen in Engels Westafrika zou echter weinig zin
hebben, als de Engelse forten geen aaneengesloten geheel vormden. Om die
reden was een regeling met Nederland noodzakeIijk.
De diplomatieke details van deze regeling, die resulteerde in de overdracht
van onze bezittingen op de Goudkust aan Engeland, vormen een verhaal op
zicbzelf, dat buiten het kader van dit hoofdstuk valt. Wei dient hier nog
gewezen te worden op de poging om in Nederland voor de laatste maal belangstelling voor de Goudkust te wekken. C. J. M. Nagtglas, oud-gouverneur
van Elmina, en J. S. G. Gramberg, oud-gouvemementsarts en planter daar,
vroegen in hun respectieve publicaties van 1864 en 1861 aandacht voor deze
verwaarloosde Nederlandse vestiging ').
Nagtglas was van mening, dat een complete overdracht van de Nederlandse forten uit den boze zou zijn. Een soort ruilverkaveling met de Engelsen
1) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, II-50 d.d.

29 december 1840.
2) LV.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel 23-11, p. 457 e.v.
8) Coombs, p. 3.
4) (C. J. M. Nagtglas), What Must the Netherlands do with her Settlements on

the Coast of Guinea? Londen, 1864 en J. S. G. Gramberg, Schetsen over Afrika's
Westkust. Amsterdam, 1861 (Gramberg).
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was voldoende, zodat het Nederlandse gezag zich over een ononderbroken
kustgedeelte zou kunnen uitstrekken. Na zo'n verkaveling zou de Nederlandse regering importheffingen kunnen instellen op de daar ingevoerde
goederen, waardoor het nadelig saldo van de Goudkust ongetwijfeld zou
verminderen. Het bezit van eigen kolonien in Afrika zou Nederland later
nog wei eens te pas kunnen komen.
Gramberg vergeleek in zijn beschrijving van de Afrikaanse Westkust de
Nederlandse met de Engelse vestigingen. Hij was zeer onder de indruk van
Sierra Leone, waar veel geemancipeerde negers een redelijk bestaan hadden
gevonden. Prijzend maakte hij melding van de voor negerkinderen ingerichte
scholen, vervaardigd uit het hout van de tot prijs verklaarde en in stukken
gezaagde illegale slavenschepen. De onder Nederlands gezag staande
negerdorpen aan de kust maakten daarentegen een morsige en onzindelijke
indruk. Dit was trouwens in het algemeen het geval met de dorpen van die
stammen, die vroeger aan de slavenhandel hadden deelgenomen. De lust tot
arbeid hadden deze negers verleerd; zij waren lui en vadsig. Gramberg kwam
op zijn reis nog wei in contact met enkele Amerikaanse en Braziliaanse
slavenhalers, echter niet op het door Nederland beheerde gebied. Hij vernam, dat het Engelse "African Squadron", dat voor de kust van Afrika
jacht maakte op illegale slavenschepen, twee op de zeven schepen wist te
snappen. Naast Nagtglas zag ook Gramberg uitbreiding van de handelsbetrekkingen Van Elmina als een gerede mogelijkheid. Bij het aanleggen van
plantages en het vormen van een geschikt bestuursapparaat zouden de uit
de Oost teruggekeerde Afrikaanse soldaten, die bij Elmina op een speciale,
van hun stamgenoten afgezonderde plaats bij elkaar woonden, behulpzaam
kunnen zijn 1). Het arrogante optreden van de Engelsen tegen zowel de
blanke als de inheemse handelaren zou de produktenhandel rond Elmina
met zijn veilige rede kunnen stimuleren.
Maar net als vijftig jaar eerder vonden deze hervormingsplannen in Den
Haag nauwelijks gehoor. Noch Nagtglas noch Gramberg waren in staat aan
te geven, hoe de Goudkust aan de toekomstige economische ontwikkeling
van Nederland een positieve bijdrage zou kunnen leveren. Was de plantagelandbouw, was de produktenhandel daar wei nodig? Nederlands Indie was
voor Nederland veel belangrijker en bood bij het toenmalige ontwikkelingsniveau van de moederlandse volkshuishouding voldoende ruimte voor expansie. Gelet op deze omstandigheid zou het verkeerd zijn de overdracht van
Elmina als een gemiste kans te typeren. Integendeel, deze stap was bedoeld
om de beperkte economische mogelijkheden van Nederland op Oostindie te
concentreren. Het overdrachtstractaat van 1871 bepaalde onder andere, dat
1) Gramberg, p. 218 meldt, dat deze negers op elke Nederlandse nationale feestdag de driekleur hesen. De heuvel, waar de oudgedienden samen woonden, werd in
Elmina de "Javaberg" genoemd. Gramberg was zeer verheugd, dat deze oudIndischgasten geheel van hun luie, inerte dOfPsgenoten vervreemd waren; zij waren
altijd bereid in voorkomende gevallen de Nederlandse bezettingvan het fort te helpen.
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Nederland in ruil voor de afdracht Van Elmina en onderhorigheden aan
Engeland Van Londen carte blanche kreeg bij de uitbreiding van het Nederlandse gezag over geheel Sumatra.
Als gevolg van de opkomende industrialisatie in Engeland en de daarmee
samenhangende vraag naar grondstoffen werden daar veel meer pogingen
gedaan om de Afrikaanse bezittingen op de Westkust een nuttige functie in
de economie van het moederland te geven dan in Nederland. Net als voor
ons land vormden de Afrikaanse bezittingen, afgezien van Sierra Leone, voor
Engeland een lastpost. Toch werden deze Engelse forten niet geabandonneerd. In de eerste plaats wilde de admiraliteit in Londen de steunpunten
Voor het "African Squadron" niet kwijtraken. Een belangrijker factor voor
hun behoud was echter, dat de Industriele Revolutie in Engelandeengeestelijk klimaat had geschapen, waarin de voorstanders van opheffing van deze
armlastige forten werden overstemd door diegenen, die van mening waren,
dat het Engelse bezit op de Afrikaanse Westkust bij de industriele expansie
betrokken zou kunnen worden. Hoewel ook in het Verenigd Koninkrijk nog
geen sprake was van vastomlijnde plannen, had men daar in industriele
kringen, die aan invloed wonnen, de weJhaast intui'tieve neiging elke inkrimping van het Britse koloniale bezit af te wijzen. Met grote nadruk werd de
studie van vreemde landen en volken gestimuleerd; er waren in EngeJand
verscheidene verenigingen, die hun aandacht op Afrika en de Afrikanen
richtten. Deze belangstelling voor het zwarte continent ontbrak in Nederland, waar van industrialisatie nog nauwelijks sprake was; de geleerde genootschappen in ons land hieJden zich voornamelijk met Oostindie bezig 1).
Tot slot van dit hoofdstuk kan worden vastgesteld, dat er na de afschaffing
van de slavenhandel op de Nederlandse Goudkust geen sprake is geweest van
illegale voortzetting van deze handel. De talrijke beschuldigingen, die de
Engelsen ten aanzien van het verlenen van hulp aan illegale slavenschepen
aan het Nederlandse adres uitten, ware onjuist. Elmina was een dode plaats
geworden; de centra van de negentiende eeuwse slavenhandel lagen elders.
De schepen uit Brazilie, die Elmina aandeden en daar kano's en roeiers huurden, hadden deze ook elders kunnen verkrijgen. Van de Nederlandse autoriteiten op de Goudkust kon geen medewerking aan of bevordering van de
illegale slavenhandel worden verwacht. Zij waren voor hun positie van Den
Haag afhankelijk, waar men de Engelsen bij de afschaffing van de slavenhandel zoveel mogelijk tegemoet wilde komen. Buiten hun forten hadden de
Nederlanders op de kust nauwelijks gezag en dat gold, mutatis mutandis,
ook voor de Engelsen 2). Tenslotte kan de recrutering van zwarte soldaten in
het Ashantirijk niet als een poging tot hervatting van de slavenhandel worden
1) Curtin, The Image of Africa, p. 144, p. 157 en p. 159, waar wordt gewezen op
het belang van het African Institution en het African Committee.
2) Ook de Engelsen konden vanuit hun forten weinig uitrichten tegen de iIlegale
slavenhandel op de Goudkust, zelfs niet tegen de Britse handelaren, die ruilgoederen
aan slavenschepen verkochten (Curtin, The Image of Africa, p. 306).
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aangemerkt. De EngeIsen en Fransen brachten eveneens veIe duizenden
negers, aIs contractarbeiders, naar elders over 1).
Ter nadere adstructie van deze uitspraak kan op de gegevens van de gemengde gerechtshoven tot wering van de slavenhandel te Sierra Leone worden gewezen. Daar zouden ongetwijfeld te Elmina uitgeruste of met slaven
beladen schepen zijn opgebracht, als op het Nederlandse fort met het traktaat tegen de slavenhandel de hand zou zijn gelicht. Het voIgende hoofdstuk
zaI bevestigen, dat er van dit Iaatste inderdaad geen sprake was.

V. RET GEMENGD GERECHTSHOF TOT WERING VAN DE SLAVENHANDEL
TE SIERRA LEONE; RECHTERS EN VEROORDEELDEN

De Nederlandse rechters

De insteIIing van twee gemengde EngeIs-NederIandse gerechtshoven tot
wering van de sIavenhandeI was vastgesteId in het op 4 mei 1818 getekende
verdrag tegen de slavenhandel. Een ervan zou op Engels grondgebied op de
Afrikaanse Westkust worden gevestigd en het andere in een der Nederlandse
bezittingen in Westindie.
Reeds op 5 februari 1819 werd Douwe van Sirtema aangesteld als Nederlands rechter bij het gemengde hof in Afrika. Dit hof kreeg door de EngeIsen
Freetown, de hoofdpIaats van Sierra Leone, als zeteI toegewezen 2). In de
daarop voIgende maand werden de Nederlandse rechter en arbiter van het
tweede gemengde gerechtshof aangewezen. Dit hof werd door koning Willem
I te Paramaribo gevestigd. De werkzaamheden van deze rechtbank zullen
in het volgende hoofdstuk aan de orde worden gesteld.
Naast de benoeming van een rechter had de Nederlandse regering nog een
vacature in Sierra Leone te vervuIIen: die van arbiter. Bij een uitspraak,
waarbij de stemmen van de twee rechters staakten, diende een der arbiters,
daartoe door het lot aangewezen, de beslissing te nemen. Het bleek echter
moeilijk een geschikte persoon voor deze laag betaalde functie aan te trekken, omdat Freetown een bij uitstek ongezonde standplaats was voor Europeanen. Trouwens, ook om andere redenen was Freetown geen gelukkige
keus: het lag ver van Benin en Biafra, plaatsen, waar de Britse marine gewoonlijk de meeste illegale slavenschepen in beslag nam 3).
Na enig oponthoud slaagde Nederland er echter in een arbiter voor Freetown te benoemen: op 29 april 1819 werd E. G. P. Bonnouvrie in die functie
aangesteld '). Beide benoemden werden op staatskosten naar Sierra Leone

Williams, From Columbus to Castro, p. 349.
') ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2316 d.d. 21 februari 1819.
8) L. Bethell, The Mixed Commissions for the Suppression of the Transatlantic
Slave Trade in the Nineteenth Century. In: Journal of African History, vol. vii-l
(1966), p. 81 (Bethell, The Mixed Commissions).
') ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2316 d.d. 29 april 1819.
1)
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gebracht 1). Op 28 augustus van dat jaar arriveerden de twee Nederlanders
op hun standplaats 2).
De benoeming van de Nederlandse functionarissen had zelfs sneller plaats
gevonden dan die van de Engelse rechters: eerst op 11 mei 1819 werden
Thomas Gregory en Edward Fitzgerald als Engelse rechters aangesteld. De
andere gemengde gerechtshoven in Sierra Leone werden minder snel bemand, vooral Portugal was erg laat met de benoemingen S).
Naar het oordeel van de regering waren Van Sirtema en Bonnouvrie zeer
geschikt voor het bekleden van hun functie. Van Sirtema was jarenlang
koloniaal ambtenaar in de West geweest en had daar in een hoge rang onder
de Engelsen gediend. Zowel zijn tropenervaring als zijn kennis van het Engels
en de Engelsen maakte hem een geschikte figuur. Bonnouvrie had eveneens
vele jaren in de tropen doorgebracht; op de Goudkust had hij verscheidene
bestuursfuncties bekleed.
De benoeming van Van Sirtema bleek echter een grove misslag te zijn. Hij
maakte letterlijk ruzie met iedereen. In de eerste plaats was hij gebrouilleerd
met zijn collega Bonnouvrie. Van Sirtema zag in het algemeen de aanstelling
van arbiters niet als zinvol. In het bijzonder stond hem de persoon van zijn
Nederlandse collega tegen, die zijn functie slechts zou misbruiken om de
invloed van de Nederlandse rechter te ondergraven. Zo had Bonnouvrie een
aan Van Sirtema gerichte briefzonder diens toestemming geopend. Bonnouvrie had de "blanke knegt" van Van Sirtema "verleid" door deze bediende op
zijn lage salaris te wijzen, hem "rijkelijk met drank vullende en hem dwingende het middagmaal aan een tafel te gebruiken". Tot grote verontwaardiging van Van Sirtema had de knecht zijn ontslag genomen en was hij bij
Bonnouvrie in dienst getreden. Van Sirtema yond het onder deze omstandigheden beter, als de minister een van de twee Nederlanders zou terugroepen.
Van Sirtema had voorts voortdurend geharrewar met de Engelsen. Bij de
eerste zittingen van het gemengde hof maakt hij onophoudelijk aanmerkingen over kleine procedurekwesties, zodat slechts weinig voortgang werd geboekt met het eigenlijke werk 4). De Nederlandse rechter verzette zich in het
bijzonder tegen de toelating van "proctors", advocaten, van wie een de
belangen van de eigenaar(s) en de kapitein van het opgebrachte schip behartigde en de ander die van het desbetreft'ende marineschip 5). Aan deze
tegenstelling kwam een einde, toen de Nederlandse regering de Engelse
procedurevoorschriften ook voor het gemengde hof te Sierra Leone geldig
verklaarde 6). Het optreden van Van Sirtema had bovendien een ongunstig
1) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2316 d.d. 20 juni 1819. Het
eten aan boord was voor eigen rekening.
2) LV.P. Series of B.P.P., Slave Trade, dee163, p. 322.
3) Ward, p. 81.
4) LV.P. Series of B.P.P., Slave Trade, dee163, p. 324 d.d. 27 november 1819.
6) Bethell, The Mixed Commissions, p. 85.
8) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2316 d.d. 20 januari 1820 en
LV.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel 63, p. 469; Voor Suriname diende een
nieuw reglement te worden ontworpen.
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effeet op de verhouding tussen enerzijds de EngeIse en anderzijds de Spaanse
en Portugese reehters van de andere gemengde gereehtshoven. Zo wilde de
Spaanse reehter na de obstruetie van Van Sirtema zijn reeds verleende toestemming tot toepassing van de Britse procedureregeling weer intrekken 1).
In zijn brieven aan Den Haag gaf Van Sirtema verder herhaaldelijk blijk
van zijn ongenoegen over de hoogte van zijn salaris. Zijn jaarwedde bedroeg
vijfduizend gulden, hetgeen volgens hem volstrekt ontoereikend was 2). De
Spaanse reehter toueheerde honderdzestig pond per maand; hij wasjuist ziek
geweest en had een doktersrekening van driehonderdzestig pond ontvangen.
Een ziekenoppasser kosstte zeven pond per etmaal in Freetown, waar de
Europeanen gewoonlijk acht van de twaalf maanden ziek waren. Van de
honderdzeventien blanken, die zich in 1819 te Sierra Leone bevonden, waren,
volgens Van Sirtema, er na een jaar reeds ,,78 in hunne graaven gedaald".
Van allereehters te Freetown verdiende de Nederlandse het minste. Bijzonder
afgunstig rapporteerde Van Sirtema, dat de Engelse reehter maar Hefst drie
duizend pond per jaar toucheerde en daarenboven uitstekende pensioenreehten genoot. Van Sirtema deelde Den Haag mee, dat als Willem I onverhoopt niet "als een vader van zijn onderdaanen" aan zijn verzoek om weddeverhoging zou willen voldoen, het maar het beste zou zijn, dat hij werd teruggeroepen. Van Sirtema deed er over het salaris "an de arbiter Bonnouvrie,
die slechts vijfendertighonderd gulden per jaar verdiende, het zwijgen toe 8).
De positie van Van Sirtema werd onhoudbaar na de moeilijkheden rond
de veroordeling van het onder Nederlandse vlag genomen slavenschip
"Eliza" 4). Dit sehip had op het ogenblik van inbeslagname door een Engels
oorlogssehip slechts een slaaf aan boord. De overige slaven waren haastig
over boord gewerkt; de Engelsen konden de kan~'s, waarmee zij weer naar
de kust werden teruggeroeid, nog achterhalen. Ondanks de getuigenverklaringen van de leden der bemanning van het oorlogsschip, ondanks de aan
boord van de "Eliza" aangetroffen slaaf en ondanks de aanwezigheid Van
talloze slavenijzers aan boord, die bij de haastige ontseheping van de slaven
her en der over het dek verspreid waren aangetroffen, verzette Van Sirtema
zich tegen veroordeling van het schip. Hij voerde aan, dat volgens de letter
van het tussen Engeland en Nederland gesloten traktaat slechts schepen
mochten worden aangehouden met slaven aan boord .). De aanwezigheid
van een slaaf voldeed niet aan het in het traktaat bepaalde. De "Eliza" werd
1) I.U.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deeI 63, p. 322, p. 323 d.d. 12 november
1819.
2) ARA, Ministerie van KoIonien, 1813-1890, no. 2316 d.d. 21 februari 1819.
3) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309 d.d. 6 februari en 25 juni
1820.
') Voor bijzonderheden over dit sehip zie bijIage IV, no. II.
0) Het geval van de "Eliza" was voor de EngeIse regering mede aanleiding om te
pogen aan de bestaande bi-IateraIe verdragen tot wering van de slavenhandel de
"equipment-cIauses" toe te voegen. Deze zouden aanhouding van een van sIavenhandel verdaeht sehip mogelijk maken. AdditioneIe artikeIen in die zin werden aan
het EngeIs-Nederiandse traktaat toegevoegd in 1822 en 1823 (zie deeI I, hoofdstuk
III en bijIage 11).
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toch tot prijs verklaard, ondanks Van Sirtema's obstructie. De Nederlandse
arbiter Bonnouvrie nam daartoe de beslissing, nadat hij na het staken van de
stemmen van de rechters door het lot was aangewezen om uitspraak te doen.
De Engelse rechters waren zeer verontwaardigd over deze gang van zaken.
In een brief aan de Engelse minister van Buitenlandse Zaken, klaagden zij
hun nood. Het was onmogeIijk "to cultivate a spirit of conciliation and
harmony" met de Nederlandse rechter. "In the affair of the Eliza he appears
to more the anxious advocate of these convicted dealers in slavery than the
judge, and has not even hesitated to blame his colleague, Mr. Bonnouvrie,
the Commissioner of Arbitration on the part of the Netherlands, for having
decided agreeably to his own conscience" 1).
Van Sirtema had uiteraard zijn eigen visie op deze zaak, welke hij in een
brief aan het ministerie in Den Haag ter kennis bracht. Hij was van mening,
dat men niet "aIle dagelijkse arbitraire handelingen" Van de Britse marine
kon goedkeuren. Hij sprak er zijn verbazing over uit, dat Engeland, toch zo
op de vrije zeevaart gesteld, anderen deze vrijheid niet wilde gunnen. Van
Sirtema wees ter adstructie van zijn mening op andere gevallen ten bewijze
van het willekeurig optreden van de Engelse marine. Een Engels oorlogsschip had een Franse koopvaarder met 106 slaven aan boord naar Sierra
Leone opgebracht, terwijl de Engelsen in het geheel geen recht hadden
Franse schepen naar hun eigen havens op te brengen. Voorts hadden de
Engelsen een Portugese schoener opgebracht, toen dat schip juist door een
kano vol slaven werd benaderd. Een der slaven sprong uit de kano in zee en
werd door het Portugese schip aan boord genomen, waarna de Engelsen het
schip tot prijs verklaarden. Het was geen wonder, dat het onder zulke omstandigheden voortdurend spaak liep bij de gemengde gerechtshoven. Van
Sirtema wees daarbij op de meningsverschillen tussen de EngeIsen enerzijds
en de Spaanse en Portugese rechters anderzijds, waarbij hijzelf voor de laatstgenoemden partij koos. De door arbiters genomen beslissingen noemde hij
onrechtvaardig; het was duidelijk, dat in zulke gevallen "niet het tractaat,
maar slegts het lot beslist" 2).
Waarom gedroeg Van Sirtema zich zo obstinaat? Het zal hem toch niet
zijn ontgaan, dat zowel het door hem genoemde Franse schip als het Portugese weI degelijk slavenhalers waren. Moet het antwoord op deze vraag in de
persoonlijkheidsstructuur van de Nederlandse rechter worden gezocht?
Vanuit patria had hij allerminst opdracht gekregen om de Engelsen bij het
berechten van ilIegale slavenschepen dwars te zitten. In tegenstelling tot de
Spaanse en Portugese rechters behoefde hij geen rekening te houden met de
grote belangen, die verscheidene koopmanshuizen in het moederland bij de
slavenhandel zouden hebben. Oppositie, tegenwerking en het traineren van
de rechtsgang zouden van de kant van de andere rechters te Sierra Leone weI
zijn te verklaren in verband met de slavenhandelsbelangen van hun land;
van de kant van Nederlandse rechters echter niet. W. E. F. Ward maakt in
of B.P.P., Slave Trade, deel 63, p. 324 en p. 325.
ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309 d.d. 9 maart en 25 juni
1820.
1) I.U.P. Series

2)
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zijn boek "The Royal Navy and the Slavers" verschil tussen de Engelse rechters enerzijds, die alle toegewijde voorstanders van de afschaffingsprocedure
waren en de "foreign lawyers" anderzijds, die de slavenhandel zoveel mogelijk trachtten te beschermen en de Engelsen slechts tegenwerkten. Van Sirterna wordt met name als voorbeeld van de laatste categorie genoemd.
Het optreden van Van Sirtema kan een verkeerde indruk wekken ten aanzien van de Engels-Nederlandse samenwerking bij de afschaffing van de
slavenhandel. Den Haag steunde hem niet 1). Integendeel, in een dienstaanwijzing werd de Nederlandse rechter duidelijk gei'nstrueerd zoveel mogelijk in de geest van het tussen Engeland en Nederland gesloten traktaat uit
1818 met zijn Engelse collega's samen te werken 2).
Voordat deze boodschap Van Sirtema had bereikt, waren er alweer nieuwe
moeilijkheden met de Engelsen ontstaan, dit keer over het tot prijs verklaren
van het onder Nederlandse vlag genomen schip "Marie" 3). Volgens de bemanning van dit schip waren de aangetroffen negers geen slaven, maar bemanningsleden, in Afrika aan boord genomen om de bemanning aan te vullen. Van Sirtema weigerde daarom deze zwarte bemanningsleden te horen.
De Britse rechter drong daar maar niet verder op aan, vanwege " ... the
notorious opposition, which I have to encounter on every, the most trifling,
occasion from Mr. Van Sirtema . .. " 4). Uiteraard veroorzaakten de voortdurende klachten over het gedrag van Van Sirtema in Den Haag een gevoel
van verlegenheid. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken haastte
zich aan Londen mee te delen, dat Van Sirtema ten tweede male was geinstrueerd met zijn Engelse confraters tot een goede verstandhouding te
komen en aile partijen te horen, wier inlichtingen voor het prijs verklaren van
een illegale sIavenhaler van belang zouden kunnen zijn 5).
Deze oekaze uit Den Haag bereikte Van Sirtema echter niet. Reeds op
25 juli 1820 keerde hij via Senegal naar Nederland terug, zonder daarvan
kennis te hebben gegeven aan zijn superieur of aan zijn collega's van de
rechtbank. Het ongezonde klimaat en de volgens hem willekeurige behandeling van de rechtzaken hadden hem tot deze stap gebracht, zoals hij later meedeelde 8). Waarschijn1ijk zal daartoe ook het feit hebben bijgedragen, dat
Den Haag op de verzoeken van Van Sirtema om salarisverhoging vanwege de
"enorme duurte der huishuren en Ievensmiddelen" te Sierra Leone slechts
had gereageerd met de toekenning van een eenmalige gratificatie van tweehonderdvijftig pond en niet met een blijvende weddeverhoging 7). Het vertrek
van deze Nederlandse rechter voorkwam, dat hij werd ontslagen. In een
rapport over deze aangelegenheden gaf de minister van Kolonien toe, dat de
keuze van Van Sirtema "allerongelukkigst" was geweest. De arbiter Bon1) Ward, p. 81.
2)
S)

')
6)
6)

1)

ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2316 d.d. 5 september 1820.
Voor bijzonderheden over dit schip zie bijlage IV, no. ill.
I.V.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel 63, p. 335.
LV.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel 63, p. 506.
ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2326.
ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2316.
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nouvrie vervulde zijn functie daarentegen heel goed, hoewel deze van lagere
komaf was dan Van Sirtema 1).
Bonnouvrie oefende na het vertrek van Van Sirtema het ambt van arbiter
en rechter tegelijk uit. De Engelse regering had hiertegen bezwaar, omdat bij
het staken van de stemmen de Engelse arbiter automatisch het laatste woord
zou hebben 2). Nederland benoemde echter geen nieuwe rechter; ons land
was voor de besluiten van een door Engelsen overheerste rechtbank niet
bevreesd. In de praktijk bleek de Nederlandse eenmansbezetting te Sierra
Leone niet tot moeiIijkheden aanleiding te geven. Na de veroordeling van
drie onder Nederlandse vlag opgebrachte schepen in het eerste jaar, 1819,
vonden in de daarop volgende twee jaar geen processen plaats 8).
Het klimaat van Sierra Leone vroeg echter te veel van Bonnouvrie. Op
2 april 1822 werd de Nederlandse arbiter bij K.B. een jaar van zijn functie
ontheven en in de gelegenheid gesteld voor het herstel van zijn gezondheid
naar Nederland terug te keren met behoud van een gedeeite van zijn saIaris.
Als zijn vervanger werd als rechter in tijdeIijke dienst voor de duur van een
jaar benoemd: J. A. de Marree, oud-fiscaal van Elmina 4).
De vraag kan worden gesteld, of deze vroegere voorstander van de voortzetting van de slavenhandel, - zoals wij zagen -, wei de juiste persoon voor
deze functie was. Het antwoord op deze vraag moeten wij echter schuldig blijven; gedurende De Marree's verblijf te Sierra Leone van 1822 tot 1824 werd
er slechts een schip door de gemengde Engels-Nederlandse rechtbank daar
tot prijs verklaard, de "Aurora" 6). De brieven van De Marree aan Den Haag
laten uitkomen, dat de samenwerking met de Engelsen goed was. Het aIIes
overheersende probleem voor De Marree was, - evenals voor Van Sirtema
-, zijn geringe salaris. Hij klaagde over de hoge prijzen te Freetown. Eerlijk
personeel was er niet te krijgen; men moest aIIes zelf controleren, "tot de uitdeeling der keukenrations toe" 6). De Marree was bijzonder verontwaardigd
over het feit, dat aan Van Sirtema weI en hem niet een extra toelage was verleend, terwijl Van Sirtema zijn post korter had bekleed dan hijzelf en met
iedereen ruzie had gemaakt. 7) Besefte men in Den Haag weI, dat hij van de
hem toegekende jaarwedde van vijf duizend gulden maar liefst vijftienhonderd gulden aan huishuur moest betalen 8)?
Voordat de Nederlandse regering zich over deze verzoeken om weddeverhoging had uitgesproken, sloeg de geIe koorts echter toe. Op 2 april 1824
overleed De Marree te Freetown 9).
Op 24 januari 1825 keerde Bonnouvrie, na verlengd verlof in patria, te
1) Zie noot 7, p. 86.
2) I.V.P. Series ofB.P.P., Slave Trade, deel 63, p. 524.
3) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2310.

') ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2316 .
•) Voor bijzonderheden over dit schip zie bijlage IV, no. IV.
6) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309 d.d. 2 mei 1823.
1) ARA, Ministerie van Koionien, 1813-1890, no. 2309 d.d. 4 januari 1824.
8) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309 d.d. 12januari 1814.
9) I.V.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deellO-I, p. 59.
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Sierra Leone terug; na een periode van negen maanden was het EngelsNederlandse hof daar weer bijna compleet 1). Voor zijn vertrek uit Nederland
was Bonnouvrie tot rechter benoemd met een jaarwedde van zesduizend
gulden's jaars, duizend gulden meer dan Van Sirtema en De Marree hadden
ontvangen. Met dit bedrag was Bonnouvrie, een vrijgezel, tevreden. Nederland liet de arbitersplaats onbezet 2).
Bij zijn terugkomst werd Bonnouvrie geconfronteerd met de afhandeling
van het proces tegen het Nederlandse schip "Bey" 3). In afwachting van de
terugkeer van de Nederlandse rechter had men de zaak aangehouden, hoewel
de Engelsen ook zonder een Nederlandse vertegenwoordiger vonnis konden
wijzen. Het was typerend voor de goede verstandhouding tussen de Engelse
en Nederlandse rechters, dat de eerstgenoemden van deze mogelijkheid geen
gebruik hadden gemaakt 4). Bonnouvrie kon echter niet worden verweten,
dat hij het zijn Engelse coIlega's moeilijk maakte. Tijdens zijn tweede ambtsperi ode vanjanuari 1825 tot en met april 1828 werden, afgezien van de "Bey",
negen schepen door het Engels-Nederlandse gerechtshof tot prijs verklaard 6).
Langer dan drie jaar kon de Nederlandse rechter het in tweede instantie te
Sierra Leone niet volhouden. Het klimaat was moordend in de meest letterlijke zin van het woord. Herhaaldelijk maakte Bonnouvrie melding van het
overlijden van Engelse koloniale en rechterIijke ambtenaren: "De dood
zwaaid hier zijn scepter vreeslijk" 6). En in de marge van een van zijn rapporten aan Den Haag: "De regens zijn op handen en de tournades hebben een
aanvang genomen. Het is zoo drukkend, dat me nauwelijks het papier van
de zweetdroppels bevrijden kan. Excuseer" 7). Op 22 december 1827 vroeg
Bonnouvrie Den Haag hem naar huis terug te roepen in verband met zijn
verslechterende gezondheid. Omdat juist in die periode het aantal onder
Nederlandse vlag opgebrachte schepen verminderde, voegde Bonnouvrie aan
zijn verzoekschrift het vo!gende toe: "Tevens neemt de suppliant de vrijheid
Uwe Excellentie bij deze te rapporteren, dat de post, die hem suppliant door
Zijne Majesteit, onze geeerbiedigde koning, en Uwe Excellentie zo respectievelijk toevertrouwd is, reeds van zodanig een effect sorteerd, dat de Nederlandsche vlag sedert een goede reeks van tijd niet te bespeuren is op die vaartuigen, welke den handel op deze kusten uitoefenen in ongelukkige slagtoffers van Africanen" 8). Het verzoek van Bonnouvrie werd ingewiIligd;
aan de werkzaamheden van de laatste Nederlandse rechter te Sierra Leone
1) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2316.
2) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2316 en LV.P. Series ofB.P.P.,

Slave Trade, deel 10-1, p. 61.
8) Voor bijzonderheden over dit schip zie bijlage IV, no. V.
') Bethell, The Mixed Commissions, p. 88.
6) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309-10, zie bijlage IV, no
VI-XIV.
8) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309 d.d. 25 maart 1826.

") ARA, Archieven van de West-Indische Bezittingen en Suriname, 1828-1845,
Supplement Suriname, stukken bij of overgebracht met de bestuursarchieven
XIll-6 d.d. 22 augustus 1826.
8) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2310 d.d. 22 december 1827.
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was een eind gekomen. Op 25 april 1828 meldden de Engelse rechters aan
Londen, dat hun Nederlandse collega naar Europa was vertrokken 1).
Zonder Nederlandse vertegenwoordiger werkte de Engels-Nederlandse
rechtbank te Freetown verder. Ondanks de optimistische verwachtingen van
Bonnouvrie werden in de jaren 1829 en 1830 nog zes schepen onder Nederlandse vlag veroordeeld 2). Het is de vraag of de zuinigheid van de Nederlandse regering, die de aanstelling van een nieuwe Nederlandse rechter verhinderde, niet verkeerd was. De meeste van deze schepen hadden namelijk
slechts een Nederlandse vlag aan boord, - naast vele andere vlaggen -,
maar geen Nederlandse papieren. Veroordeling door het Engels-Nederlandse
hof was in deze gevallen een gelegenheidsoplossing. Ben Nederlandse rechter
had tegen deze gang van zaken kunnen protesteren, hoewel hij bij het nemen
van beslissingen zou zijn overstemd. Aan de werkeIijke nationaliteit van de
veroordeelde schepen en hun bemanning zal in het tweede deel van dit hoofdstuk aandacht worden besteed.
Eerst hetjaar 1830 markeerde het werkelijke begin van een rustpauze in de
werkzaamheden te Sierra Leone voor het Engels-Nederlandse hof. Door de
langdurige stilstand van de werkzaamheden Van dit hof werd er in 1847 van
de Tweede Kamer uit in Nederland bij de minister van Kolonien op aangedrongen de Engelsen om opheffing van het hof te verzoeken. Nederland
bleef immers verplicht zijn deel in de kosten te betalen, zonder dat het hof
voor ons land nog enig nut afwierp. In 1854 werd dit verzoek herhaald 3).
De Engelsen namen echter het zekere voor het onzekere; zij waren niet bereid
het Engels-Nederlandse hofte Sierra Leone op te heffen. WeI verdwenen de
Engels-Portugese en de Engels-Braziliaanse hoven uit Freetown, maar de
desbetreffende maatregelen hadden een andere oorzaak. In 1845 werden
namelijk op andere plaatsen vier nieuwe Engels-Portugese zeegerechtshoven
ingericht, terwijl aile gemengde hoven met Brazilie werden opgeheven door
het afiopen van het desbetreffende verdrag tussen dat land en Engeland in
1845. De Braziliaanse slavenschepen werden voortaan, op bevel van de toenmalige Engelse eerste minister Aberdeen, direct door Britse zeegerechten
veroordeeid. Dit Jaatste was ook in toenemende mate het geval met Spaanse
slavenschepen, die vaak zonder viag voeren. Tengevolge van deze veranderingen werden er na 1845 te Freetown in totaal nog slechts zeven schepen tot
prijs verklaard. Tussen 1848 en 1859 beyond zich nog slechts een Engelse
arbiter te Freetown, die na 1859 tot rechter werd bevorderd, waardoor de
arbiterspositie weervaceerde 4). Overigens betrof een van de spaarzame keren,
dat een van de hoven te Freetown weer functioneerde, de veroordeling van
het Nederlandse schip "Jane" door het Engels-NederIandse hof in 1862 6).
Gramberg, in zijn beschrijving van de Westkust van Afrika, ontrukte in 1861
1)

2)
3)
4)
5)

I.U.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel 12-1, p. 84.
Voor bijzonderheden zie bijlage IV, no. XV-XXI.
ARA, Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1813-1870, no. 3132.
Bethell, The Mixed Commissions, p. 90-p. 92.
Voor bijzonderheden over dit schip zie bijlage IV, no. XXII.
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het Engels-Nederlandse hof voor zijn lezers nog even uit de vergetelheid. Bij
zijn bezoek aan Freetown ontdekte hij het bestaan ervan en het feit, dat Nedderland nog steeds een gedeeJte van de kosten van dat hof Voor zijn rekening
nam. Als vertegenwoordiger van Nederland zou een door Engeland aangewezen mulat fungeren 1). Gramberg doelde hierbij waarsehijnlijk op de
secretaris van de Engelse reehter, William Smith Jr., die geboren was uit een
huwelijk tussen William Smith, een vroegere seeretaris en reehter bij het hof
te Sierra Leone voor Engeland van 1826 tot 1835, met een Afrikaanse uit de
Fanti-stam 2). Na 1865 benoemden ook de Engelsen geen full-time rechter
meer te Sierra Leone; de arbitersplaats was, zoals gezegd, reeds lang onbezet.
De gouverneur van de EngeIse Westafrikaanse bezittingen te Cape Coast
werd opgedragen de reehtersfunetie in de nog overgebleven gemengde
gerechtshoven in voorkomende gevallen waar te nemen.
In 1871 werden de gemengde gerechtshoven in Sierra Leone ten gevolge
van de sterk teruggelopen illegale slavenhandel eindelijk officieel opgeheven
en de arehieven ervan overgebraeht naar Londen. De Britse opperreehter ter
kuste van Afrika werd een vergoeding toegekend voor het geval er nog eens
een iIIegaal slavenschip te Sierra Leone veroordeeId zou moeten worden.
De gemengde gerechtshoven, die elders waren ingericht, hadden inmiddeIs
ook opgehouden te bestaan. In sommige gevallen werd zo'n opheffing bij
verdrag geregeld, niet bij aIle. Ten aanzien van de opheffing van de gemengde
Engels-Spaanse reehtbanken aarzelde Londen: Spanje had immers de slavernij op Cuba nog niet afgeschaft 3).
Voor Nederland was de opheffing van de reehtbank te Sierra Leone niet
meer dan een formaliteit, die slechts tot uiting kwam op de begroting van
het ministerie van Kolonien; het Nederlandse aandeel in de kosten kwam te
vervallen 4). Deze kosten hadden gedurende de laatste decennia van het
bestaan van de gemengde gereehtshoven in Freetown uitsluitend betrekking
op de secretariaatswerkzaamheden 5).
Terugblikkend op het Nederlandse optreden te Sierra Leone kan worden
opgemerkt, dat onze rechters daar in het algemeen uitstekend met hun Engelse
coIlega's hebben samengewerkt. Van Sirtema was een ongelukkige uitzondering. Vooral Bonnouvrie, die als arbiter en rechter het langst aan de werkzaamheden van het Engels-Nederlandse hof heeft deelgenomen, was bezield
met dezeJfde gevoelens van humanitair mededogen ten opzichte van de ongelukkige slaven als de Engelse reehters. De houding van de Portugese, Spaanse
en Braziliaanse rechters was, zeker in de eerste jaren, anders; zij bedachten
vaak gezochte construeties om de onder hun vlag opgebrachte sehepen vrij

1) Gramberg, p. 251.
2) Bethell, The Mixed Commissions, p. 92, noot 48.
8) Bethell, The Mixed Commissions, p. 93, noot 52.

') ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2316 en no. 2309 d.d. 25 maart
1826 en Bethell, The Mixed Commissions, p. 89.
5) ARA, Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1813-1870, no. 3132.

DE SLA VENHANDEL IN DE NEGENTIENDE EEUW

91

te spreken. Nederland deed daar niet aan mee 1). Daartoe bestond in ons land
geen aanleiding, omdat, zoals gezegd, de slavenhandel onder Nederlandse
vlag reeds in de achttiende eeuw een natuurlijke dood was gestorven. In de
negentiende eeuw lieten in Nederland gevestigde reders zich niet met illegale
slavenhandel in. De nadere beschouwing van de te Sierra Leone veroordeelde
schepen levert voor deze stelling mede het bewijs.

De veroordeelden

De onder Nederlandse vlag veroordeelde schepen, die te Sierra Leone tot
prijs werden verklaard, waren geen van aile uit Nederland afkomstig 2). In
het algemeen kan worden opgemerkt, dat de driehoekshandel van Westeuropa naar Afrika en Westindie in de vorige eeuw grotendeels had afgedaan.
De slavenhandel in de negentiende eeuw werd niet meer van Europese
havens uit gevoerd, maar vanuit die gebieden, die de aangevoerde slaven ook
opnamen. Voorts dienden eveneens de eilanden in de golf van Mexico, die
aan een onoverzichtelijke hoeveelheid naties toebehoorden, de illegale
slavenschepen als thuishaven. Bovendien werd in de negentiende eeuw, - in
het voorafgaande is daar reeds op gewezen -, de band doorgesneden tussen
de handel in slaven en die in koloniale produkten. De winsten, die het iIlegale
slavenverkeer opleverde, waren ook zonder combinatie met de produktenhandel voor de kapitaalschieters toereikend, hetgeen de oorzaak voor deze
verandering vormde.
In de processtukken van het gemengde Engels-Nederlandse hof te Sierra
Leone komt het resultaat van de bovengeschetste verandering duidelijk tot
uiting. Aile opgebrachte schepen waren uit Westindie afkomstig. Van verscheidene kon de nationaliteit soms niet duidelijk worden vastgesteld: er
waren meer dan een vlag en verscheidene series scheepspapieren aan boord.
Vele van deze papieren bleken bij nader onderzoek vervalsingen te zijn;
vooral het logboek werd vaak opzettelijk onjuist ingevuld om het ware reisdoel van het schip te verdoezelen 3).
Langzaam begon zich, tijdens het onderhavige onderzoek, in de gegevens
van de te Sierra Leone veroordeelde schepen een vast patroon af te tekenen.
De eigenaar van het schip was meestentijds een te Sint Eustatius genaturaliseerde, kersverse Nederlander. Het schip was meestal ook op Sint Eustatius
van eigenaar verwisse1d en formee1 onder Nederlandse vlag gebracht. Het
schip "Vogel" werd door een der Engelse rechters als typerend voorbeeld
1) Ward, p. 82 en Bethell, The Mixed Commissions, p. 85/86 construeren een
tegenstelling tussen de Engelse en de "foreign lawyers". Ondanks het optreden van
Van Sirtema behoort Nederland in deze niet samen met Portugal, Spanje en Brazilie
te worden genoemd. Het optreden van Bonnouvrie en De Marrre wees in een heel
andere richting. Nederland verstoort het beeld, waarin Engeland de afschaffing van
de slavenhandel aileen moest bevechten tegen de wi! van de andere landen in, die
de met Engeland gesloten abolitieverdragen saboteerden.
2) Zie bijlage IV.
3) I.V.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel 9-II, p. 92 tim p. 94.
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bescbreven 1). Vit de aan boord van dat schip aangetroffen papieren bleek,
dat de kapitein, Jean Blais, op 28 juli 1825 te Sint Eustatius tot Nederlander
was genaturaliseerd. Hij was atkomstig van het Deense eiland Sint Thomas.
Op 4 augustus van datzelfde jaar had Blais de Amerikaanse schoener
"Gallant" op Sint Eustatius gekocht. Het schip werd vervolgens omgedoopt
tot "Vogel"; de gouverneur van Sint Eustatius, W. A. van Spengler hechtte
zijn goedkeuring aan het verzoek om het schip te mogen bewapenen, mits
daarvoor een extra waarborgsom tegen misbruik van de wapens zou worden
gestort van vijfduizend gulden. Tegen de gewone borgtocht van driehonderdvijfenzeventig gulden werd aan Blais een paspoort verstrekt, getekend door
Van Spengler, gel dig voor aBe windstreken, met uitzondering van de kust van
Guinee. De monsterrol werd eveneens door Van Spengler gearresteerd,
waarop dertien bemanningsleden voorkwamen wier gage varieerde van dertig tot tien gulden per maand. Aan boord van de "Vogel" bevond zich voorts
ook een uitkIaringsbewijs voor het Deense Sint Thomas, gedateerd te Sint
Eustatius op 5 augustus 1825. Op 17 september werd de "Vogel" weer uitgeklaard vanuit Sint Thomas. Als reisdoel stond "Price's Island" vermeld,
het Portugese Principe. Dit eiland lag niet ver verwijderd van Calabar, een
notoir inhandelingsgebied van slaven. Aan de papierwinkel kwam echter
nog geen einde; naast de Nederlandse en Deense papieren werd aan boord
van het schip ook een volledige serie Franse papieren aangetroffen: een verklaring van Frans staatsburgerschap van de kapitein, een Franse monsterrol
met van het Nederlandse exemplaar afwijkende namen, op 18 september
1825 te Point-A-Pitre, de hoofdstad van Guadaloupe gedateerd, alsmede een
uitklaringsbewijs uit dezelfde plaats, zonder opgave van bestemming, met
dezelfde opsomming van handelswaar als op het Deense, gedateerd op 18
september 1825 2).
Bij de veroordeling speelde naast de uitrusting van de "Vogel", die duidelijk voor de slavenhandel was bedoeId, een aan boord aangetroffen brief van
de kapitein aan de eerste stuurman een belangrijke rol. In deze brief maakte
de kapitein, die zich aan wal beYond, melding van zijn succes bij de inkoop
van slaven. Hij waarschuwde zijn plaatsvervanger aan boord de Franse vlag
te laten waaien, zodra er een Engels oorlogsschip zou naderen en de Nederlandse driekleur, als zich een Frans marineschip in de buurt zou bevinden.
"J'ai su de bonne part que Ie pavilIon hollandais etant remontre sur Ia cote
d'Mrique par les Anglais n'appoint d'excuse . .. " 3).
Naar aanleiding Yan de veroordeling van de "Vogel" uitte de Engelse
rechter te Sierra Leone tegenover Canning, de toenmalige Engelse minister
1) ARA, Archieven van de West-Indische Bezittingen en Suriname, 1828-1845,
Supplement Suriname, stukken bij of overgebracht met de bestuursarchieven,
xm-6, d.d. 4 april 1826.
2) I.U.P. Series ofB.P.P., Slave Trade, deeI9-I, p. 89-p. 93. De monsterrol in het
Frans bevatte ook de herkomst van de bemanningsleden: twee van hen waren van
Cura~o afkomstig; de meesten echter kwamen uit Frankrijk.
3) ARA, Archieven van de West-Indische Bezittingen en Suriname, 1828-1845,
Supplement Suriname, stukken bij of overgebracht met de bestuursarchieven,
XIII-6, brief Bonnouvrie aan Ministerie van Kolonien, d.d. 7 april 1825.
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van Buitenlandse Zaken het vermoeden, dat verscheidene partijen in het
Westindische gebied belangen hadden bij de uitreding van dit schip. De
Franse papieren waren zonder meer vals, want de bemanning van het schip
had tijdens de verhoren verklaard, dat de "Vogel" van Sint Thomas direct
naar Afrika was gezeild. De Engelse rechter vermoedde, dat onder andere
ook Nederlandse kooplieden in de West bij een en ander waren betrolclcen,
want in de aan board gevonden brieven was sprake van Suriname als einddoel van de reis 1). Er was zeker aanleiding voor de vraag, hoe schepen als de
"Vogel" zo gemakkelijk aan Nederlandse papieren kwamen. De meeste
Nederlandse schepen, die te Sierra Leone tot prijs werden verklaard, hadden
hun scheepspapieren te Sint Eustatius, Sint Maarten of Cura9ao verkregen.
Het merendeel van de kapiteins daarentegen was Frans en Amerikaans; de
bemanningsleden vormden een samenraapsel van verschillende nationaliteiten. Reeds bij de veroordeling van de vijfde onder Nederlandse vlag opgebrachte slavenhaler in 1825, de "Bey", schreef de Engelse rechter naar
Londen: "I cannot allow this case to pass without noticing to you, Sir, what
appeared evident, from various proofs which were afforded, that the Netherlands Flag and Papers had in this instance been obtained for the purpose of
fraudulently covering other property. The vessel was American built, and by
the names of the Master and Crew on the Muster-Roll, it would appear they
were Americans or Englishmen" 2).
Ook aan de Nederlandse kant brak langzaam het inzicht door, dat in
Westindie onregelmatigheden plaats vonden. In het begin, na de veroordeling van de eerste drie Nederlandse schepen te Sierra Leone, veronderstelde
men in Den Haag nog geen boze opzet 3).
De Nederlandse rechter te Freetown daarentegen, Bonnouvrie, drong
direct na zijn terugkeer op zijn standplaats in oktober 1825 bij de Nederlandse regering op maatregelen aan: "Zijne Excellentie wil wei toezien, dat
in Sint Eustatius verder geen passen meer worden uitgereikt" 4). Drie maanden later, na de veroordeling van weer drie Nederlandse schepen met papieren uit Sint Eustatius, herhaalde Bonnouvrie zijn verzoek en wees onomwonden op de onoirbare praktijken van gouverneur Van Spengler, die aile te
Sint Eustatius afgegeven papieren had ondertekend. De Nederlandse rechter
werd in zijn overtuiging gesterkt, toen een maand later weer een Nederlandse slavenhaler, de brik "Charles", tot prijs werd verklaard.
Aan boord van de "Charles" bevonden zich naast een volledig stel Franse
papieren, afgegeven te Point-A-Pitre, een aantalNederlandse scheepsbewijzen
benevens een Deense uitklaring van Sint Thomas. De datering op al deze
papieren liet duidelijk uitkomen, dat ten minste een serie als een vervalsing
aangemerkt diende te worden. Het was onmogelijk, dat de "Charles" op
26 april 1825 als de "L'Eugene" was uitgeklaard op Guadaloupe en op 27
april op Sint Eustatius. De Deense uitklaring was gedateerd op 23 april 1825.
1) LU.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel 9-1, p. 87 en p. 88.
2) I.U.P.
8) ARA,
4) ARA,

Series ofB.P.P., Slave Trade, deeI9-1, p. 81 en p. 82.
Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2326.
Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309 d.d. 16 oktober 1825.
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Tijdens de verhoren van de bemanning van de "Charles" kwam uit, dat het
schip op Sint Thomas was bemand en uitgerust en dat het vandaar naar
Sint Eustatius was vertrokken. Vervolgens was het schip direct naar de kust
van Afrika gezeild: niet naar Guadaloupe; de Franse papieren waren vervalsingen. Onder de Nederlandse scheepspapieren bevond zich een merkwaardig stuk, dat bij het proces te Freetown sterk de aandacht trok. Het betrof
een kwitantie ten bedrage van zeshonderd dollar, getekend door de secretaris
van het gouvernement van Sint Eustatius, F. G. Groebe. Volgens de kwitantie erkende Groebe het bedrag van zeshonderd dollar te hebben ontvangen;
honderdvijftig dollar als betaling voor het vernieuwen van de registratie en
de monsterrol van de "Charles" alsmede vierhonderdvijftig dollar voor het
verkrijgen van een extra borgsom ("security") van twee duizend dollar. Deze
laatste som zou kapitein l'Oiseau van de "Charles" dienen te storten als
waarborg, dat hij niet aan de slavenhandel zou deelnemen. Voor de Engelse
rechters was deze kwitantie een duidelijk bewijs van de malafide praktijken
van het Nederlandse gouvernement op de Antillen : het was daar blijkbaar
mogeIijk middels steekpenningen scheepspapieren te verwerven en, tegen een
lager bedrag borgsommen, als zekerheid tegen het bedrijven van slaven handel
afte kopen 1). Bonnouvrie liet niet na Den Haag op het bezwarend karakter
van deze kwitantie te wijzen 2).
Ondanks de waarschuwende woorden van Bonnouvrie ging Den Haag niet
tot actie over, waardoor de verontwaardiging van de Nederlandse rechter te
Sierra Leone toenam bij elke veroordeling van een "Nederlands" schip met
door Van Spengler ondertekende papieren. Zo merkte hij over het tot prijs
verklaren van "De Snelheid" op, dat, gelet op de lading van het schip, de
plaats van bestemming op het uitklaringsbewijs, Kaap de Goede Hoop, duidelijk een verzinsel was. Hoe had Van Spengler dat nu kunnen geloven? En
hoe had hij, dit in aanmerking genomen, een vergunning voor het voeren
van extra bewapening kunnen afgeven? Vit de getuigenverhoren tijdens het
proces was gebleken, dat "De Snelheid" vanuit Sint Eustatius direct naar
Westafrika was gevaren en op de gekende slavenhandelskust bij Groot Bassa
slaven had ingenomen. "Een juist compleet slavencargazoen, dat net zoo
veel geschikt is na de Caap de Goede Hoop als de vijf roei aan een molen,
maar zeer juist aan Groot Bassa" 3).
Bij de veroordeling van "La Fortunee" kwamen overeenkomstige bezwarende bewijzen voor het malafide gecirag van de autoriteiten in Nederlands
Westindie naar voren. In dit geval tekende de Nederlandse rechter echter
protest aan tegen de uitspraak. Tijdens het verhoor van een der bemanningsleden van dat schip werd duideIijk, dat een stel scheepspapieren met opzet
was weggewerkt. Een matroos had duidelijk waargenomen, hoe de kapitein
1) I.U.P. Series ofB.P.P., Slave Trade, deeI9-I, p. 75-p. 86, John Tasker Williams
aan Canning d.d. 20 maart 1826.
") ARA, Archieven van de West-Indische Bezittingen en Suriname, 1818-1845,
Supplement Suriname, stukken bij of overgebracht met de bestuursarchieven,

XTII-6.
S)

Zie noot ")
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van "La Fortunee" tijdens de achtervolging door het marineschip twee tinnen
kistjes in de hand had genomen. Vlak v66r de entering had de kapitein een
van deze kistjes over boord laten zetten, zodra bleek, dat het naderende
oorlogsschip de Engelse vlag voerde. De ondervraagde matroos wist voorts
te melden, dat aIle bemanningsleden op bevel van de kapitein een vreemd
klinkende roepnaam uit het hoofd hadden moeten leren in verband met de
namen op de Nederiandse monsterrol. Een passagier bevestigde deze mededelingen 1). Geen der getuigen kon echter lezen of schrijven en om die reden
had Bonnouvrie tegen de veroordeling van het schip door het EngelsNederlandse hof geprotesteerd. Hij was er niet van overtuigd, dat het schip
inderdaad de Nederlandse nationaliteit had bezeten. Hij wilde zich bepalen
"enkel en aIleen op de Fransche papieren, welke aan boord gearresteerd waren en kon mijn oordeel niet vestigen of papieren, welke men sustineerde op
de bodem van de zee te leggen. Verscheidene vaartuigen hebben Spaansche,
Portugeesche, Deensche, Zweedsche papieren aan boord en wanneer men
geen mensch heeft, die lezen of schrijven kan aan zoodanig een vaartuig,
dan heeft men aIle reden tot twijfel" 2). Bonnouvrie had zijn coIlega's voorgesteld "La Fortunee" door te sturen naar een Frans zeegerechtshof in
Senegal of op Goree, maar de Engelsen wilden daar niet van horen. Hun
samenwerking met Frankrijk bij de bestrijding van de iIIegale slavenhandel
verliep stroef en zij wilden voorkomen, dat het schip zou worden vrijgesproken. Het schip werd op grond van de getuigenverklaringen als Nederiands
aangemerkt en tot prijs verklaard. Bonnouvrie bleef tegensputteren: "Zoolang de Engelsche oorlogsschepen de Fransche vlag heischen bij aannadering
van het een of ander vaartuig, zullen de Fransche slaavenschepen de HoIlandsche "lag heischen" 3).
In het geval van "La Fortunee" was niet goed na te gaan, of de Nederlandse papieren weer te Sint Eustatius waren afgegeven. Bij de veroordeling
van de "Lynx", het laatste tijdens Bonnouvrie's verblijfte Freetown tot prijs
verklaarde schip, was dat wei het geval. De "Lynx" was evenals bij de meeste
voorgaande aanhoudingen een Franse slavenhaler, die bij de aanhouding
Deense en Nederlandse papieren aan boord had. De Nederiandse papieren
waren getekend door W. A. van Spengler en afgegeven te Sint Eustatius.
Tijdens het verhoor verklaarde de kapitein echter, "dat hij nimmer op Sint
Eustatius is geweest dan een jongeling zijnde en aItijd een Frans subject geweest zijnde" 4). Ook de andere leden van de bemanning hielden vol evenmin
op het Nederlandse eiland te zijn geweest. De kapitein herkende de Nederlandse akte van naturalisatie en het uitklaringsbewijs (met Sint Thomas als
bestemming) niet. Bovendien zei hij niets te weten van het aan boord van zijn
schip gevonden verzoekschrift voor het voeren van extra bewapening tegen
zeerovers noch van de betaling van de daarvoor verschuldigde cautie. Hij
1) I.U.P. Series ofB.P.P., Slave Trade, deel9-III, p. Ill-p. 116.
a)
8)
4)

ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2310 d.d. 19 juni 1827.
Zie noot 2)
ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2310 d.d. 27 april 1827.
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had de "Lynx" op Sint Thomas van een zekere Bennen gekocht en het daarna
laten uitklaren voor Prince's Island (Principe). Terecht vroeg Bonnouvrie
zich in zijn rapport over de zaak af: "Hoe is het te dien opzigte dan mooglijk,
dat de gouverneur Van Spengler de acte van naturalisatie heeft gedateerd?"
Had deze gouverneur bij de "Lynx" aile scrupules van zich afgezet en de
benodigde papieren per post geleverd?
Naast Bonnouvrie klaagde ook de Engelse ambassadeur in Den Haag bij
het ministerie van Buitenlandse Zaken over de gemakkelijke wijze, waarop
op de Nederlandse Antillen Nederlandse zeebrieven aan vreemde schippers
werden verstrekt, onder overlegging van een rapport van de Engelse rechter
te Sierra Leone, waarin erop werd gewezen, dat de illegale slavenhandel,
"this blameful traffic", zich meer dan ooit de dekking van de Nederlandse
vlag verschafte. De Engelse rechter somde de zeven schepen op, die van mei
1825 tot en met januari 1826 waren veroordeeld en waarvan er zes hun
scheepspapieren had den ontvangen op Sint Eustatius en een op Cura<;ao.
Ook de bezwarende inhoud van de kwitantie van de "Charles" werd niet
vergeten 1).
Deze Engelse klacht en de berichten van Bonnouvrie deden minister Elout
van Kolonien op 31 oktober 1826 besluiten een brief te laten uitgaan naar
Van Spengler. Hij deelde mee, dat er veel klachten waren "betrekkelijk het
overtreden der wetten op den verboden slavenhandel door schepen onder
Nederlandsche vlag te Sint Eustatius gebracht". Deze klachten waren "volkomen bevestigd geworden door eene menigte vonnissen van het gemengd
gerechtsbof te Sierra Leone" 2). Vervolgens wees de minister op de zes genoemde schepen. Hij legde daarbij de nadruk op de reeds hiervoor vermelde
wissel van zeshonderd dollar, die was ondertekend door de secretaris van het
gouvernement en zich bevond tussen de papieren van de "Charles". Het
gerechtshofte Sierra Leone had dit stuk terecht als zeer "bedenkelijk" gezien,
"daar bet nauwelijks voor verdediging vatbaar schijnt, dat een secretaris van
het gouvernement een zekere som ontvangt tot bet bezorgen van eene borgstelling en dit alleszins bet aanzien van een afkoop beeft". Elout sprak er zijn
teleurstelling over uit, dat er zo'n misdadig gebruik van de Nederlandse vlag
werd gemaakt, zoals uit de veroordelingen te Sierra Leone was gebleken.
"Ret heeft dan ook des konings bijzondere aandacht opgemerkt, dat op
Sint Eustatius zoo ruimschoots het Nederlandsche burgerregt en Nederlandscbe zeebrieven schijnen te zijn uitgedeeld geworden".
De minister vroeg Van Spengler tekst en uitleg te geven over de motieven,
die hem ertoe hadden gebracht Nederlandse papieren te geven aan de
schepen, die te Sierra Leone tot prijs waren verklaard. Voorts diende de
gouverneur zonder uitstel de borgsommen van de overtreders te incasseren
1) ARA, Archieven van de West-Indische Bezittingen en Suriname, 1828-1845,
Supplement Suriname, stukken bij of overgebracht met de bestuursarchieven, xm-6.
") ARA, Archieven van de West-Indische Bezittingen en Suriname, 1828-1845,
Supplement Suriname, stukken bij of overgebracht met de bestuursarchieven,
XIII-6, d.d. 31 oktober 1826.
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en een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar het doen en laten van secretaris Groebe. Tot slot beval de minister Van Spengler aan in het vervolg zeer
behoedzaam te werk te gaan bij het verlenen van naturalisaties en het uitgeven van zeebrieven in afwachting van nadere bevelen des konings en wei
aan diegenen, die de wil hadden om "hun fortuin" op Sint Eustatius te vest igen en dat met daden te bewijzen.
Van Spengler reageerde verontwaardigd 1). Met betrekking tot de "Aurora" wees hij erop, dat D. J. van Romondt, in 1822 interim-gouverneur van
de bovenwindse eilanden, een Nederlandse zeebrief aan de kapitein van dat
schip had verstrekt; deze schipper was hem door een notabele van Sint
Maarten, Van Raders, aanbevolen, die zelfs borg had gestaan voor de
"Aurora". Gouverneur en borg vermoedden niets over de bestemming van
het schip. Van Raders, die op de AntiIIen verscheidene hoge ambtelijke functies bekleedde, was er zeer geschokt over, dat hij borg had gestaan voor een
iIIegale slavenhaler 2). Hij kon slechts weinig over het schip en de bemanning
meedelen. De kapitein was hem door een "huis van commercie" op Sint
Thomas aanbevolen en hij had voor de borgtocht garant willen staan in de
mening, dat de "Aurora" voor de "muilhandel" een reis naar Spanje zou
maken en extra bewapening nodig had om zich de kapers van het lijf te
houden 3). Overigens was Van Raders niet in staat de borgsom direct in de
koloniale kas te storten; hij vroeg zes weken uitstel van betaling.
Evenmin als Van Romondt had Van Spengler bij het verstrekken van paspoorten aan de andere door de minister genoemde schepen kwade trouw
verondersteld. Het deed de gouverneur "van harte leed", dat van de door
hem uitgegeven papieren zo'n misbruik was gemaakt. Het viel te betreuren,
aldus Van Spengler, dat geen der kapiteins van de aangehouden schepen, die
volgens de Nederlandse wet strafbaar waren, te Sierra Leone in verzekerde
bewaring was gesteld. Als deze Iieden ooit nog eens voet op het door hem
bestuurde eiland zouden durven zetten, - hetgeen hij betwijfeIde -, dan zou
hij niet aarzelen de strenge straffen uit de Nederlandse wet van toepassing te
verklaren. Van Spengler bezwoer zijn superieur in Den Haag, dat hij aIle door
hem verleende naturalisaties pas na een grondig onderzoek had uitgegeven.
AIle schepen, waarvoor Nederlandse scheepspapieren waren verstrekt, had
hij gelnspecteerd. Het geval van de "Lynx" liet echter zien, hoe deze papieren
later werden verkwanseld. De te Sierra Leone als Desbarbes omscbreven
kapitein was een geheel andere dan Auguste Maron, aan wie de papieren
van de "Lynx" waren uitgereikt.
Voor de kwitantie aan boord van de "Charles" was ook een verklaring.
1) ARA, Archieven van de West-Indische Bezittingen en Suriname, 1828-1845,
Supplement Suriname, stukken bij of overgebracht met de bestuursarchieven,

Xlli-6.
2) B. de Gaay Fortman,

Cura~ao en de onderhorige eilanden, 1816-1828. In:
West-Indische Gids, vol. x (1927/1928), p. 243 (De Gaay Fortman). W. J. L. van
Raders werd later tot cornmandeur van Saba en Sint Eustatius benoemd (1828-1836).
3) "Muil" of "mule" was een gangbare term voor slaaf onder de iIlegale slavenhalers. (C. E. Lefroy), Outalissi: A Tale of Dutch Guiana. Londen, 1826, p. 79)
Zou Van Raders daar werkelijk niet van op de hoogte zijn geweest?
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De kapitein van dat schip was eigenaar van onroerend goed op Sint Eustatius
en om die reden waren hem de papieren voor zijn schip verstrekt. De kapitein
van de "Charles" had op Sint Eustatius namelijk de plantage "Security" gekocht van de heer Groebe, secretaris van het gouvernement. Het was de
kwitantie van de koopsom van deze plantage, die bij de rechters te Sierra
Leone zoveel argwaan had gewekt. Het woord "security" was daar als "waarborg" uitgelegd. Bovendien luidde het bedrag van de kwitantie niet in
Spaanse dollars, maar in Nederlandse daalders. Hoewel het geconstateerde
misbruik van de Nederlandse vlag verwerpelijk was, zag Van Spengler nog
een lichtpuntje in deze hele affaire : aile borgsommen, die nu konden worden
ingevorderd, zouden voor de staat een heel kapitaal vormen. Tot slot van
zijn brief zegde de gouverneur toe, zich aan de instructies van de minister te
conformeren 1).
Ook de secretaris van het gouvernement op Sint Eustatius haastte zich
opheldering te geven over de tegen hem ingebrachte beschuldigingen. Hij liet
Den Haag weten, dat de gewraakte kwitantie een prive-afrekening met de
kapitein van de "Charles" betrof. Deze had voor de aankoop van een pIantage als voorschot vierhonderdvijftig daalders betaald en honderdvijftig
daalders voor overdracht- en hypotheekkosten 2).
De uit Westindie binnengekomen antwoorden overtuigden de minister van
Kolonien niet. Hij vroeg Van Den Bosch, die eenjaar later als commissarisgeneraai naar de West vertrok, aan de veroordeling van de schepen te Sierra
Leone aandacht te schenken, omdat naar zijn vermoeden Van Spengler wei
degelijk onregelmatigheden had begaan. Van den Bosch werd er echter
tegelijk van op de hoogte gesteld, dat aan deze overtreding een einde was
gekomen 3). Het "opzettelijk onderzoek" was eigenlijk overbodig.
Hoeveel schepen had Van Spengler in totaal van Nederlandse papieren
voorzien? En hoeveel van deze schepen zijn voor de illegale slavenhandel
gebruikt? De Nederlandse consul te Pernambuco in Brazilie had bij geruchte
vernomen, dat er te Sint Eustatius weI zeventig schepen voor de siavenvaart
waren uitgerust 4). Als dit getal op waarheid berustte, dan heeft de Engelse
marine slechts een klein gedeelte daarvan onderschept.
De reprimande aan Van Spengler miste zijn uitwerking niet. Na 1829 werden geen slavenschepen met Nederlandse papieren uit de Antillen meer gesnapt. Tevreden constateerde de Engelse rechter te Sierra Leone, dat het afgeven van scheepspapieren op de Nederiandse Antillen blijkbaar met meer
omzichtigheid geschiedde 5).
1) ARA, Oud-archief van Sint-Eustatius, Sint Maarten en Saba, Versiagen Rijks
Oude Archieven, p. 94 e.. v, no. 62 d.d. 24 februari 1827.
2) ARA, Archieven van de West-Indische Bezittingen en Suriname, 1828-1845,
Supplement Suriname, stukken bij of overgebracht met de bestuursarchieven,

Xlll-6.
3)

Zie noot

2)

4) Zie noot 2)
6) I.U.P. Series of B.P.P. , Slave Trade, deel 12-1, p. 81.
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De laatste zitting van het Engels-Nederlandse hof te Freetown had plaats
in 1862. Het hof had toen gedurende meer dan dertig jaar niet gefunctioneerd. De Nederlandse bark "Jane" was aangehouden op verdenking, dat
het schip voor de illegale slavenhandel werd gebruikt. De Engelse consul te
Cuba wist te melden, dat het schip uit Boston afkomstig was en onder
Amerikaanse vlag verscheidene malen slaven naar Cuba had vervoerd. Daarna was het schip te Cura<;:ao onder Nederlandse vlag gebracht en "Jane"
gedoopt 1). Na de veroordeling van de "Jane" kreeg het Engels-Nederlandse
gemengde hof te Freetown geen zaken meer te behandelen.
Over de ruilladingen van de te Sierra Leone tot prijs verklaarde schepen
kan weinig worden opgemerkt. Deze ladingen werden samen met de schepen
zelf te Freetown verkocht en van aile goederen, die zich aan boord bevonden,
werd een veilinglijst opgemaakt. De schaarse gegevens laten niet duidelijk
uitkomen, of de ruilgoederen van de illegale slavenhalers veel verschilden
van de cargazoenen van de slavenschepen uit de achttiende eeuw. Het betrof
min of meer dezelfde ruilprodukten: geweren, kruit, textilia, sterke drank en
gebruiksvoorwerpen. Het is echter aan de hand van de veilinglijsten niet
mogelijk na te gaan, of de onderlinge verhouding tussen deze produkten
wijziging onderging. Opvallend is echter, dat verscheidene schepen bij hun
confiscatie geen ruillading aan boord hadden. Vit de verhoren van de kapiteins blijkt, dat het optreden van de op de Afrikaanse kust residerende
slavenhandelaren, die meer dan v66r de negentiende eeuw de slavenhandel
beheersten, samen met de achterdochtige Engelse marine de slavenhalers
ertoe brachten hun toevlucht te nemen tot geld en edele metalen ter betaling
van hun slaven 2). De verkooplijsten uit Sierra Leone laten wei zien, dat in
tegenstelling tot de slavenhandel in de achttiende eeuw de illegale slavenhalers geen of in beperkte mate leeftocht voor de slaven hadden meegenomen. De bestaande bepalingen maakten het namelijk dikwijls mogelijk,
schepen zonder slaven aan boord te confisceren, indien kon worden aangetoond, dat ze voor de slavenhandel waren toegerust. In dit verband vormde
het meevoeren van meer voedsel, water en kookgerei dan voor de bemanning
van een schip noodzakelijk was een wettige grond tot confiscatie. Aangenomen moet worden, dat van de te Sierra Leone onder Nederlandse vlag veroordeelde slavenhalers er verscheidene blijkbaar pas na het aan boord nemen
van de slaven voedsel voor hen zouden hebben ingenomen.
Omtrent de bestemming van de slavenhalers zij aangetekend, dat deze
dikwijls niet bekend was. Soms was geen der ondervraagde bemanningsleden
daarvan op de hoogte, soms verschilden ze daarover van mening. In enkele
gevallen was het einddoel van de retourreis bekend: Guadaloupe, Martinique,
Havanna en twee keer Suriname.
1) LU.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel 48-1, p. 5 en p. 255.
2) Gegevens over de "Amable Claudina" en "De Snelheid" in bijlage IV. Voor

een overzicht van de inhoud van de ruilladingen uit de achttiende eeuw: Unger,
Slavenhandel II, p. 27-p. 34 en Emmer, Siavenreis, p. 107-p. III en p. ll6-p. 119.
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Over het lot van de bemanning van de tot prijs verklaarde slavenschepen
is slechts weinig bekend. Het reglement van de gemengde gerechtshoven bepaalde, dat elk der rechters zich zou ontfermen over de bemanningsleden van
die schepen, die onder de vlag van zijn land waren aangehouden. In de praktijk werd aan deze regel door de Nederlandse rechters geen gevoig gegeven.
Wat moesten zij met deze zeelui, onder wie zich haast geen Nederlanders
bevonden, aanvangen? Van Sirtema schreef naar Den Haag, dat de meeste
bemanningsleden heel snel uit Freetown waren verdwenen 1). De Marn~e
daarentegen had een andere ervaring met de bemanning van het schip
"Aurora". De equipage van dat schip, geheel bestaand uit Frans sprekende
oud-gedienden van Napoleon, wilde slechts naar Westindie scheep gaan 2).
De Marrt~e wist met dit geval eigenlijk niet goed raad en dit bracht de Engelsen in het geweer. De Engelse ambassadeur in Den Haag werd opgedragen
de Nederlandse regering uit te nodigen onverwijld instructies op te stellen
voor de Nederlandse rechters te Sierra Leone en fondsen voor hen beschikbaar te stellen voor de verzorging en het vervoer van de bemanningsleden
van de veroordeeide schepen 3).
De Nederlandse regering vaardigde zo'n instructie echter niet uit; in de
praktijk maakte dat nauwelijks verschil. Het probleem loste zich op den duur
namelijk vanzelf op: de desbetreffende bemanningsleden verdwenen uit
Freetown. Waarom zouden zij zich tot de Nederlandse rechter wenden?
De meeste opvarenden van de onder Nederlandse vlag genomen schepen
waren afkomstig van de Franse of Engelse Westindische eilanden. Bonnouvrie maakte eenmaal melding van een geheel uit Engelse en Deense creolen
bestaande bemanning.
Het toenemende ilIegale slavenverkeer na 1820 baarde de Engelsen zorgen
en onder Engelse druk veranderde de Nederlandse regering de strafbepalingen van de hiervoor besproken wet van 20 november 1818 4). De
strafmaat werd in verscheidene gevallen verzwaard. Zo werd onder meer de
straf voor malafide scheepsverzekeraars veranderd, waarover tijdens de
behandeling van het oorspronkelijke wetsontwerp zo veel te doen was geweest in de Tweede Kamer. In plaats van een maximum gevangenisstrafvan
zes maanden en intrekking van het patent voor het leven kon na de verandering van de wet een maximumstraf van vijf jaren gevangenis worden opgelegd. De Tweede Kamer besefte, dat de gewijzigde wet voor Nederland geen
effect zou sorteren, omdat vanuit ons land geen slavenhandel werd bedreven.
Verscheidene sprekers wezen er echter op, dat de nieuwe wet wei in Suriname
resultaat kon afwerpen: de planters daar zouden erdoor weerhouden kunnen

1) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2326.
2) ARA, Ministerie van Koionien, 1813-1890, no. 2309 d.d. 2 mei 1823.
3) I.U.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel 9-lli, p. 50/51. Vocr de juridische

bezwaren van Nederlandse kant tegen het Britse voorstel: ARA, Ministerie van
Justitie, 1813-1876, no. 4805 d.d. 6 april 1829.
4) Zie deel I, bijlage lli.
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worden illegaal slaven te kopen. Op 18 december 1824 werd het wijzigingswetsontwerp unaniem aanvaard 1).
De gewijzigde strafwet veranderde in Sierra Leone niets: diegenen, die zich
daar met de sIavenhandel hadden ingelaten, waren juist geen Nederlanders.
Weliswaar hadden de Nederlandse rechters de Nederlandse strafwet van
toepassing kunnen verklaren op aIle opvarenden van de onder Nederlandse
vlag gebrachte schepen, maar zij maakten van deze mogelijkheid geen gebruik. Ook verbond men geen consequenties aan het feit, dat de kapiteins
van de opgebrachte slavenschepen met hun naturalisatiepapieren onder de
Nederlandse wetgeving voor hun deelname aan de verboden slavenhandel
gerechtelijk konden worden vervolgd. In zijn rapporten aan Den Haag verzuchtte Bonnouvrie ten aanzien van de gewijzigde strafwet dan ook: "Dat die
wet applicabel konde gemaakt worden op de Fransche vagebonden op zogenaamde captains, shippers of meesters, die zich durven arrogeeren om zich
Nederlandschen onderdanen te noemen en daardoor misbruik maken door
het daarstellen van assurantie of door hoge extraordinaire sommen te betalen
en gemakkelijk Hollandsche autoriteiten in de West-Indien weten over te
halen of de ogen te blinden tot uitreiking van de instrumenten om hun ongepermitteerde oogmerk te bereiken" 2). Deze rechter stelde de minister van
Kolonien voor deze "valse" Nederlanders in de boeien te laten slaan en van
Freetown via Londen naar Nederland over te brengen. Weldra zou de zee
dan bevrijd zijn van "Fransche guiten met een Nederlandsch masker". De
Nederlandse regering ging niet op deze suggestie van Bonnouvrie in. Ook in
1862, bij de veroordeling van de "Jane", die in Rotterdam was uitgereed, liet
de Nederlandse regering de opvarenden ongemoeid. De Engelse regering
vroeg toen om een strenge bestraffing van de kapitein en de bemanning.
Deze hadden na de aanhouding van hun schip Sierra Leone ijlings verlaten.
De open bare aanklager te Cural;ao, waar het schip was geregistreerd, wilde
echter geen vervolging ins tell en : het vermoeden van de rechtbank te Freetown, dat de "Jane" op grond van haar uitrusting aan de slavenhandel deelnam, werd als onvoldoende van de hand gewezen. Het gerechtshof te ZuidHolland stelde weI een vervolging in tegen de stuurman van de "Jane", die
naar zijn woonplaats Rotterdam was teruggekeerd. Deze vervolging werd
echter niet doorgezet, toen bleek, dat de man volkomen ter goeder trouw op
de "Jane" had aangemonsterd 3). De Engelse gezant stelde de Nederlandse
regering naar aanleiding van dit geval voor om nog eens duidelijk te verkIaren, dat het bedrijven van slavenhandel een daad van piraterij was en dat op
piraterij de doodstraf stond. De Nederlandse regering voelde er geen behoefte
aan om op dit verzoek in te gaan.

1) LU.P. Series ofB.P.P., Slave Trade, deellO-II, p. 84 en p. 88. Handelingen der
Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 18 december 1824.
2) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2310 d.d. 18 februari 1827.
3) ARA, Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1813-1870, no. 3468 en ARA, Ministerie van Justitie, 1813-1870, no. 4805 d.d. 13 februari 1863.
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Overzien we de gegevens van het gemengde EngeIs-Nederiandse gerechtshof te Sierra Leone, dan vaIt in het oog, dat bij de acties van de EngeIse
marine voor de kust van Mrika geen Nederlandse sIavenhaIers zijn aangehouden. De tweeentwintig onder Nederlandse vIag veroordeeIde schepen gebruikten aIle de Nederlandse vlag sIechts aIs dekmantei. Dit werd voornameIijk mogelijk gema.wt door het maIafide optreden van een Nederlandse gouverneur in Westindie. Na actie van de Nederlandse regering kwam aan deze
praktijk echter een einde. Voorts bIijkt uit de processen-verbaaI van het
gemengde hof te Sierra Leone overduidelijk, dat de kapiteins van de opgebrachte schepen evenmin Nederianders waren. Onder de matrozen van deze
schepen zuIlen zich ongetwijfeId weI eens zeelui uit Nederiands Westindie
hebben bevonden, hoeweI de overgeIeverde monsterroIlen, die trouwens vaak
vaIs waren, daar niet veeI gegevens over verstrekken. Dit Iaatste geIdt ook
voor de eigenaars en de reders van de sIavenschepen. Verscheidene keren
kwam tijdens de verhoren naar voren, dat de eigenaar van het tot prijs verkIaarde schip een in het Caraibisch gebied woonachtige Nederiander was 1).
Op grond van deze gegevens kan men nauwelijks van enige Nederlandse
belangsteIling voor de i1Iegale sIavenhandeI spreken. WeI kan worden bevestigd, dat de sIavenhandeI vanuit Nederland inderdaad had opgehouden te
bestaan. Dit werd reeds hiervoor op grond van de gegevens uit Elmina vastgesteld. De incidentele financiele deelname aan de illegale slavenhandeI van
in Westindie woonachtige Nederlanders kan het moederland niet aangerekend worden. Ook de EngeJsen moesten soms constateren, dat hun handelshuizen op Jamaica en Barbados als reders van i1Iegale slavenschepen fungeerden. Het Caraibisch gebied was, zoals gezegd, op dit punt moeilijk te
controleren. De gegevens uit Sierra Leone Iaten duideIijk de inter-Caraibisch
samenwerking zien van deze in de sIavenhandel geinteresseerde huizen; zij
bun del den hun krachten om voor hun schepen zoveeI mogelijk papieren te
verwerven.
Met uitzondering van Sint Eustatius tijdens het gouverneurschap van Van
Spengler bevatten de gegevens van het gemengd Engeis-Nederiandse hof te
Sierra Leone geen aanwijzingen, dat de Nederiandse gebieden in Westindie
aIs thuishaven voor de i1IegaIe sIavenhaIers fungeerden. Deze Nederlandse
kolonien zouden echter weI het einddoel voor illegale slavenhalers kunnen
zijn geweest; Suriname werd verscheidene malen tijdens de getuigenverhoren
als zodanig genoemd.
In verband hiermee zaI in het yoIgende hoofdstuk aIs laatste onderdeeI van
de geschiedenis van de afschaffing van de Nederlandse slavenhandel aandacht worden geschonken aan de situatie in Westindie.

1) LV.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel12-III, p. 74.
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RET GEMENGD GERECHTSHOF TE SURINAME; EEN BRITSE YISIE
OP EEN NEDERLANDSE KOLONIE

De Nederlanders blijken na 1814 niet actief aan de iIIegale slavenhandel te
hebben deelgenomen. Maar hoe stond het daarentegen met hun passieve
deelname aan de verboden handel? De mogelijkheid is nog niet onderzocht,
of de Nederlanders op de Nederlandse Antillen en in Suriname na 1814
misschien weI als kopers van ilIegaal aangevoerde slaven zijn opgetreden.
Rierop zal thans worden ingegaan.
De Nederlandse Antillen

De transitofunctie in de legale slavenhandel, die met name Cura9(lo en
Sint Eustatius in de achttiende eeuw hebben vervuld, vond in de illegale
slavenhandel in de negentiende eeuw geen voortzetting. Reeds op het einde
van de achttiende eeuw was de slavenstroom naar deze eilanden opgedroogd. Run bloeitijd als doorvoerhavens voor slaven moet in de tweede helft
van de zeventiende en in het begin van de achttiende eeuw worden gesitueerd, toen vele Spaanse planters op deze Nederlandse eilanden slaven kochten buiten het asiento om. De Nederlandse Antillen ken den zelf weinig
plantagebouw en waren voor de afname van de aangevoerde slaven geheel
afbankelijk van vreemde kopers 1). In de tweede helft van de achttiende
eeuw veranderde de situatie : de Engels-Franse oorlogen en het gebrek aan
goede retourladingen brachten de meeste slavenhalers ertoe hun lading
direct naar de plantagekolonien te brengen en niet langer naar transitohavens. De vierde Engelse oorlog en de verwoesting van Sint Eustatius gaven
de genadeslag aan de doorvoerhandel in slaven op de Nederlandse Antillen,
ver v66r de Engelse bezetting van deze eilanden in de Franse tijd. In de
woelige Napoleontische jaren kwam daarenboven tevens de produktenhandel tot stilstand; de stagnerende voedseIaanvoer bedreigde toen de bewoners van Curac;:ao met de hongerdood.
Na het vertrek van de Engelsen in 1816 was het herstel van de produktenhandel de belangrijkste zorg van de nieuw benoemde gouverneurs van Curac;:ao en Sint Eustatius. Op verzoek van het ministerie van Koophandel en
Kolonien stelden de gouverneurs Kikkert (Curac;:ao) en De Veer, die na zijn
vertrek uit Elmina gouverneur van Sint Eustatius was geworden, een rapport
op over de economische toestand van de door hen bestuurde eilanden. In
deze rapporten werd de slavenhandel niet genoemd, weI het effect van de afschaffing ervan. Volgens De Veer had het tot staan brengen van die handel
slechts bij een klein aantal planters op Sint Eustatius ongenoegen teweeg gebracht, "hetwelk zich langs hoe meer laat gevoelen en het vooruitzigt van de
landeigenaar zeer zorgelijk maakt, daar hij zijne inkomsten dagelijks ziet
verminderen en zijn ondergang ziet genaken. Want het is zeker, dat de

1) Unger, Slavenhandel 11, p. 79-p. 82 en aant. V., p. 95-p. 97.
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slavenhandel verboden blijvende, de landerijen binnen deze kolonie eeriang
geen waarde meer zullen hebben" 1).
Er zijn geen aanwijzingen, dat het kleine aantal planters op de Nederiandse
Antillen met hun geringe koopkrachtige vraag naar slaven ook maar een
illegaal slavenschip naar de door hen bewoonde eilanden heeft kunnen lokken. Ook het transitoverkeer herstelde zich niet wegens het grotere gevaar
ontdekt te worden; de illegale slavenhalers brachten hun slaven liever direct
naar de afzetgebieden, waar de zojuist uit Mrika afkomstige negers op onopvallende wijze onder de reeds op de plantages woonachtige slaven konden
worden gemengd.
Het enige transitoverkeer in slaven gedurende de vorige eeuw yond plaats
via Guadaloupe en Martinique, zelf ook plantagegebieden. De Franse autoriteiten op die eilanden verstrekten soms valse papieren, zodat kon worden
voorgewend, dat illegaal overgevoerde negers reeds jaren in deze Franse
kolonien woonachtig waren. Met deze papieren konden pas uit Afrika afkomstige negers overal in het Caratbische gebied ten verkoop worden aangeboden. De afschaffing van de slavenhandel had nadrukkelijk het inter-Caratbische slavenverkeer ongemoeid gelaten. Gebieden, welker slavenaanvoer
uit Mrika was afgesneden, mochten onderiing nog wei handel drijven met
slaven, die legaal waren overgebracht als ook met kinderen van die slaven.
De Nederlandse Antillen stonden buiten de ilIegale slavenhandel; van
illegale import of doorvoer van slaven was geen sprake 2). De daar woonachtige investeerders zullen financieel wei in de siavenhandel gemteresseerd
zijn geweest, maar bewijzen daarvan zijn echter niet bewaard gebleven.
Suriname: de Nederlandse gegevens
In tegenstelling tot de volkshuishouding van de Nederlandse Antillen was
de economie van Suriname weI gebaseerd op door slavenarbeid gevoerde
plantagelandbouw. De vraag naar slaven werd in Suriname niet als op de
Nederlandse Westindische eilanden bepaald door de transitomogelijkheden
en ondanks de vermindering van de credietverlening aan Suriname na 1773
bleef de vraag naar zwarte werkkrachten daar bestaan. Deze vraag naar
slaven verminderde weliswaar na 1773, maar de inkrimping van de Nederlandse slavenhalersvloot voltrok zich vlugger; aan het einde van de achttien1) J. de Hullu, Sint Eustatius in 1819 door A. de Veer. In: Bijdragen tot de TaalLand en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, deel 68 (1913), p. 432. Voor Cura9llo: J. de Hullu, Curac;ao in 1817. In: Bijdragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde
van Nederlandsch Indie, deel 67 (1913), p. 563-p. 609.
2) De Gaay Fortman, p. 260 en p. 261. S. van Brakel is eveneens van mening in
zijn artikel "SIavenhandel" in de EncycIopaedie van Nederlandsch West-Indie,
Leiden/Den Haag, 1914-1927, p. 637 (Van Brakel), dat er in de vorige eeuw naar de
Nederlandse Antillen geen nieuwe slaven zijn gezonden. Daarentegen merkt Th. P.
M. de Jong op, dat Sint Eustatius voordeel haalde uit de c1andestiene slavenvaart.
Dit "voordeel" bestond echter hoogstens uit de verkoop van Nederlandse papieren!
(Th. P. M. de Jong, De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden; Hollands
welvaren in het Caraibisch zeegebied, 1780-1830. Assen, 1966, p. 148).
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de eeuw zagen de Surinaamse planters zich dan ook genoodzaakt iIIegaal
slaven van Engeise en Noordamerikaanse slavenhalers te kopen. Tijdens de
Engelse bezetting konden Engelse en Noordamerikaanse slavenhalers legaal
slaven in Suriname aanvoeren. In 1808 kwam aan deze aanvoer een eind:
Suriname kreeg net als de Engelse Caraibische bezittingen te maken met de
nieuwe afschaffingswet.
De bestuurswisseling van 1816 veranderde in dit opzicht formeel niets aan
de bestaande situatie. Het Engels-Nederlandse overdrachtstraktaat bevatte
een aparte paragraaf, waarin de afschaffing van de slavenhandei voor Suriname werd bevestigd. Toch verkeerden de Surinaamse planters in de hoop,
dat het herstelde Nederlandse gezag deze afschaffing niet zo ernstig zou nemen. Was de desbetreffende paragraaf niet onder Engelse druk in het traktaat opgenomen? N og in 1826 berichtte een reiziger, die een kort bezoek aan
Suriname had gebracht, dat de planters daar het verbod op de slavenhandel
niet als blijvende maatregel accepteerden. Zij verkeerden in de mening, dat
Engeland op dit punt wei een ommezwaai zou maken en de afschaffing zou
opheffen 1).
Van Nederland uit werd echter alles nagelaten om deze hoop van de planters aan te moedigen. De vestiging van het Engels-Nederlandse gerechtshof
tot wering van de slavenhandel te Paramaribo was daar een teken van. De
koning had daartoe Suriname verkozen boven Cura9<lo, omdat dit laatste
als nadeel met zich zou hebben gebracht, dat het hof ver van de mogelijke
illegale slavenhandel verwijderd zou zijn. Willem I wenste dit niet. Suriname
was het enige Nederlandse gebied, waar voortzetting van de illegale sla\'enhandel kon worden verwacht. Immers, deze had reeds na 1808, nog onder
het Engelse bewind, een aanvang genomen. Het kustgebied van Saramacca,
dat vrijwel onbewoond was, bood daartoe een gunstige mogelijkheid. De
maatregeien, die eerst de Engelse en vervolgens de Nederlandse autoriteiten
in Paramaribo namen om daaraan een eind te maken, sorteerden weinig
effect. In 1819 bedroeg de iIlegale import van slaven naar schatting zelfs
drieduizend 2). In 1822 werd het aantal ilIegaal ingevoerde negers nog als
"aanzienlijk" getypeerd 3).
De planters in Suriname zagen de invoerstop van Afrikaanse slaven als
een bedreiging van hun samenleving. De hardhandige methoden, die zij aanwendden bij het te werk stellen van hun slaven, maakten voortdurende invoer
van nieuwe slaven noodzakelijk. Dit was trouwens ook het gevai in nietNederlandse kolonien. Aan "slavebreeding" werd in Suriname weinig aandacht geschonken; de verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke slaven was daar niet geschikt voor 4).
1) J. M. van Winter, De openbare mening in Nederland over de afschaffing der
slavernij . In: West-Indische Gids, deel xxxiv (1953), p. 63.
2) Van Brakel, p. 636.
3) J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname. Amsterdam, 1970 (2), p,608-p. 620
(Wolbers). R. van Lier, Samenleving in een grensgebied, een sociaal-historische
studie van Suriname. Deventer, 1971 (2), p. 91 noemt een smokkelimport van 1000
slaven per jaar tussen 1813 en 1823.
4) Wolbers , p. 546.
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Welke houding namen de koloniale autoriteiten in dit spanningsveld tussen
de planters enerzijds en Den Haag anderzijds in? Vit de officiele rapporten
blijkt, dat de Surinaamse landsregering de neiging had, partij te kiezen voor
de planters. Zo stelde de eerste gouverneur van Suriname na 1816, Van Panhuys, een nota op, waarin hij de teruggang Van de bevolking van het door
hem bestuurde gebiedsdeel ten gevolge van de invoerstop op vier tot vijf
procent per jaar schatte. De plantagelandbouw was ten ondergang gedoemd 1). De feitelijke houding van de Surinaamse bestuurders ten aanzien
van de iIlegale slavenhandel is moeilijk te achterhalen.
Het officiele archief van het gemengd gerechtshof kan ons nauwelijks
verder helpen. Er is slechts een notulenboek bewaard, waarvan het merendeel
der bladzijden onbeschreven is gebleven. Vit deze notulen blijkt, dat er
slechts een schip, "La Nueve ofSnauw", als iIlegale slavenhaler in 1823 door
het Nederlandse marinevaartuig "De Kemphaan" is opgebracht en vervolgens door het gemengd gerechtshof tot prijs verklaard. Het schip had
vierenvijftig slaven aan boord, maar geen scheepspapieren, waaruit de nationaliteit en de thuishaven van het vaartuig onomstotelijk zouden kunnen
worden vastgesteld. Het schip was, volgens de verklaring van de bemanning,
aikomstig uit Cuba en in handen geraakt van een kaper uit Columbia.
In de uitspraak van het hof werd bepaald, dat de slaven van het schip geemancipeerd zouden worden. De Surinaamse autoriteiten zouden toezicht
op hen uitoefenen. De bemanning werd niet gerechtelijk vervolgd, met uitzondering van een Engelsman, die ter veroordeling naar Barbados werd
gezonden. Onder de bemanningsleden bevonden zich geen Nederlanders 2)
Hiermede is slechts aangetoond, dat het hof bij het tegengaan van de iIlegale slavenaanvoer naar Suriname nauwelijks een rol speelde. Voor gegevens
over de ilIegale slavenimporten, waar het hof niet in werd betrokken, is het
persoonlijk archief van de Britse rechters van veel groter belang. Zij hadden
gedurende de meer dan zesentwintig jaar, waarin het hof functioneerde, aIle
gelegenheid hun ogen goed de kost te geven, en deden dit ook, ook al om hun
nagenoeg volkomen werkloosheid als rechter te compenseren.
Suriname: de eerste BrUse rechters

De eerste Engelse rechters, de heren C. E. Lefroy, rechter, en S. Wale,
arbiter, ontvingen hun benoeming op 11 mei 1819. De instructie, die hun
met het benoemingsbesluit werd toegezonden, drong erop aan dat: "You
should be careful not to lose sight of your juridicial character and should
uniformly agree to combine a fair and conscientious zeal for the abolition
of the illegal slave trade" 3). De nieuw benoemde rechters werd bevolen
registers bij te houden van aIle slaven, die door het gemengd gerechtshof
127.
•) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 1-9 en
11-12 d.d. 4 augustus 1823.
3) ARA, Gerechtshofinzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-10 d.d.
11 mei 1819.
1) Zappey, p.
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zouden worden vrij verklaard. Voorts dienden zij van tijd tot tijd een overzicht van de uitgaven van het gerechtshof naar Londen op te sturen: Engeland had zich verplicht de helft daarvan bij te dragen.
De Nederlandse regering in Den Haag had inmiddels de Nederlandse
rechters aangewezen en wei mr. P. J. Changuion als rechter, Jhr. J. P. Graafland als arbiter en J. C. Guicheret als secretaris. Deze benoemingen betroffen
slechts nevenfuncties: de Nederlandse collega's van Lefroy en Wale
bekleedden naast hun rechtersfunctie allen hoge bestuursposten in Suriname.
De Nederlandse regering zette deze handelwijze later voort bij het benoemen van nieuwe of plaatsvervangende leden van het hof. Het gevolg was,
dat geen der Nederlandse zetels in het hof lang onbezet bleef, zoals te
Freetown. Daar stond echter tegenover, dat aile Nederlandse rechters tot
de uitvoerende of rechtelijke macht te Suriname behoorden. De Nederlandse rechters stonden als het ware met een been in de koloniale samenleving, waarin het belang van de planters voorop stond, en met het andere
daarbuiten, als bestraffers van de illegale slavenaanvoer.
Reeds bij hun aankomst te Paramaribo voelden de Engelse rechters de
'vijandige houding van de blanken in Suriname. Zij werden beschouwd als
lelijke pottekijkers, die er goed aan zouden doen de uitvoering van hun
functie zo beperkt mogelijk op te vatten. Hun oordeel over de illegale
slavenhandel werd slechts op prijs gesteld tijdens de zittingen van het hof.
En de Surinaamse gezagsdragers zouden er zorgvuldig op toezien, dat er zo
weinig mogelijk aanleiding zou zijn dit hof bijeen te laten komen.
Geen der successieve Engelse rechters en arbiters te Paramaribo heeft
zich aan deze beperkte taakopvatting gehouden. Allen beschouwden zich
min of meer als inspecteurs van de Engelse regering ten dienste van haar
grote, wereldomvattende poging om de slavenhandel af te schaffen.
Nog geen week na hun aankomst meldden de Engelse rechters reeds aan
het Foreign Office, dat de slavenhandel naar Suriname uit de ornliggende
kolonien omvangrijk was. Deze inter-Caraibische slavenhandel was op
zichzelf geoorloofd. De meeste slavenschepen, die op de rede van Paramaribo lagen, waren atkomstig uit een der Franse Westindische bezittingen en
voerden de Franse vlag. Het was echter overduidelijk, dat de door hen aangevoerde "Franse" slaven in werkelijkheid zojuist uit Mrika waren overgebracht. De taal, die de in Paramaribo op veilingen aangeboden slaven
spraken, verraadde dat. Trouwens, de verkopers en de kopers maakten
van de ware herkomst van de slaven geen geheim. De rechters beklaagden
zich erover, dat het gemengde gerechtshof niets kon uitrichten. De Nederlandse marineschepen, die in Suriname waren gestationeerd, traden tegen
de Franse slavenschepen namelijk niet op. De Nederlandse commandant van
het eskader had de Enge1se rechters desgevraagd meegedeeld, dat hij weliswaar instructies uit Den Haag had ontvangen om de illegale slavenhandel
tegen te gaan, maar dat hij, eenmaal in Suriname, direct onder het bevel
van de gouverneur van deze kolonie was geplaatst 1).
1) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-36 d.d.
18 november 1819,23 november 1819 en 27 december 1819.
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Den Haag, dat van deze Engelse klachten op de hoogte werd gesteld,
was hierop niet geheel onvoorbereid. Een marinecommandant uit Suriname
had reeds in 1818 geklaagd over de dubieuze houding van de autoriteiten
daar ten aanzien van de illegale slavenhandel. In dat jaar had de gouverneur van Suriname de levende lading van twee gestrande slavenhalers van
Spaanse origine als slaaf laten verkopen 1).
Het optreden van het koloniaal bestuur van Suriname ten aanzien van
Franse slavenschepen, die pas uit Afrika aangevoerde slaven aan boord hadden, vormde voor Den Haag een nieuw probleem. De Engelse klacht uit
1819 raakte een moeilijk punt, want formeel was de slavenaanvoer uit
Afrika naar de Franse Westindische eilanden verboden; waren de slaven
daar echter eenmaal illegaal ingevoerd en had den zij daar een legale status
verkregen, dan was het vervoer van hen naar Suriname toegestaan. Volgens
gouverneur Vaillant was de ware afkomst van de door de Fransen aangebrachte negers niet direct vast te stellen. Op de suggestie van Engelse zijde
om de bevoegdheden van het gemengd gerechtshof op dit punt uit te brei den,
ging het ministerie van Kolonien echter niet in 2).
De Engelse rechters bleven klagen: "The trade in slaves under the
French flag is carried on with great vigor" 3). Gedurende de eerste zes
maanden van hun verblijf in Suriname (1819-1820) waren, volgens hen,
meer dan 2800 slaven Suriname binnengebracht, van wie de meesten direct
uit Afrika afkomstig waren. Aile schepen, die deze slaven hadden aangevoerd,
waren Frans met uitzondering van een schip, dat onder Nederlandse vlag
voer. De Nederlandse marineschepen bleven echter ook in dit laatste geval
werkloos stilliggen. De Engelse rechters "had no alternative but the very
unpleasant one of remaining quiet spectators of the arrival of this vessel" 4).
Ook gedurende het jaar daarna, 1821, bleven de Engelse rechters in hun
brieven aan Londen melding maken van de import van "new Africans".
De papieren van de tot Suriname toegelaten slavenschepen waren ongetwijfeld "plausible", zo schreven zij naar de Engelse minister van Buitenlandse
Zaken, maar "if His Excellency would only personally inspect the Negroes
or appoint any respectable gentleman to examine them and make a report
to His Excellency, - the Excellency would be immediately conviced that
the admission of such Negroes in this colony for sale is a violation at once of
the French, Dutch and British laws ... " 5).
Elke klacht van de Britse rechters werd door het Foreign Office doorgezonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, dat over
de beantwoording advies vroeg aan het ministerie van Kolonien. Dit minis1) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2136 d.d. 8 januari en 30 juni

1818.

Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2326 d.d. 24 oktober 1820.
Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-36 d.d.
27 december 1819.
4) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-36 d.d.
6 april 1819.
•) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-36 d.d.
5 februari 1821.
2) ARA,
8) ARA,

DE SLA VENHANDEL IN DE NEGENTIENDE EEUW

109

terie wilde de positie van de Nederlandse ambtenaren in Suriname tegenover de planters echter niet in gevaar brengen door de legale inter-Caraibische invoer van slaven te verbieden. Een onafhankelijk onderzoek werd niet
geentameerd. De planters zouden zich door het stopzetten van de invoer
van "Franse" slaven in de steek gelaten voelen. Ret ministerie van Buitenlandse Zaken werd geadvisseerd de Engelen erop te wijzen, dat de slavenhandel uit Afrika naar de Franse kolonien was afgeschaft; het inter-Caraibische slavenverkeer met de Franse Westindische gebieden was niet verboden. Wat wilde de Engelse regering nog meer? Men kon toch moeilijk
verondersteIIen, dat er frauduleuze invoer van Afrikanen via de Britse
Caraibische eilanden naar Suriname plaatsvond 1).
Koning Willem I bleek veel ontvankelijker voor de Britse klachten te zijn
dan het ministerie van Kolonien en hakte de knoop door. In april 1821
verbood hij de aanvoer van slaven uit Frans Westin die, omdat de slavenhandel uit Afrika met dat gebied nog niet geheel tot staan was gekomen 2).
Toch bleven de klachten van de Engelse rechters over de slavenaanvoer uit
Afrika via Frans Westindie aanhouden.
Weer trachttehet ministerie van Kolonien in Den Raag het probleem van
de Franse invoer te bagateIIiseren. Ret stelde in een adviesnota aan het
ministerie van Buitenlandse Zaken vast, dat het besluit van april 1821 om
Franse slavenschepen in Suriname te weren pas na enige tijd kon doorwerken. Ongetwijfeld waren de lastige Engelse rechters te Paramaribo de
instigators van de Engelse diplomatieke pressie op dit punt. Men zou in
Londen eens op de rechtszaken te Sierra Leone moeten letten, waar nog geen
bonafide Nederlands slavenschip tot prijs was verklaard. "De waarheid is,
dat men hier te lande door de gebeurtenissen, die allen zeehandel gedurende
een zoo groot aantal jaren belemmerd hadden, de vaart om slaven op de kust
van Guinea geheel ontwend was" 3). Bij het ministerie van Kolonien beschouwde men de afwezigheid van ilIegale Nederlandse slavenhandel als
vanzelfsprekend; de werkloosheid van het gemengd gerechtshof te Paramaribo kwam niet aIs een verrassing. De affaire met de frauduleuze scheepspapieren te Freetown vormde een uitzondering, die de regeI bevestigde. Ret
ministerie was niet voornemens om de EngeIse rechters te Suriname ook maar
enigszins tegemoet te komen.
Ret is dan ook geen wonder, dat deze rechters zich in een hoogst onaangename positie voelden. De werkloosheid, waartoe zij gedoemd waren, was in
het geheel geen gevolg van het ontbreken van illegale slavenhandel in SuriARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2326 d.d. 18 mei 1821.
ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2316 d.d. 16 april 1821.
De afschaffing van de Franse slavenhandel had heel wat voeten in aarde: tot 1831
kon men in Frankrijk en in zijn kolonien slavenschepen uitrusten zonder veel kans
daarvoor gestraft te worden. H. Deschamps, Histoire de la traite des noirs de
l'antiquite a nosjours. Z.p., 1971, p. 194-p. 200 en J. Vidalenc, La traite negriere en
France sous la Restauration, 1814-1830. In: Actes du 91e congres national des
societes sa vantes, Rennes, 1966, tome I, Histoire maritime et coloniale. Paris, 1969,
p. 197-p. 229 (Vidalenc).
3) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2326 dd .. 9 juli 1821.
1)

2)
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name, zoals Den Haag deed voorkomen, maar van de laakbaar onvoldoende
patrouilleactiviteit van de Nederlandse marine. De gouverneur van Suriname
liet de marine zo min mogelijk uitvaren. Soms was er tijdens de afiossing van
het eskader voor lange tijd in het geheel geen oorlogsschip in de haven van
Paramaribo. Bovendien vonden de Engelse rechters in Londen op den duur
ook geen gewillig oor meer voor bun klachten. Het Foreign Office hamerde
erop, dat de berichten over illegale slavenlandingen gestaafd dienden te worden met gegevens over de naam, de nationaliteit en de datum van aankomst
van de slavenscbepen. Het waarscbuwde de Engelse rechters bovendien zicb
door hun optreden in Suriname niet gehaat ("obnoxious") te maken.
Met dit laatste raakte het Foreign Office een teer punt. Hoe konden de
Engelse rechters, die qualitate qua in Suriname al in een ongunstige positie
verkeerden, inlicbtingen over illegale slavenscbepen verzamelen zonder daarmee bet diplomatieke en recbtelijke karakter van bun functie geweld aan te
doen? Op medewerking van de gouverneur van Suriname beboefden ze niet
te rekenen. Lefroyen Wale badden zich tot bern gewend om inlicbtingen over
de slavenschepen, die Paramaribo aandeden. Zij verzochten opgave van de
namen van deze schepen en van hun kapiteins alsmede van de plaats van
berkomst, het aantal gedebarkeerde slaven, de duur van de reis en de toekomstige eigenaars van de slaven 1). Vaillant weigerde echter deze inlichtingen te verstrekken, omdat de import van slaven legaal plaatsvond. De
Engelse recbters bielden ecbter aan. Zij antwoordden de gouverneur, dat er
weI degelijk illegale slavenbandel in Suriname werd bedreven en dat zij zicb
als leden van het gemengd gerechtshof wei degelijk gerechtigd voelden daar
inlicbtingen over te verzamelen. Als van officiele zijde geen medewerking viel
te verwachten, zouden zij zelf de pas aangekomen negers over hun herkomst
ondenragen en hun bevindingen aan Londen rapporteren 2). Vaillant wees
eveneens hun verzoek van de hand om een advertentie te plaatsen in de Surinaamse courant, waarin een beloning in bet vooruitzicbt werd gesteld voor
een ieder, die aanwijzingen zou kunnen verstrekken over de illegale handel
in slaven. De gouverneur motiveerde zijn weigering met een verwijzing
naar de Nederlandse strafwet tegen de slavenbandel, die ten uitvoer gelegd
diende te worden door de raad-fiscaal te Paramaribo en niet door het gemengd gerecbtshof. Het ministerie van Kolonien was bet met deze zienswijze
eens. S).
Bij bun pogingen om inlichtingen te verzamelen ondervonden de Engelse
rechters weI steun van de gouverneur van de nabijgelegen Engelse kolonie
Demerarij. Deze waarschuwde hen, als er slavenschepen waren gesignaleerd,
die in de richting van bet Nederlandse deel van Guyana koersten. Vooral
1)

ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-36 d.d.

19 mei 1821.

2) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel, te Suriname 11-36 d.d.
28 mei 1821.
8) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-36 d.d.
11 maart en 29 april 1822 en ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2326
d.d. 7 september 1822.
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Nickerie, het nieuw ontgonnen suikergebied aan de grens met Brits Guyana,
komt herhaaldelijk in de desbetreffende correspondentie v~~r. In een geval
kon de gouverneur van Demerarij een concrete aanwijzing geven over de
illegale slavenimport in Suriname. Hij deelde mee, dat in Demerarij onlangs
een negerinnetje uit Suriname was aangekomen, die aile kentekenen van een
"new Mrican" bezat. Na veel aandrang had zij aan de controlerend ambtenaar meegedeeld, dat zij samen met haar moeder en vele andere negers in
Suriname was aangekomen na een lange tocht over een groot water 1).
Wat konden de Engelse rechters echter met deze en soortgelijke inlichtingen aanvangen? De autoriteiten en de blanke bovenlaag in Paramaribo
stonden bij voorbaat afwijzend ten aanzien van de door de Engelse rechters
ingebrachte beschuldigingen, zeker als hun informatie op getuigenissen van
negers was gebaseerd. Mismoedig deelden de rechters aan hun superieur in
Londen mee: "Your Lordship will be aware that the unscrupulous character
of those concerned in this trade and the jealousy with which our appointments are regarded in this colony renders it extremely difficult to obtain
by general enquiry any information that could be depended upon ... " 2).
Het optreden in 1822 van de opvolger van Vaillant, gouverneur A. de Veer,
voorheen bewindhebber over Elmina en Sint Eustatius, bracht enige verandering in deze situatie. Tijdens zijn gouverneurschap hadden de Engelse rechters tenminste het gevoel, dat hun klachten over illegale slavenimporten in
behandeling werden genomen. De Veer liet in sommige gevallen zelfs een
onderzoek instellen.
De nieuwe Engelse arbiter, J. H. Lance, die in 1822 Thomas S. Wale was
opgevolgd, nodigde in augustus 1823 gouverneur De Veer uit hem te vergezellen naar een plantage, waar illegale slavenimporten hadden plaatsgevonden. De Engelse rechters waren daarvan door een betrouwbare zegsman op
de hoogte gesteld. De Veer stuurde de gouvernementssecretaris, die zich
samen met Lance naar de plantage "Belwaarde" begaf. Na een vluchtig
onderzoek kwam vast te staan, dat de meeste negers op de plantage inderdaad
pas uit Mrika afkomstig waren. De blanke plantageeigenaar gaf dit feit
trouwens zelf toe. Hij had de plantage nog maar nauwelijks in zijn bezit, na
van een slavenreis naar Mi"ika met negenenzestig negers te zijn teruggekeerd.
Ondanks het bevel van de gouvernementssecretaris zijn plantage niet te verlaten, bleek de eigenaar met zijn slaven te zijn gevlucht, toen de raad-fiscaal
hem wilde laten arresteren 3).
Ook in 1825 maakte De Veer in de ogen van de Engelse rechters weer een
goede beurt door zijn optreden in de zaak "La Legere". Een Franse slavenhaler van die naam was door een Engels oorlogsschip in de wateren voor de
kust van Suriname aangehouden, omdat zich een grote lading slaven aan
boord bevond. De commandant van de Engelse oorlogsbodem droeg het
1) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-35 d.d.
30 april 1823.
2) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-36 d.d.

9 juni 1821.
3) I.U.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel 9-IV, p. 193-p. 195.
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slavenschip over aan de Nederiandse autoriteiten te Paramaribo. Het daar
gevestigde gemengde gerechtshof was echter slechts bevoegd schepen onder
Nederlandse of Engelse vlag te veroordelen. Het hof van Politie en Criminele
Justitie, waaraan de kwestie werd voorgelegd, besloot de "La Legere" met
aile opvarenden aan de Franse autoriteiten op Martinique over te dragen.
Vlak v66r het vertrek zag de kapitein van het Franse schip echter kans een
deel van de slaven aan land te zetten. Onmiddellijk )jet De Veer een zoekactie
ondernemen. Verscheidene slaven konden worden gevat en nog dezelfde dag
naar het Franse schip worden teruggebracht. Aile achtergebleven slaven,
voor zover nog achterhaald, werden vrij verklaard en onder toezicht van de
Surinaamse regering gesteid. Het kordate optreden van De Veer ondervond
veel waardering bij de Engelse rechters en de Engelse gezant in Den Haag
sprak de waardering van zijn regering uit over het beleid van de gouverneur.
De Engelsen waren daarentegen minder gelukkig met de houding van
andere hooggeplaatste autoriteiten te Paramaribo. Verscheidene van hen
zouden rondzwervende slaven van de "La Legere" hebben gevangen genomen
en omgewisseld voor zieke slaven uit hun eigen slavenbezit, die zij dan vervolgens in handen van het gouvernement stelden. Vooral de raad-fiscaal te
Paramaribo wer,d door de Engelsen gecritiseerd vanwege zijn lakse houding
ten aanzien van de in Suriname woonachtige medeplichtigen in de zaak van
de "La Legere". Hem werd ook kwalijk genomen, dat hij de eigenaar van de
plantage "Belwaarde", waarover hiervoor sprake was, de gelegenheid had
gegeven te ontsnappen. Hoe was het trouwens mogelijk geweest, dat de
illegaal uit Afrika weggevoerde slaven deze plantage via de langs Paramaribo
lopende Surinamerivier hadden kunnen bereiken zonder opgemerkt te
worden ')?
Het beleid van gouverneur De Veer, - de Engelsen verwachtten niet anders -, ondervond geen steun van zijn naaste medewerkers. VoJgens arbiter
Lance, die De Veer herhaaldeIijk aanwijzingen verstrekte over plantages,
waar illegaal geimporteerde slaven zouden zijn aangekomen, werden deze
klachten wei steeds onderzocht, maar het kwam nooit tot gerechtelijke stappen tegen de beschuldigden. Ook het beleid van de marine in Suriname veranderde tijdens het gouverneurschap van De Veer nauwelijks 2).
Aan het klaaglied van de Engelse rechters over de illegale slavenimporten
in Suriname kwam ook tijdens De Veer's bestuur geen eind. Op 12 februari
1825 berichtten Lefroy en Lance aan Canning, de toenmalige Engelse minister van Buitenlandse Zaken, dat op de plantage "A la bonne Heure" tweehonderdvijftien slaven waren aangetroffen, die zojuist uit Afrika waren
overgekomen. De raad-fiscaal had de eigenaren van deze plantage, die waren
gearresteerd, samen met de slaven naar Paramaribo laten overbrengen. De
Engelse rechters waren opgetogen over deze arrestatie : deze aanhouding zou
') Wolbers, p. 620/621; ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te
Suriname, 11-13 d.d. 9 mei 1824 en 18 juni 1825 en I.U.P. Series of B.P.P., Slave
Trade, deeI9-IV, p. 196/197 en p. 199-p. 203; deellO-lI, p. 77-p. 79.
2) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-41 d.d.
1 augustus 1823.
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het gewenste schokeffect in de kolonie teweeg brengen! De supercargo van
het schip, dat de slaven had aangevoerd, een Fransman, was eveneens in de
gevangenis opgesloten. In een volgend schrijven moesten de Engelse rechters
echter meedelen, dat de eigenaren van de plantage "A la bonne Heure" en de
supercargo, die tot hoge geldboetes en vijf jaar gevangenisstraf waren veroordeeld, kans had den gezien te ontsnappen. Lance en Lefroy lieten Londen
duidelijk merken, dat de Surinaamse autoriteiten aan deze ontsnapping in
ieder geval hun pas sieve medewerking hadden gegeven 1).
Tot slot van deze paragraaf over de periode 1819-1826 kan worden aangetekend, dat de ilIegale slavenhandel door de Surinaamse autoriteiten niet
krachtig werd tegengewerkt. De Britse rechters te Paramaribo konden aan
deze situatie slechts weinig veranderen. De aanvoer van slaven naar Suriname
gedurende het eerste decennium na het Britse tussenbestuur werd grotendeels
door de koopkrachtige vraag van de planters bepaald. Dit was mogelijk door
de zwakke tenuitvoerlegging van het verbod op de slavenhandei.

Outalissi: A Tale of Dutch Guiana
Behalve de in- en uitgaande stukken uit het archief van de Britse rechters
te Paramaribo is er nog een andere bron betreffende hun bevindingen in
Suriname. De eerste Engelse rechter, C. E. Lefroy, die van 1819 tot en met
1828 in functie was, stelde zijn ervaringen in romanvorm te boek: "Outalissi:
A Tale of Dutch Guiana" verscheen in 1826 anoniem bij J. Hatchard te
Londen. Direct na het verschijnen van het boek was men in Suriname echter
al op de hoogte van de naam van de schrijver 2). Heel duideIijk blijkt uit het
verhaal de frustrerende situatie van de officieel tot werkloosheid gedoemde
Engelse rechters te Paramaribo. Ook de vijandige houding van de Nederlandse gemeenschap, die elk contact met de Engelsen als verraad bestempelde, komt sterk naar voren. In navolging van het vroegere ooggetuigenverslag
van de Engelse kapitein Stedman uit 1796 werden in "Outalissi" het Nederlandse koloniale bestuur en de behandeling van de slaven in Suriname zeer
zwart afgeschilderd 3). Ook werden de illegale slavenimporten uitvoerig aan
de orde gesteld. Hoewel, zoals de inleiding beweert, elke gelijkenis met werkelijke personen en echte gebeurtenissen toevallig was, hebben de tijdgenoten
ongetwijfeld de geringe hoeveelheid fictie kunnen wegdenken. Aan de hand
van "Outaiissi" kan men de gebeurtenissen in Suriname gedurende de
periode van 1819 tot 1826 op de voet volgen.
Het boek vertelt het verhaal van een jonge Nederiandse officier in Surina1) I.V.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel lO-III, p. 84-p. 88.
2) Een van de Nederlandse collega's van Lefroy in het gemengd gerechtshof, A. F.

Lammens , verzocht de auteur om een exemplaar van "Outalissi". In zijn antwoord
aan Lammens hield Lefroy de fictie van de anonimiteit vol en ondertekende met "the
ghost of Outalissi". De herdruk van het boek uit 1931 vermeldt C. E. Lefroy zonder
omhaal als auteur (Bibliografie van Suriname, uitg. Nederlandse Stichting voor
Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen. Amsterdam,
z.j., p. 177 en ARA, Collectie Lammens, deel X, p. 240).
3) Outalissi; A Tale of Dutch Guiana, p. 78-p. 88.
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me, Bentinck, die verliefd wordt op de dochter van een rijke Engelse plantagehouder daar, Mathilde Cotton. Bij toeval ontdekt Bentinck, dat de
plantage van Mr. Cotton door een illegaal Frans slavenschip van slaven
wordt voorzien, die uit Afrika afkomstig zijn. Tijdens een maaItijd ten huize
van de familie Cotton verneemt hij van de kapitein van het Franse slavenschip, Legere, hoe laks de Surinaamse autoriteiten tegen de verboden slavenhandel optreden. Het gemengd gerechtshof te Paramaribo en in het bijzonder
de Engelse rechters van dat hofkrijgen geen kans iets uit te richten. De tweede centrale figuur in dit boek is de neger Outalissi, die met zijn stamgenoten
door kapitein Legere en zijn bemanning in Afrika "gekidnapped" was en op
de plantage van Mr. Cotton te werk wordt gesteld. Outalissi tracht een opstand onder zijn mede-slaven te organiseren, maar die mislukt. Vervolgens
vlucht Outalissi naar Paramaribo, waar hij samen met andere weggelopen
slaven een complot beraamt om de stad in brand te steken.
Bentinck wordt van zijn afgelegen standplaats ook naar Paramaribo teruggeroepen. Hij had op aandrang van een Engels lid van de bemanning van
kapitein Legere, dat zijn gemoed bezwaard voelde, aan de autoriteiten te
Paramaribo en aan de Engelse leden van het gemengd gerechtshof bericht
gezonden van de ilIegale slavenaanvoer op de plantage van Mr. Cotton. De
consternatie is groot. Bentinck wordt na zijn aankomst in Paramaribo door
de gouverneur en zijn commandant ernstig berispt; waarom heeft hij zich
met de illegale slavenhandel bemoeid? Hem was toch bevolen deze handel
door de vingers te zien? Nu hij de Engelse leden van het gemengd gerechtshof
heeft ingelicht, moet er wei een onderzoek worden ingesteld. Inderdaad worden kapitein Legere en zijn bemanning alsmede de plantageeigenaar Cotton
gearresteerd en in Paramaribo gevangen gezet. De dochter van Mr. Cotton
verhuist ook naar de stad om haar vader te kunnen verzorgen. Toenaderingen van de "verrader" Bentinck wijst zij van de hand; hij wordt in de Surinaamse samenleving tot een uitgestotene.
Dan breekt de door Outalissi en de zijnen aangestoken brand van Paramaribo uit. Meer dan twee derde van de stad gaat in vlammen op, maar als
door een wonder blijven de huizen van de Enge1se rechters gespaard. Ondanks deze dramatische ontwikkelingen besluit het boek met een "happy
end". Outalissi wordt weliswaar gevat en voor zijn aandeel in de brandstichting dood geschoten, maar hij wordt niet geradbraakt, omdat hij de
dochter van Mr. Cotton met gevaar voor eigen leven uit de vlammenzee had
gered. Bentinck wordt door Mathilde weer in genade aangenomen, nadat hij
had kunnen uitleggen, dat een Engelse matroos de werkelijke verklikker was
geweest. Mr. Cotton sterft helaas in de gevangenis. Kapitein Legere wordt
evenens tot gevangenisstraf veroordeeld, maar weet te ontsnappen. Een
Engels bemanningslid van zijn schip, William Askens, een expert in het overvallen en leegroven van Afrikaanse dorpen, wordt ter veroordeling naar
Barbados gezonden.
Bij het lezen van "Outalissi" dringt de schijn zich op, dat het boek meer
"Dichtung" dan "Wahrheit" bevat. Het werk is opgedragen aan Wilberforce
en het past geheel in de reeks van emancipatorische romans, die in de vorige
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eeuw tot grote populariteit geraakten. De hoofdpersonen, onder wie die van
Outalissi, zijn inderdaad gefantaseerd, maar de detailbeschrijVingen van de
kolonie Suriname zijn echt en daarin komt de locale kennis van de auteur
duidelijk naar voren. De moeilijke situatie, waarin de Engelse rechters hun
taak moesten uitvoeren, wordt breed uitgemeten. De verdachtmakingen,
waaraan de informanten van deze rechters zich blootstelden, eveneens. AIle
kritiek op de Nederlandse autoriteiten en aIle frustraties, die Lefroy in zijn
officieIe rapporten naar Londen slechts bedekt kon melden, kregen een plaats
in zijn boek. Zijn wantrouwen tegen de Nederlanders bracht hem er zelfs toe
kwade trouw bij de Nederlandse regering in Den Haag te veronderstellen.
In een "editorial epilogue" en in de aan het verhaal toegevoegde noten probeert de auteur de lezers nogmaals van het fictieve karakter van zijn boek
te overtuigen. In werkelijkheid, echter, aldus Lefroy, was de onderdrukking
van de slaven en het lakse optreden tegen de slavenhandel nauwelijks minder
erg dan in de verzonnen inhoud van zijn boek. Hij maakte nadrukkelijk een
uitzondering voor gouverneur De Veer. "He ... although differing much as
an individual from the opinions of the abolitionists, has acted like a man of
the strictest honour, and in one or two instances involved himself in considerable hot water with the colonial magistrates by his decision and firmness,
which gives me great reason to fear that he is not supported as he ought to be
by the ministers of his King, for it is clear that they are bound, as well by
the original treaty, as by express promises subsequently made to his Brittanic
Majesty's ambassador in Holland (as appears by the parliamentary papers),
to send him over orders so peremptory for the extinction of the traffic, and
approbation so express and decisive of his energetic enforcement ofthe Dutch
abolition laws, that he may always shelter himself from any personal ill-will
towards him of the colonists by an appeal to them" 1).
Lefroy verpakte de werkelijkheid in zijn boek weI erg doorzichtig. Als
De Veer zo uitdrukkelijk lof krijgt toegezwaaid, kan de in "Outalissi" vigerende gouverneur niemand anders dan Vaillant zijn geweest, die, zoals hiervoor is uiteengezet, de Engelse rechters inderdaad weinig tegemoet kwam.
De naam van de Franse kapitein, Legere, was deze1fde als die van het slavenschip, dat hiervoor ter sprake is gekomen. De naam William Askens was
evenmin willekeurig gekozen: een Engelsman van die naam bevond zich
onder de bemanningsleden van het enige schip, dat door het gemengd gerechtshof te Paramaribo tot prijs was verklaard 2). Net als in het boek werd
deze Engelse matroos ter berechting naar Barbados gestuurd. Voorts was het
onderzoek naar de invoer van slaven op de plantage van Mr. Cotton, dat de
Surinaamse autoriteiten instelden op verzoek van de Engelse rechters, een
duidelijke verwijzing naar het hiervoor genoemde onderzoek op de plantage
"A la bonne Heure". Ook de ontsnapping van de tot gevangenisstraf veroordeelde Franse slavenhaler was een toespeling op die zaak.
1) Outalissi; A Tale of Dutch Guiana, p. 323.
2) ARA, Gerechtshof inzake wering van de sIavenhandel te Suriname, 1-9 d.d.

10 april 1823.
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De enige schriftelijke reactie, die in Suriname tegen het abolitionistische
standpunt, zoals door Lefroy verwoord, werd opgesteld, kwam van J. F.
Lammens, die naast zijn functie als president van het Hof van Justitie ook
het lidmaatschap van het gemengd gerechtshof bekleedde. Tijdens zijn verblijf in Suriname legde Lammens grote belangstelling aan de dag voor de gevolgen, die deze Nederlandse kolonie ondervond (en op den duur zou ondervinden) van de afschaffing van de slavenhandel en van de slavernij. Zijn
ideeen droegen een theoretisch karakter. In een rede voor het departement
Paramaribo Van de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen zette hij zijn
standpunt uiteen 1). Volgens Lammens was de slavenhandel indirect het
resultaat van de gemakzucht van de Spaanse fortuinzoekers geweest, die in
de zestiende eeuw naar de nieuwe wereld trokken in de hoop voor de rest
van hun leven niet meer te hoeven werken. Hij deelde zijn - in dit opzicht
ongetwijfeld zeer kritische - gehoor mee, dat de uitwassen van de slavenhandel hem vol bewondering deden zijn voor de edele motieven van de
abolitionisten. De directe afschaffing van de slavenhandel en van de slavernij
zelf gingen hem daarentegen te ver. Was elke slavenkapitein, was elke plantagehouder weI altijd een tyran? De abolitionisten zouden de zwarten niet
beter moeten voorstellen dan zij in werkelijkheid waren. Slavernij kwam in
Afrika zelf ook voor; de slaven in Westindie bevonden zich slechts op een
andere plaats. Het voedsel, dat de slaven in Suriname werd verstrekt, was
hetzelfde als in Mrika, misschien weI beter. Ook de kleding van de Surinaamse slaven was ten minste zo goed als de kleding van de negers in Afrika. En het
aantal werkuren, dat de slaven dagelijks in Suriname hadden te volbrengen,
was zeker niet groter dan dat van de arbeiders in Europa.
De behandeling van de Surinaamse slaven stond, volgens Lammens, echter
in een slechte reuk vanwege de overdreven verhalen van Stedman, de Engelse
kapitein, over wie hiervoor reeds sprake was. Stedman's opvattingen waren
onjuist, aldus Lammens, en bemvloed door de liefde, die hij had opgevat
voor een mulattin. Ook de opvattingen van de bekende Franse abolitionist
Frossard over de levenskansen van een neger, die na zijn aankomst in Westindie gemiddeld op een periode van twaalf jaar konden worden gesteld,
waren onjuist 2).
Was het in Europa weI bekend, dat het burgerlijk bestuur in Suriname toezicht hield op het dageIijkse aantal werkuren van de slaven? Daarbij kwam
nog, dat het arbeidstempo van de slaven zeer laag was. De werkman in
Europa was veel slechter af; daar was in het geheel geen overheidscontrole
op de werktijden. De abolitionisten in Europa moesten zich geen overdreven
voorstellingen maken over de aard en de omvang van de arbeidsprestaties,

1) A. F. Lammens, Redevoering ten betooge: dat de sterfte of het afnemen van
het getal der Negerslaven in de kolonie Suriname niet zoo zeer aan mishandeling,
maar hoofdzakelijk aan andere oorzaken moet toegeschreven worden; uitgesproken
in de algemeene vergadering van het departement der maatschappij tot Nut van 't
Aigemeen te Paramaribo, op den 2den van Sprokkelmaand 1818. Amsterdam, 1823 .
•) Unger, Siavenhandel I, p. 173, noot 2.
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die van de slaven werden veriangd. De in de tropen geboren mens was nu eenmaal van nature geneigd om niets te doen.
Er was natuuriijk sterfte onder de slaven. Als belangrijkste oorzaak daarvan noemde Lammens het vervoer over de oceaan. Dat gebeurde vaak ondeskundig. Voorts kende Suriname veel onontgonnen gebieden, waarvan de
exploitatie in de aanvang altijd veel ziekten met zich bracht. Bovendien telde
het slavenbestand in de kolonie te weinig vrouwen, waardoor er van nature
een inkrimping plaats yond. Als laatste oorzaak van de sterfte onder de
Surinaamse negers noemde Lammens de haat en aggressiviteit van de slaven
onder en jegens elkaar. Lammens had berekend, dat de slaven in Suriname
in ieder geval gemiddeld achtentwintig jaar na hun aankomst in de kolonie
in leven bleven. Hun verzorging stak gunstig af tegenover die van de Europese arbeider.
Later, in een brochure uit 1844 gaf Lammens, - terug in patria - , nogmaals zijn mening over de afscbaffing van de slavenhandeI 1). De stammenooriogen in Afrika waren daardoor naar zijn mening opgelaaid, terwijl in de
bovendien het illegale slavenvervoer veel onmenselijker was geworden dan
in de achttiende eeuw. In plaats van het streven naar onderdrukking van de
slavenhandel en afschaffing van de slavernij waren maatregelen ter reglementering van de slavenhandel verstandiger geweest. Dan zouden meer negers
het leven behouden hebben en waren de commerciele belangen van Suriname,
ja, zelfs bet voortbestaan van deze kolonie niet in gevaar gebracht. Als de
handel in slaven eenmaal aan voorschriften onderworpen zou zijn geweest,
had de Nederlandse regering een middel in handen gehad om deze geleidelijk
geheel af te schaffen en tegelijk "voordeelige betrekkingen" met het binnenland van Afrika aan te knopen. Want slavenhandel en slavernij konden slechts
dan genade vinden in de ogen van Lammens, zolang deze instellingen in
staat waren mensenlevens te redden.
Het is vooral deze laatste opmerking, die duidelijk doet uitkomen, dat
Lammens' visie waarschijnlijk niet representatief genoemd kan worden voor
de houding van de meerderheid van de blanken in Suriname. Daarvoor had
hij te veel begrip voor het abolitionisme. Een planter was hij niet; Lammens
stamde uit een aanzienlijke Vlissingse koopliedenfamilie en had verschillende
burgemeestersfuncties in Zeeland vervuld voor zijn benoeming tot rechter
in Suriname 2). Aan de andere kant: de veel radical ere denkbeelden van zijn
Engels medelid in bet gemengd gerecbtshof gingen bern te ver. In een discussie in 1828 over hun beider geschriften betreffende de slavemij en de slavenhandel in Suriname wees Lefroy nog eens op de slechte naam, die Suriname
in Engeland had. De slaven waren zich daarvan ook bewust en wisten, dat
aan de heerschappij van de blanken, die niet op enig recht berustte, spoedig
een eind zou komen. Lammens repliceerde: "Si nous sommes vainqueurs,
nous prescrivons les conditions, voila ce que les Anglais et les Hollandais
1) (A. F. Lammens) Gedachten over de emancipatie en de afschaffing van den
slavenhandel, waardoor jaarlijks een aantal Negers worden vervoerd uit Afrika naar
Amerika. 's-Gravenhage, 1844.
2) F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen. Middelburg, 1893, deellI, p. 17.
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font aux grandes lndes. Ce systeme est fonde sur des raisons d'interests ou
de politique" 1). De gewoonte, dat de Mrikaanse stamhoofden hun onderdanen verkochten, ging toch ook terug op een bepaald recht? Door Engelands heerschappij over India ter sprake te brengen hoopte Lammens zijn
Engelse collega schaakmat te hebben gezet. Lefroy deinsde echter niet terug
voor de consequenties van zijn stand punt. De Engelse rechter zag de slavernij
als een kwestie tussen individuen. Ret veroveren van hele staten was iets
anders. Maar ook daar stond hij aan de zijde van de onderdrukten. Waarom
zouden zijn "Asiatic fellow-men" in Voorindie het Britse bestuur daar niet
verjagen, als het "oppressive" zou worden? Dat was zijn overtuiging "as an
Englishman and an X'an". Geen wonder, dat iemand die zelfs het bezitten
van kolonien niet zonder meer wilde rechtvaardigen, zich slecht thuisvoelde
in Suriname.
Het einde van de illegale slaveninvoer; de laatste jaren van het gemengd
gerechtsho/
De illegale slavenimporten in Suriname, die na 1822/23 reeds in omvang
waren afgenomen, kwamen in 1826 vrij abrupt tot stilstand. In dat jaar werd
in Suriname de plantagehouders bevolen een slavenregister bij te houden.
In het vervolg kon de "slavenmagt" op een plantage zonder deugdelijke
papieren niet worden uitgebreid. De Engelse regering was zeer verheugd over
de atkondiging van deze registratieplicht 2). De Franse slavenhalers, die
voortdurend de woede van de Engelse rechters hadden opgeroepen, vonden
voor hun pas uit Mrika atkomstige slaven zonder papieren in Suriname geen
aftrek meer. Ret risico Voor de koper was te groot geworden.
Ret is echter de vraag of de instelling van het slavenregister de vrije ontwikkeling van de slavenhandel in Suriname veel heeft veranderd. In de slotbeschouwing zal aan dit aspect aandacht worden besteed.
In 1828 deelde Lefroy in een brief aan het Foreign Office mee, dat hij in
een gesprek met een Engelse kapitein had vemomen, dat deze na een grondige inspectie van de kust niets verdachts had gezien. Johannes van den Bosch,
die Suriname in 1827-1828 als comrnissaris-generaal bezocht, had de Engelse
rechters ten aanzien van de iIIegale slavenaanvoer over land eveneens gerust
gesteld; import van slaven uit Frans Guyana door het oerwoud was te
gevaarlijk. Lefroy vermeldde deze geruststeIIende mededeling in zijn laatste
brief aan Londen: "I am happy to communicate to your Lordship the foregoing circumstance as it tends to confirmation of the hopes, which I have
before ventured to express, that at length the slave trade in this Colony for
the present is overcome" 8).
1) ARA, Collectie Lammens, dee! X, p. 234-p. 267.
2) ARA, Gerechtshofinzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-15 d.d.

8 december 1826.
3) I.U.P. Series ofB.P.P., Slave Trade, deel 12-1, p. 174 d.d. 27 augustus 1828.
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De opvolgers van Lefroy bleven weI bedacht op het signaleren van illegale
slavenschepen, maar hun correspondentie concentreerde zich na 1830 voornamelijk op drie andere punten. In de eerste plaats: de behandeling en de
positie van de door het gemengde gerechtshof te Paramaribo geemancipeerde
negers van het schip "La Nueve of Snauw". In de tweede plaats: de positie
van de "kidnapped Africans", dus van die slaven, die na 1818 illegaal als
slaven in Suriname waren binnengebracht. Na 1833, hetjaar van de Engelse
abolitie, rekenden de Engelse rechters daartoe ook de uit Engels Guyana afkomstige slaven, die in dat jaar Suriname waren binnengekomen. En ten
derde besteedde de Engelse rechters aandacht aan de behandeling van de
Surinaamse plantageslaven in het algemeen.
Geen van deze drie punten was vervat in de taakomschrijving van de
rechters van het gemengde hof. Zelfs het winnen van inlichtingen over de
negers van de "La Nueve of Snauw" behoorde niet tot hun competentie.
Het Foreign Office waarschuwde herhaaldelijk, maar niettegenstaande deze
moeilijkheid bemoeiden de elkaar opvolgende Engelse rechters zich intensief
met de genoemde kwesties 1). Via Londen en Den Haag hadden hun klachten
en opmerkingen soms toch uitwerking.
Het eerste probleem, dat van de slaven van de "La Nueve of Snauw",
sleepte een hele tijd. Deze negers, vierenvijftig in getal, waren door het gemengd gerechtshof vrij verklaard en in overeenstemming met het EngelsNederlandse tractaat van 1818 ter beschikking gesteld van de autoriteiten
in Suriname. Zoals te Sierra Leone was het de bedoeling, dat deze negers
gedurende hun eerste jaren als vrije mensen door de overheid in Suriname
zouden worden bijgestaan. Volgens de Engelsen echter behandelden de
Nederlanders de slaven van de "Snow", zoals ze in de correspondentie werden
aangeduid, als landsslaven. De Engelse regering nam deze kwestie hoog op;
ook op Cuba en in Brazilie waren moeilijkheden ontstaan bij de vrijlating
van de door de gemengde gerechtshoven aldaar geemancipeerde negers.
Vit de Engels-Nederlandse pennestrijd over dit onderwerp wordt al spoedig duidelijk, dat de landsregering in Suriname niet goed raad wist met de
vrijgelaten slaven; deze pasten, aIthans aan het begin van de vorige eeuw, niet
in de Surinaamse samenleving, verdeeld in vrije blanken en onvrije zwarten.
Wat moest men met de negers van de "Snow" aanvangen? In de eerste jaren
na hun emancipatie werden ze op de suikerplantages van het gouvernement
ingezet, ook op de experimentele suikerplantage te Saramacca, een project
van commissaris-generaal Van den Bosch. De Engelsen protesteerden daartegen en de slaven van de "Snow" werden uit Saramacca weggehaald, maar
niet in vrijheid gesteld 2).
De Nederlandse regering trachtte de Engelsen gerust te stellen: "The task
assigned to free labourers, even to those among them, who are exclusively
1) ARA, Archief van de gouverneur-generaal der Nederlands West-Indische
Bezittingen, 1828-1845, no. 607 d.d. 28 juni 1830.
2) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-36 d.d.
14 september 1830.
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employed on the fields, so far from being arduous or beyond their strength
is scarcely equal to one half of the work of a day labourer or of a ploughboy
in Europe" 1).
De Engelsen lieten de zaak echter niet rusten 2). Eindelijk, in 1841, zegde
Buitenlandse Zaken toe, na een demarche van de Britse eerste minister
Palmers ton persoonlijk, dat de gouverneur van Suriname in het daarop volgende jaar de negers van de "Snow" "Iangzamerhand en stuks- of familiegewijze, te beginnen met de kinderen, in vrijheid zal steBen". Uiteraard "zonder ophef om verkeerde indrukken" in de kolonie te voorkomen 3). De toestand in Suriname zou in die tijd gespannen zijn door de opruiende abolitionistische literatuur uit het naastliggende Engelse Guyana 4). Na negentien
jaar kregen de negers Van de "Snow" eindelijk hun vrijheid. Ze mochten
echter slechts met twee of drie tegelijk vertrekken en werden onder politiegeleide naar de boot gebracht. Hun was voorts verboden naar Demerarij
scheep te gaan; ze dienden naar een verder van Suriname afgeIegen Britse
kolonie af te reizen 5). Na korte tijd werd deze laatste beperking opgeheven;
de meeste negers van de "Snow" vestigden zich in Demerarij, van waaruit
sommigen met bijeengespaard geld hun in Suriname achtergebleven echtgenoot of echtgenote trachtten vrij te kopen en te laten overkomen 6).
Was de vrijlating van de door het gemengde hof geemancipeerde slaven al
problematisch, het overeenkomstige streven ten aanzien van de "kidnapped
Africans", het tweede probleem, had in het geheel geen succes. In de eerste
plaats vroegen de Engelse rechters om vrijlating van aIle hiervoor genoemde,
iIlegaal uit Afrika in Suriname ingevoerde negers, dus voornamelijk geimporteerd in de periode tussen 1818 en 1826. In de tweede plaats eisten de
EngeIsen ook de vrijlating van de "Barbados Negroes", de uit de Engelse
Westindische gebieden afkomstige slaven. Gedurende de jaren 'twintig en
'dertig van de vorige eeuw hadden verscheidene Engelse planters zich met
hun slaven in Suriname gevestigd uit vrees voor de algemene afschaffing van
1) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-21 d.d.
24 oktober 1832.
2) ARA, Gerechtshofinzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-36 d.d.
28 juni 1833 en 11-30 d.d. 12 maart 1841; LU.P. Series of B.P.P., Slave Trade,deel
13-1, p. 139 en ARA, Archief van de gouvemeur-generaal der Nederlandse WestIndische Bezittingen, 1828-1845, no. 607 d.d. 16 augustus 1841.
3) ARA, Archief van de gouvemeur-generaal der Nederlandse West-Indische
Bezittingen, 1828-1845, no. 607 d.d. 18 maart 1842.
4) ARA, Archief van de gouvemeur-generaal der Nederlandse West-Indische
Bezittingen, 1828-1845, no. 607 d.d. 20 augustus 1841.
5) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandei te Suriname, 11-37 d.d.
28 juli 1843.
6) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-38/39.
De "Guiana Times" maakte van de aankomst van de negers van de "Snow" te
Georgetown een dramatisch verslag, dat door de "Anti-Slavery Reporter" in Engeland werd overgenomen (Bijdragen tot de kennis der Nederlandsche en vreemde
koionien, bijzonder betrekkeiijk de vrijlating der slaven. Utrecht, 1844, p. 64/65-p.
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de slavernij in Engels Westindie. Een groot deel van deze immigranten was
uit Barbados afkomstig, mede omdat daar de suikercultuur in verval raakte.
Rond 1833, het jaar van de Engeise abolitie, bereikte deze immigratie een
hoogtepunt. Bovendien trachtten vele Engelse planters hun slaven in Suriname van de hand te doen. Na 1833/34 ontstond er in Suriname een geregelde aanvoer van slaven uit Britse gebieden, die aan de algemene afschaffing
van de slavernij daar onttrokken werden. In dit geval was uiteraard sprake
van illegale invoer, omdat het in wezen om handel in vrije mensen ging 1).
De laatste Engelse rechter in Suriname, Schenley, vroeg zijn regering toestemming een onderzoek te mogen instellen naar deze illegale importen uit
Britse gebieden. Op een plantage had bij in 1843 ongeveer twee honderd van
deze "Barbados Negroes" aangetroffen. Volgens Schenley wilden de autoriteiten in Paramaribo niet optreden, omdat ze waren omgekocht 2). "Thus I
have every reason to believe 150 to 200 now miserable suffering beings, might
have been added to the human race for such is their treatment that I can only
speak of a Surinam slave as an intermediate species ... " 3). Het Foreign
Office gaf Schenley toestemming tot het instellen van een onderzoek, maar
wees hem nogmaals op het strikt juridische karakter van zijn functie en op
het feit, dat aan de invoer van slaven uit de Engelse gebieden in Suriname
v66r 1833 geen onrechtmatig karakter kon worden toegekend 4). Uiteraard
ontving Schenley bij zijn onderzoek geen enkele steun van de Surinaamse
autoriteiten. De gouverneur weigerde in te gaan op zijn verzoek een advertentie te mogen plaatsen, waarin een beloning werd uitgeloofd aan een ieder, die
over de in Suriname verblijvende "Barbados Negroes" inlichtingen kon geven.
Dit laatste brengt ons ter afsluiting van deze paragraaf nogmaals op de
positie van de Engelse rechters in Suriname. Ondanks het tot staan komen
van de illegale slavenimporten, waardoor een groot deel van het spionagewerk van de Engelsen overbodig was geworden, bleef de blanke bevolking van Suriname de Britse rechters vijandig gezind. De Engeisen bleven
gehate pottekijkers. Nog in 1838 klaagde de toenmalige Engelse rechter, dat
buiten zijn medeweten een nieuwe vergaderplaats was afgesproken voor de
samenkomsten van het gemengd gerechtshof 5). Een verzoek van de Engelse
rechters in hetjaar daarop, om een oproep van de paus tegen de slavenhandel
in de vorm van een advertentie in de Surinaamse courant te mogen plaatsen,
werd geweigerd 6). In 1840 was er weer zo'n blijk van vijandigheid: de Engelse
1) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname. 11-36.
2) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-35 d.d.
14 juli 1842.
3) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-37 d.d.
28 juli 1843.
4) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-32 d.d.
28 augustus en 21 december 1843.
5) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-28 d.d.
19 juni 1838.
6) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-29 en
11-36 d.d. 23 mei 1840. Het pauselijk schrijven was in zeer gematigde termen gesteld.
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rechter werd als getuige in een civiele rechtzaak opgeroepen, waarbij de
Surinaamse autoriteiten met opzet voorbij gingen aan de diplomatieke voorrechten van deze rechtersfunctie. Slechts een protest van de betrokken rechter via Londen en Den Haag had uitwerking, want "the functions of Her
Majesty's Commissioner are regarded in a very obnoxious light by many
inhabitants of this slave holding colony" 1).
Door de benoeming in 1842 van de reeds hiervoor vermelde E. W. Schenley tot rechter verslechterde de situatie aanzienlijk. Schenley was een fervente
abolitionist, die van plan scheen de slavernij in Suriname hoogst persoonlijk
af te schaffen. Hij bestookte zijn superieuren in Londen met grote aantallen
brieven. Telde het archiefvan de Engelse rechters v66r zijn benoeming slechts
een copieboek van uitgaande stukken, na Schenley's vertrek waren het er vier.
Schenley vond het optreden van de vroegere rechters veel te laks en tekende
op het titelblad van het copieboek van zijn voorgangers aan: "Letterbook
1819-1842 (! ! !), Vol. I, during twenty-three years paid at the rate of £ 2000.per annum or £ 55,2000.- during which time one case was adjucated before
the mixed court (in 1823), and the Negroes emancipated, but retained in
slavery by the colonial government for twenty years after the sentence!"
Uiteraard was Schenley van plan Londen meer waar voor het aan hem
gespendeerde geld te leveren. Uitvoerig hield hij zich bezig met de afwikkeling van de zaak van de negers van de "Snow". AI dadelijk maakte hij kennis
met de vijandige houding van de Nederlandse autoriteiten, toen hij twee
negers van deze groep in dienst wilde nemen ten behoeve van zijn eigen huishouding. Schenley kreeg van de gouverneur te horen, dat niet een van deze
vrije negers bij hem in dienst wilde treden. Niet zonder leedvermaak bood
de gouverneur Schenley tijdelijk de diensten van twee landsslaven aan 2).
Verontwaardigd wees Schenley dit aanbod van de hand, maar een jaar later
was hij door ziekte van een van zijn kinderen gedwongen op dokter's advies
voor korte tijd een slavin in dienst te nemen. Hij verontschuldigde zich voor
deze handelswijze onmiddellijk bij het Foreign Office, dat aan zijn diplomaten het houden van slaven had verboden S).
De persoonlijkheid van Schenley maakte zijn positie in Paramaribo nog
frustrerender. In nog sterkere mate dan de vorige Engelse rechters weigerde
Gregorius XVI had zich namelijk in een herderlijk schrijven van 3 december 1839
geschaard onder de abolitionisten, welke boodschap aan aile Britse commissioners
was toegezonden. De paus gaf in zijn brief toe, dat de kerk zich in het verleden
anders ten aarIZien van deze kwestie had opgesteld, maar dat daar verandering in
was gekomen en dat "ad iIIos, qui merentur, libertate donandos", in het bijzonder
aan gekerstende slaven. Aan de hand van tal van uitspraken van zijn voorgangers
(die overigens slechts over het tot slaaf maken van Indianen handelden) poogde de
paus in zijn brief de indruk te wekken, dat de verkoop van mensen altijd al de pauseIijke afkeuring had ondervonden.
1) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel, te Suriname 11-36 d.d.
2juli 1840.
2) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-35 d.d.
10 augustus 1842.
3) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-37 d.d.
12 augustus 1843.
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hij zich neer te leggen bij de beperkte mogelijkheden, die zijn functie hem
bood. Vooral de talloze ranselpartijen, bedoeld als strafvoor ongehoorzame
negers, voelde Schenley als een persoonlijke belediging. Waarschijnlijk hadden deze open bare strafoefeningen ook de atkeuring van zijn voorgangers,
maar deze hielden hun mening daarover maar voor zich; deze kwestie, het
derde probleem, lag geheel buiten hun bevoegdheid en zij wilden hun relaties
met de Nederlanders niet helemaal op de spits drijven. Schenley kende deze
zelfbeperking niet. Herhaaldelijk sprak hij tegenover de gouverneur zijn afschuw uit over de bestraffing van de negerslaven. Het in 1829 afgekondigde
nieuwe slavenreglement had in dit opzicht weinig verandering gebracht, hoewei daarin werd getracht "den meer verlichten geest en de liberale denkbeelden van de tegenwoordige eeuw te achtervolgen". Ret bleef in Suriname aan
de plantagehouder toegestaan om zijn slaven op het fort Zeelandia te Paramaribo naar eigen inzicht te laten straffen 1). Schenley maakte herhaalde
malen gewag van onmense1ijke afranselingen. Ook stak het hem, dat negers
die naar Brits Guyana hadden willen vluchten om daar in vrijheid te leven,
na hun aanhouding in het vervolg in ketenen te werk werden gesteld.
Schenley was ook herhaaldelijk getuige van de toepassing van de "Spaanse
bok" op negervrouwen, die daartoe in het openbaar geheel ontkleed werden,
waarna hun Iichamen vervolgens tot bloedens toe met Spaanse rieten werden
geslagen. Suriname verdiende zijn slechte naam volkomen, schreef Schenley
naar Londen, nadat hij de executie van een jonge negerin had gadegeslagen.
Bij een gelegenheid had hij 's morgens op de stoep van zijn huis bloedsporen
aangetroffen : waarschijnlijk was een neger, die het huis van Schenley had
willen binnenvluchten, hardhandig van zijn pogingen afgebracht. Een fel
protest bij de gouverneur volgde 2).
Schenley's pogingen om zich als verdediger van de rechten van de slaven
op te werpen vielen niet in goede aarde. Waarschijnlijk schreven de Surinaamse planters aan de aanwezigheid van de Engelse rechters en daarmee
aan de afschaffing van de slavenhandel een gedeeJte van de schuld toe voor
de economische achteruitgang van de kolonie. Bovendien was de stemming
in Suriname na de emancipatie in Brits Westindie gespannen. Schenley berichtte zelfs, dat zodra er Engelse schepen voor de rede van Paramaribo verschenen, aIle bemanningsleden werd bevolen aan boord te blijven met uitzondering van de kapitein. Men wilde blijkbaar voorkomen, dat de vrije
zwarte bemanningsleden van deze schepen in contact met de Surinaamse
slaven zouden komen 3). In 1844 meldde Schenley, dat de negers onrustig
werden: in Paramaribo, een grotendeels houten stad, waren al vijf pogingen
tot brandstichting ontdekt ').
1) ARA, Arehlef van de gouvemeur-generaal der Nederlandse West-Indisehe
bezittingen, 1828-1845, no. 608 en Wolbers, p. 552.
2) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-37 d.d.
17 maart 1843.
8) ARA, Gereehtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-37 d.d.
16 maart 1843.
') ARA, Gereehtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-38.
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In deze gespannen situatie zag men in Suriname Schenley liever gaan dan
komen. Zijn huis, waarin enkele slaven hun toevlucht hadden gezocht, werd
het mikpunt van allerlei geniepige plagerijen. Schenley's paarden, waarmee
hij met zijn gezin soms wat ontspanning zocht, werden vergiftigd. Zijn huisbaas werd opgezet hem de huur op te zeggen en weigerde het defecte riool
van zijn huis te repareren. Zijn stoep werd besmeurd met "human excrement". De gouverneur weigerde een advertentie toe te laten, waarin de
Engelse rechter duizend gulden beloning wilde uitloven voor de opsporing
van de onverlaten, die zijn paarden hadden vergiftigd. Schenley meldde het
Foreign Office bovendien, dat er een petitie onder de blanke bewoners van
Paramaribo circuleerde, waarin de Nederlandse regering werd verzocht in
Londen stappen te ondernemen om hem te rateD overplaatsen 1).
Ret Foreign Office reageerde gereserveerd op de berichten van Schenley.
Men had deze rechter met opzet naar Suriname overgeplaatst, nadat hij zich
als arbiter van het gemengde gerechtshof te Ravanna onmogelijk had gemaakt door zijn kritiek op een collega aldaar. Schenley voelde de overplaatsing "to these noxious swamps" als een straf en vroeg voortdurend om verlof,
extra hulpkrachten en betere pensioenvoorzieningen. Ret Foreign Office verweet Schenley, dat hij zijn bevoegdheden overschreed en toegekende korte
verloven gebruikte voor reizen naar Engeland. Men gaf hem geen toestemming een schrijver aan te stellen. Men dreigde Schenley zelfs met ontslag 2).
De klachten over zijn bejegening in Paramaribo werden echter wei aan de
Nederlandse regering doorgegeven.
In Londen beschouwde men het gerechtshof in Paramaribo niet langer als
een belangrijk instrument bij de afschaffing van de slavenhandel; het Foreign
Office richtte zijn aandacht Iiever op Ravanna en Rio de Janeiro. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, was het na 1826 in Suriname met de illegale slavenimporten gedaan. Na dat jaar maakten de berichten van de Engelse rechters
aan Londen geen melding meer van de invoer van "new Mricans". Ook
Schenley kon op dit punt een positief geluid rateD horen. Volgens zijn bericht
uit 1844 had de bemanning van een (lege) Portugese slavenhaler, die ter
reparatie Paramaribo moest aandoen, bij navraag onder de planters vernomen, dat er geen slaven in Suriname nodig waren bij de toen daarvoor geldende prijzen 3). Geen wonder, dat de Engelse regering in 1841 besloot de
benoeming van een arbiter achterwege te laten '). Na 1845 bleven de beide
1) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-37/38.
2) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-33 d.d.

18 april 1844. Over het prive leven van Schenley: Ph. A. Samson, Edward Shenley;
lid van het Gemengd Gerechtshof tot wering van de slavenhandel. In: Nieuwe WestIndische Gids, vol. xxxxi (1961-1962), p. 52-p. 55.
3) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 11-39 d.d.
19 september 1841.
') In 1841 werd Georg Jackson van het gemengd gerechtshofte Rio de Janeiro tot
reehter in Suriname benoemd. Deze benoeming werd echter niet geeffeetueerd.
I.U.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deer 23-1, p. 299.
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Engelse zetels in het gemengd gerechtshof te Suriname onbezet. Daarmee
had deze rechtbank opgehouden te bestaan.
De geschiedenis van deze ongelukkige ins telling was echter nog niet ten
einde. De reacties, die het gemengde hof onder de Surinaamse planters teweeg hadden gebracht, uitten zich in een langdurige juridische en diplomatieke nasleep rond het vertrek van de laatste en meest gehate onder de
Engelse rechters, Schenley. In 1845 was deze namelijk geen ontslag, maar
Europees verI of toegekend en tijdens zijn verlof in Engeland vernam Schenley tot zijn ontsteltenis van een bevriende relatie, dat in Paramaribo rechtsingang was verIeend aan een groep planters, die zich door hem beledigd
achtten. Schenley had namelijk in zijn correspondentie met het Foreign Office
herhaaldelijk zijn afkeuring uitgesproken over de benoeming van planters in
rechterlijke functies, die "kidnapped Africans" op hun plantages te werk
stelden. Deze geheime briefwisseling werd elk jaar in opdracht van het Britse
Lagerhuis in de Britse Parliamentary Papers gepubliceerd en zo waren de
betrokkenen, die met naam en toenaam vermeld stonden, van een en ander
op de hoogte gekomen. Zodra Schenley van het smaadproces had vernomen,
lichtte hij het Foreign Office in.
Uiteraard werden uit Londen bij de Nederlandse regering stappen ondernomen om het proces tegen Schenley te doen staken. Het zou weI heel vreemd
zijn, als deze Engelse rechter zou worden veroordeeld op grond van vertrouwelijke mededelingen aan z'n superieuren. Toch werd Schenley wegens
smaad te Paramaribo bij verstek tot tienduizend gulden boete veroordeeld.
De planters hadden wraak genomen! Den Haag verbood deze uitspraak ten
uitvoer te leggen en beloofde Londen, dat Schenley ongehinderd naar Suriname zou kunnen terugkeren. In Den Haag was men de mening toegedaan,
dat het proces in Suriname tegen de verkeerde persoon was gevoerd. Niet
Schenley, maar het Britse parlement, dat de publicatie van de gewraakte
correspondentie had bevolen, had moeten worden aangeklaagd. Op de argumenten van de Engelse regering, dat Schenley diplomatieke onschendbaarheid bezat en dat zijn beschuldigingen op waarheid berustten, ging men in
Den Haag niet in 1).
De discussie over de veroordeling van Schenley verzandde al spoedig, omdat de Engelse rechter niet op zijn post terugkeerde. Het proces zelf was
echter typerend voor de houding van de blanken in Suriname ten aanzien van
het gemengde hof. Net als in Rio de Janeiro en Havanna was deze instelling
in Paramaribo hoogst impopulair. De Engelse leden van dit hofwerden soms
net als in Brazilie persoonlijk bedreigd.
Men kan zich echter afvragen, of de verontwaardiging van de Surinaamse
planters weI goed was gericht. Inderdaad vormden de Engelsen, met hun afschaffingscampagne, voor de planters op Cuba en in Brazilie een obstakel
voor de ontwikkeling van een steeds bloeiender economie, gebaseerd op
1) I.U.P. Series ofB.P.P., Slave Trade, deel33, p. 306-p. 333; deel35, p. 324-p.
326 en deel 36, p. 193/194.
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slavenarbeid. Maar was dat in Suriname ook het geval? Het is de vraag of
deze kolonie, samen met Barbados en Jamaica, niet tot de "oude" plantagegebieden, behoorde, wier rol vooral wat de suikerproduktie betrof, in wezen
reeds v66r het einde van de achttiende eeuw was uitgespeeld. Ook is het de
vraag, of de wettelijke afschaffing van de slavenhandel en de activiteiten van
het gemengd gerechtshof te Paramaribo de economische ontwilGkeling van
Suriname in belangrijke mate hebben bernvloed. In de slotbeschouwing zal
aan het antwoord op deze vragen aandacht worden besteed.
SLOTBESCHOUWING: DE AFSCHAFFING VAN DE SLAVENHANDEL EN DE
ECONOMISCHE ONTWIKKELlNG; ENGELAND EN NEDERLAND

De economische gevolgen van de afschaffing van de slavenhandel waren
Voor de Nederlandse volkshuishouding van geringe betekenis: voor de neergaande ontwikkeling van deze tak van commercie in Nederland gedurende
het laatste kwart van de achttiende eeuw vormde de wettelijke afschaffing
daarvan als het ware een natuurlijke afsluiting. In Nederland werd in
handelskringen dan ook geen actie gevoerd tegen deze maatregel; de weinig
talrijke principiele ijveraars tegen de mensenhandel ondervonden nauwelijks
tegenstand.
Engeland leek in totaal andere omstandigheden te verkeren: de slavenhandel bereikte in dat land in de laatste jaren van de achttiende eeuw een
ongekend hoogtepunt. De afschaffing verliep daar destijds dan ook niet zonder een levendige polerniek, die later in de historische literatuur voortduurde.
Een belangrijke bijdrage tot deze laatste leverde Eric Williams in 1944 met
zijn boek "Capitalism and Slavery", waar reeds in het eerste hoofdstuk op is
gewezen. De visie van Williams, die de afschaffing van de slavenhandel
hoofdzakelijk aan economische motieven toeschrijft, valt eigenlijk in twee
delen uiteen. In de eerste plaats wijst hij op de grote wins ten, die de Engelsen
uit de driehoekshandel op Afrika en Westindie behaalden, en op de grote
invloed, die deze kapitaalconcentraties uit de slavenhandel via investeringen
voornamelijk in de textielindustrie (Lancashire) op de industriele ontwikkeling van Engeland gehad hebben. In de tweede plaats beweert Williams, dat
het juist de nieuwe industriebelangen waren, die het oude mercantilistische
systeem wilden afschaffen, waarin het Westindische suikermonopolie en de
slavenhandel zo'n belangrijke rol speelden. Hij laat zien, dat de Engelse
nijverheid op het einde van de achttiende eeuw nog slechts een gering belang
bij de slavenhandel had, ja soms zelfs aan deze handel diametraal tegenovergestelde belangen. Het kind van de slavenhandel, de Industriele Revolutie,
keerde zich nu tegen zijn eigen moeder 1). In de discuss ie, die over deze
"dubbele" stelling van Williams losbarstte, werd allereerst aandacht besteed
aan de afschaffing van de slavenhandel zelf. De critici van Williams maakten
duidelijk, dat econornische argurnenten bij de beslissing van 1806/1807 in het
Britse Lagerhuis niet echt gewicht in de schaal hebben gelegd; het "West
1) E. Williams, Capitalism and Slavery. Chapel Hill, 1945 (2), p. 98-p. 107 en
p. 154-p. 168.
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Indian Interest" was weliswaar verbrokkeld, maar de nieuwe industriegebieden hadden nog geen woordvoerders in het parlement 1).
Zou men bij dit gedeelte van de polerniek nog kunnen spreken van een
verschil in waardering van economische en niet-econornische factoren, bij de
bespreking van het deel van zijn these betreffende de behaalde winsten werd
Williams met gelijksoortige munt terugbetaald. Aan de hand van globale
schattingen, die het Britse aandeel in de Atlantische slavenhandel op twee
miljoen overgevoerde negers stellen en het gemiddelde winstcijfer of £ 10.per verkochte slaaf, komt S. L. Engerman in zijn analyse van William's boek
tot de conclusie, dat de wins ten uit de Engelse slavenhandel gedurende de
periode 1650-1807 voor niet meer dan een half procent tot de vorming van
het jaarlijkse nationale inkomen van Engeland hebben bijgedragen. Vit de
gegevens van Phyllis Deane en W. A. Cole oYer de Engelse economie in de
jaren 1688-1800 blijkt, dat de investeringen in die tijd gemiddeld 5% van het
jaarlijkse nationale inkomen bedroegen. Als we ervan uitgaan, dat aIle
slavenhandelswinsten gemvesteerd werden en niets daarvan geconsumeerd,
dan was het aandeel van die wins ten in de investeringen van het achttiende
eeuwse Engeland dus ten hoogste 10%. Van dit aandeel werd, alweer volgens
Deane en Cole, op het einde van de achttiende eeuw in Engeland 20% in handel en nijverheid belegd. Indien wij aannemen, dat het investeringspatroon
van de slavenhandelaren niet van het gemiddelde zou hebben afgeweken, dan
zullen de investeringen van deze handelaren in handel en nijverheid ongeveer
2 % van de totale investeringen voor die sector hebben uitgemaakt 2). Volgens
Engerman heeft Williams de econOInische importantie van de slavenhandel
grotelijks overschat; de baten uit deze handelssector vormden noch de belangrijkste, noch zelfs maar een belangrijke financieringsbron voor de
Industriele Revolutie in Engeland.
Er is aile reden om aan te nemen, dat de slavenhandelswinsten aan het
einde van de achttiende eeuw, gemaakt door de Nederlandse reders, net als in
Engeland weinig economisch effect op de volkshuishouding van de Republiek hebben gesorteerd. Van 1781-1810 werden in Nederlands Westindie
ongeveer 12.000 slaven met Nederlandse schepen aangevoerd, terwijl
Engelse koopvaardij in diezelfde periode 439.500 slaven vervoerde 3). Een
1) Roger T. Anstey, Capitalism and Slavery; A Critique. In: Economic History
Review, 2nd series, vol. xxi (1968), p. 307-p. 320 en Roger T. Anstey, A Reinterpretation of the Abolition of the British Slave Trade, 1806-1807. In: The English
Historical Review, vol. lxxxvii (no. 343), p. 304-p. 332.
2) S. L. Engerman, The Slave Trade and British Capital Formation in the Eighteenth Century; A Comment on the Williams Thesis. In: Business History Review,
vol. xlvi-4 (Winter 1972), p. 430-p. 443 (Engerman).
3) Ph. D. Curtin, The Atlantic Trade Slave, A Census, p. 216 berekent, dat gedurende de periode 1781-1810 80.000 slaven in NederIands Westindiii zijn gelmporteerd. Dit aantal moet gebaseerd zijn op een veeI te hoge schatting, temeer daar de
transito-slavenhandel via Cura«;ao en Sint Eustatius geheel tot stilstand was gekomen. WeI zijn er in Suriname en vooral in Berbice en Demerarij meer slaven gekocht, dan de 12.000, die volgens Postma, p. 156 door Nederiandse schepen zijn
overgevoerd. De Engelsen hebben eerst illegaal en na de bezetting van de Nederlandse vestigingen legaal daar ook slaven verkocht.
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berekening van het jaarlijkse nationale inkomen van de Republiek in de
achttiende eeuw en van de gemiddelde winst per overgevoerde slaaf zouden
een berekening a la Engerman voor de Nederlandse slavenhandel mogelijk
maken. De desbetreffende gegevens zijn echter niet beschikbaar.
Een regionale economische invloed, zoals de Franse slavenhandel in en
rond Nantes uitoefende, kende Nederland niet. Middelburg en Vlissingen,
waar in de achttiende eeuw de meeste slavenrederijen gevestigd waren, vertoonden een heel ander econOInisch patroon dan Nantes. Unger voIstaat in
zijn relaas over de Middelburgsche Cornmercie Compagnie met te vermelden,
dat de slavenhandel van Nantes veel omvangrijker was dan die van Middelburg, maar hij wijst er niet op, dat Nantes bovendien een handelscentrum
was voor de als retouren aangevoerde koloniale waren uit Frans Westindie.
De retouren uit Suriname kwamen daarentegen voornamelijk in Amsterdam
op de markt; de Zeeuwse slavenhalers verkochten hun slaven in de West voor
een groot deel tegen op Amsterdamse koopmanshuizen getrokken wissels 1).
Door deze opzet kende Zeeland nauwelijks, zoals Nantes, een trafieknijverheid, gebaseerd op de uit de West afkomstige koloniale produkten. Het economisch effect van de slavenhandel was in de Republiek niet in een gebied of
stad geconcentreerd.
In het vorengaande is geconstateerd, dat de Nederlandse Antillen en de
Nederlandse vestigingen op de Goudkust reeds v66r de officiele afschaffing
van de sIavenhandel een sterke vermindering van de activiteit op dat gebied
lieten zien. In de negentiende eeuw werden beide gebieden in de meest
letterlijke zin een lastpost voor het moederland. Afrika in het bijzonder stond
in Nederland buiten de publieke belangstelling. In ons land nam de economische ontwikkeling en haar invloed op de koloniale politiek en anderen
weg dan in Engeland. Amsterdam kende geen tegenhanger van de machtige
Londense Geographical Society, die, gesteund door invloedrijke industrielen,
expedities naar de binnenlanden van het zwarte continent organiseerde. De
Industriele Revolutie kwam, naar wij zagen, in Nederland te laat om de verkoop van het Nederlands bezit op Afrika's Westkust te voorkomen 2).
Slechts voor Suriname was de slavenhandel aan het einde van de achttiende
eeuw nog van belang, zulks in tegenstelling tot de andere Nederlandse gebieden. In het vorengaande is erop gewezen, dat Suriname ondanks het verbod
op de sIavenhandeI na 1808 niet van nieuwe aanvoer verstoken bleef. Tot
1826 zette de smokkelimport zich voort; de instelling van een slavenregister
1) Pierre H. Boulle, Slave Trade, Commercial Organization and Industrial
Growth in Eighteenth-Century Nantes: In. Revue fran9aise d'Histoire d'Outre-Mer,
vol. Iix (214), 1972-1, p. 70-p. 112. Unger, Slavenhandel II, p. 83 besteedt aan dit
aspect niet de juiste aandacht. WeI vermeldt hij, dat na de Amsterdamse credietcrisis van 1773 de Middelburgsche Commercie Compagnie haar kapiteins instrueerde voorzichtig te zijn met het accepteren van wissels.
2) De negentiende eeuwse commerciele interesse in Afrika was in Nederland zeer
gering. Zie: F. Bontinck, Les archives de la "Nieuwe Afrikaanse Handelsvennootschap" conservees a Schaarsbergen (Pays Bas). In: Jaarboek van de Koninklijke
Academie van Overzeese Wetenschappen, 1970-1, p. 172, p. 173 en p. 178-p. 194.
P. J. Veth, De Nederlanders in Afrika. In: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, IIde serie, deel 10 (1893), p. 240-p. 294.
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in dat jaar maakte, althans volgens de Engelse rechters in Paramaribo, aan
deze illegale praktijken een eind.
De vraag rijst echter, of het instellen van zo'n register, een wettelijke
maatregel, inderdaad voldoende was om aan de invoer van de uit Afrika afkomstige Negers in Suriname een eind te maken. Bij de bespreking van de
slavenvaart naar Cuba en Brazilie werd immers duidelijk, dat slechts velanderingen in de koopkrachtige vraag naar slaven alsmede de hoogte van de
prijzen der aangevoerde negers invloed uitoefenden op de omvang van de
illegale import. De uitvaardiging van wettelijke maatregelen tegen het slavenvervoer had op de omvang ervan weinig effect. Was dit voor Suriname
anders?
Panday geeft in zijn proefschrift over de geschiedenis van de landbouw in
Suriname op deze vraag een bevestigend antwoord en de landbouw in Suriname was nagenoeg de enige economische activiteit. De afschaffing van de
officiele slavenhandel in 1808 vormt voor deze auteur zelfs een keerpunt in de
economische ontwikkeling van Suriname. Het land kon ten gevolge van de
afschaffing van de slavenhandel na afloop van de Napoleontische ooriogen
en na de opheffing van het continentaal stelsel niet profiteren van de na 1815
weer herleefde vraag naar koloniale produkten in Nederland 1). "The sole
factor responsible for this unhappy state of affairs was "labour shortage".
So far this phenomenon was unknown in the agricultural history of Surinam". En: "The scarcity actually began in het first decade of the century
with the abolition of the slave trade" 2).
Niettemin schildert Panday ons de Surinaamse toestand ver v66r de officiele afschaffing van de slavenhandel eveneens in sombere kleuren. Reeds aan
het einde van de achttiende eeuw ging het met Suriname niet goed, in een
periode dus, waarin aanvoer van slaven nog volop mogelijk was en waarover
Pan day dan ook niets meldt van een tekort aan arbeidskrachten. De oorzaken
van de toenmalige daling in de rentabiliteit van de landbouw vormden, volgens Panday, de luie, spilzieke planters, de aanvallen van de bosnegers en de
opstanden onder de negers op de plantages, alsmede de financiele crisis van
1773, waardoor de credietverlening aan de Surinaamse planters sterk verminderde. Aan de hand van deze schets kan men zich afvragen, of de afschaffing van de slavenhandel dan nog weI zo'n belangrijke economische
factor voor Suriname kon zijn. Vormde 1808 inderdaad een cesuur?
Het is jammer, dat Pan day op dit zo essentiele punt niet tot een duidelijke
uitspraak komt 3). Van de interne factoren, die hij aanwijst ter verklaring
van de neergang van de Surinaamse economie, lijken een aantal uit achttiende eeuwse, moralistisch-spectatoriale bron afkomstig. Ten aanzien van de
door Panday genoemde excessieve luiheid en spilzucht van de Surinaamse
planters en de buitengewone opstandigheid van de negers rijst bovendien de
1) R. M. N. Panday, Agriculture in Surinam, 1650-1950; An Inquiry into the Causes of its Decline. Amsterdam, 1959, p. 38 (Panday).
2) Panday, p. 36.
3) Panday, p. 34.
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vraag, of deze omstandigheden van die in andere Westindische gebieden veel
verschilden.
Om de vraag te bean two orden, of de afschaffing van de slavenhandel in
1808 een keerpunt betekende in de economische ontwikkeling van Suriname,
waar, zoals gezegd, de toestand van het economisch leven nagenoeg gelijk
kan worden gesteld met die van de landbouw, moet een andere benadering
van de landbouwgeschiedenis van Suriname worden gekozen dan die van
Panday. Suriname produceerde, zoals de meeste Carai"bische gebieden, slechts
een beperkt aantal produkten, voornamelijk suiker en koffie. De rentabiliteit
van de Surinaamse plantages werd grotendeels bepaald door de concurrentiepositie van de Surinaamse suiker en koffie op de Europese markt. Panday
gaat in zijn boek aan dit aspect nagenoeg voorbij.
Omtrent de marktpositie van de koloniale produkten uit Suriname kan
worden opgemerkt, dat de Amsterdamse kooplieden daar reeds in de zeventiende eeuw hoge verwachtingen van hadden. De Engelse eilanden Barbados
en Jamaica lieten zien, hoe winstgevend de suikerteelt kon zijn. Voorts zou
Suriname ook koffie gaan exporteren, een produkt waarvan de teelt op de
genoemde Engelse eilanden bijna werd verwaarloosd. Door middel van grote
investeringen hoopten zij in het derde kwart van de achttiende eeuw Suriname tot de belangrijkste suiker- en koffieproducent van Westindit~ te maken.
Het was ook in deze periode, dat de Nederlandse slavenvaart in absolute
cijfers haar hoogtepunt bereikte.
De Amsterdamse credietcrisis van 1773 maakte aan deze ontwikkeling
abrupt een einde. Waren de verwachtingen ten aanzien van Suriname wellicht
niet te hoog gespanoen? In vergelijking met Barbados, Jamaica, Guadaloupe,
Martinique en vooral met Saint Domingue moet deze vraag bevestigend
worden beantwoord.
Op de Nederlandse suiker- en koffiemarkt hadden de Surinaamse planters
weIiswaar weinig te duchten van hun Engelse coIlega's, die via speciale tarieven hun suiker op de binnenlandse markt in Engeland afzetten, maar zoveel
te meer van de Fransen, die in het laatste kwart van de achttiende eeuw de
open Nederlandse markt overspoelden met suiker en koffie uit de Franse
Westindische gebieden. In 1777 kwam in Nederland slechts 7 miljoen kilo
Surinaamse suiker op de markt, terwiji de hoeveelheid Franse suiker, die
uit Frankrijk en via Sint Eustatius naar Nederland werd verscheept, toen
ruim 38 miIjoen kilo bedroeg 1). In 1780 kwam aIleen al via Sint Eustatius een
recordhoeveelheid van 15 rniljoen kilo Franse suiker ons land binoen, terwijl
Suriname nooit meer dan 12,3 rniljoen kilo naar Nederland heeft verscheept 2)
Wat de Surinaamse koffie betreft: het aandeel daarvan op de Nederlandse
markt bedroeg in het laatste kwart van de achttiende eeuw nooit meer dan de
1) J.P. van de Voort, De Westindische plantages van 1720 tot 1795; financien en
handel. Eindhoven, 1973, bijJage XVI (Van de Voort).
2) J. J. Reesse, De suikerhandeI van Amsterdam van het begin der 17de eeuw tot
1813, een bijdrage tot de handeIsgeschiedenis des vaderlands, hoofdzakelijk uit
archieven verzameld en samengesteld, Haarlem, 1908, p. 205 en p. 210.
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helft; ook ten aanzien van dit produkt was de Franse concurrentie groot 1).
Wolbers deelt mee, dat de marktprijzen voor koffie in Europa na 1773 met
de helft daalden, nadat de Fransen in dat jaar ook met dat product Suriname
concurrentie gingen aandoen 2). Een eventuele "vlucht in de koffie" zou de
Surinaamse planters dus niet hebben gebaat. Bovenstaande cijfers wijzen
erop, dat Suriname nooit de belangrijkste positie op de Nederiandse markt
heeft ingenomen.
Vormde na 1773 aanvankelijk vooral de fabelachtige ontwikkeling van
Saint Domingue voor de Nederiandse beleggers geen reden zich de toekomst
van Suriname rooskleurig voor te steIIen, daarna waren het de Napoleontische ooriogen en de verbroken verbindingen, die de investeerders afschrikten. Na 1815 kwam in deze situatie geen verandering. Suriname ontving als
ruil voor de afschaffing van de slavenhandeI geen speciale protectie Voor de
afzet van zijn suiker en koffie in het moederland, zoals de Engelse Westindische kolonien. Integendeel, Suriname werd met nadruk de toegang tot de
binnenlandse Engelse suikermarkt ontzegd, waar de prijzen een kwart hoger
lagen dan op de wereldmarkt 3). En in Nederland moest Suriname het na
1815 opnemen tegen de opvolgers van Frans Westindie: Cuba en Brazilie 4).
Het "oude" suikergebied Suriname vocht een veri oren strijd tegen de nieuwe
suikerplanters in Brazilie en op Cuba, waar de modernste technieken (stoomwerktuigen) en het beste vervoer (spoorwegen) werden gebruikt.
In verband met deze ontwikkeling was het begrijpelijk, dat Suriname het in
1773 geschokte vertrouwen van de investeerders niet terugwon. In het begin
van de vorige eeuw konden de meest onwaarschijnlijke projecten, ook in het
opkomende Latijns Amerika, zich in de gunst van de Europese belegger verheugen; dit gold echter niet voor Suriname. Zo zette de achteruitgang van
het eens zo veel belovende wingewest zich door. Het officiele verbod op de
slavenhandel en de insteIIing van een slavenregister hebben het opdrogen
van de slavenaanvoer naar Suriname hoogstens wat versneld, op zichzelf
vormden deze maatregelen geen cesuur in de economische ontwikkeling van
dat gebied. De teruggang in de koopkrachtige vraag naar slaven dateert van
1773. In tegensteliing tot Brazilie en Cuba werden de iIIegaal overgevoerde
slaven voor Suriname te duur, omdat de hogere verkoopprijzen van de ilJegaal aangevoerde negers niet werden opgevangen door een voldoende
rentabiliteit van de koffie- en suikerplantages. De moordende concurrentie
met het buitenIand verstikte elke poging om in Suriname de cultures van
uitgeputte naar onontgonnen gebieden (Nickerie en Saramacca) over te
brengen.
1)

Van de Voort, bijlage XVII.

2) Wolbers, p. 534/535.
8) N. W. Posthumus (ed.), Documenten betreffende de buitenlandse handelspoli-

tiek van Nederland in de negentiende eeuw. 's-Gravenhage, 1919, deel I, p. 238.
4) J. J. Reesse, De suikerhandeI van Amsterdam van 1813 tot 1894, een bijdrage
tot de handelsgeschiedenis des vaderlands, hoofdzakelijk uit archieven verzameld
en samengesteld. 's-Gravenhage, 1911, p. 12/13 en bijlage G. Een kist suiker is 225
kilogram.
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Had de protectie van de Surinaamse produkten op de Nederlandse thuismarkt het economisch leven van dat gebied in een andere richting kunnen
sturen? De vergelijking met de ontwikkeling van Brits Westindie wijst uit,
dat dit op korte termijn waarschijnlijk weI het geval zou zijn geweest. Ondanks het verbod op de slavenaanvoer uit Afrika waren de eigenaars van de
nieuwe plantages in Brits Guyana en op Trinidad, mede dankzij het interCaraibische slavenverkeer, gedurende de eerste decennia van de vorige eeuw
in staat hun suiker-, koffie- en cacaoproduktie te verdubbelen of te verdrievoudigen 1). De zuigkracht van deze gebieden was zo groot, dat de slaven,
die tijdens een periode van droogte in 1848 op Cura9ao overbodig waren,
niet naar Nickerie ofSaramacca verkocht werden, maar naar Puerto Rico 2).
Bij de afschaffing van de slavernij in Brits Westindie in 1833 verzuchtten de
in Suriname geinteresseerde Amsterdamse kooplieden, dat de Engelse planters in de West er zonder slaven beter aan toe waren dankzij de protectie
voor hun produkten dan de Surinaamse planters met slaven en zonder
protectie 8).
Protectie had Suriname waarschijn1ijk slechts tijdelijk kunnen helpen; ook
de Britse Westindische planters konden het op den duur namelijk niet bolwerken tegen de koffie en suiker uit Cuba, Brazilie en vooral uit Oostindie.
Er is geen reden om aan te nemen, dat de concurrentiepositie van Suriname
sterker zou zijn geweest dan die van de Britse Westindische eilanden. De
resultaten van het cultuurstelsel deden Suriname's marktaandeel van de genoemde produkten in Nederland in de loop van de negentiende eeuw tot
onbetekenende hoeveelheden verschrompelen. De Caraibische bezittingen
hadden afgedaan voor de Europese moederlanden 4).
Tot de discussie over de achtergronden van de afschaffing van de slavenhandel, die in de Engelstalige literatuur veel aandacht heeft gekregen, kan
ook van Nederlandse zijde een bijdrage worden geleverd. Met name moet
voor de situatie in de RepubJiek op de geringe omvang van de slavenhandel
aan het einde van de achttiende eeuw gewezen worden. Aan de hand van de
gegevens van de grootste slavenrederij uit die peri ode, de Middelburgsche
Commercie Compagnie, had Unger al de opvattingen over de grote winsten
in deze tak van handel naar het rijk der fabelen verwezen. De data, die Postma in zijn dissertatie naar voren brengt, veralgemenen en bevestigen het
beeld van Unger. De slavenhandelswinsten kunnen op de economische ontwikkeling van Nederland geen belangrijke invloed hebben gehad.
Naast de directe resultaten van de slavenhandel zijn in Engeland en de
Verenigde Staten ook de indirecte resultaten van die handel onderwerp van

1) L. J. Ragatz (ed.), Statistics for the Study of British Caribbean Economic
History, 1763-1833. Londen, 1927.
2) I.U.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel 35, p. 334.
3) Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam, Algemene Zaken, no. 2077 d.d.
5 maart 1834.
4) Williams, From Columbus to Castro, p. 374-p. 391.
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een hevige polemiek geworden 1). Wogen de baten uit de exporten van Brits
Westindie weI op tegen de grote investeringen in de aanleg van plantages en
de hoge kosten, verbonden aan het bestuur en de verdediging van de Engelse
bezittingen in de West? Was hun kwalificatie "darling of the empire" weI
juist?
Ben discussie over deze vraag zou ook ten aanzien van de Nederlandse
expansie in het Caralbische gebied van belang zijn 2). Hoewel nog veel moet
worden onderzocht, kan hierbij voorlopig worden opgemerkt, dat in de
Nederlandse situatie het aflopen van de slavenhandel in de achttiende eeuw
laat uitkomen, dat Suriname voor deze tak van commercie geen land van
melk en honing was. De Nederlandse beleggers, die gedurende de periode
1753-1794 meer dan 60 miljoen gulden in deze kolonie investeerden, hadden
dat kunnen beamen, want slechts een kwart van dat bedrag werd binnen de
daarvoor gestelde tijd afgelost 3). Deze gegevens tonen aan, dat de rijk geworden Kegges niet aIleen het beeld van de economische relatie tussen Nederland en Suriname dienen te bepalen. Trouwens, Kegge had zijn fortuin niet
in Nederlands, maar in Brits Guyana vergaard.
AANVULLINGEN OP DEEL

I

Aantekening 1
Ter aanvulling op hoofdstuk I van dit artikel in het Economisch- en
Sociaal-Historisch Jaarboek, deel XXXVI, p. 171 kan worden opgemerkt,
dat naast de Spaanse en Braziliaanse slavenhalers ook de Fransen in de vorige
eeuw van schepen met geringere tonnage gebruik maakten dan tijdens de
legale slavenhandel; het bedrijfsrisico bij confiscatie van deze goedkopere
schepen was kleiner. Zie: Vidalenc, p. 197.
Aantekening 2
Ter aanvulling op hoofdstuk III van dit artikel in het Economisch- en
Sociaal-Historisch Jaarboek, deel XXXVI, p. 180-p. 183, waarin een overzicht wordt gegeven van de (zeer beperkte) discussie in Nederland over de
1) Engerman, p. 434 en p. 441/442. Voorts de discussie tussen Sheridan en Thomas. Zie: R. B. Sheridan, The Wealth of Jamaica in the Eighteenth Century. In:
Economic History Review, 2nd series, vol. xviii (1965), p. 292-p. 311. R. P. Thomas,
The Sugar Colonies of the Old Empire: Profit or Loss for Great Britain? In: Economic History Review, 2nd series, vol. xxi (1968), p. 30-p. 45. R. B. Sheridan, The
Wealth of Jamaica in the Eighteenth Century: A Rejoinder. In: Economic History
Review, 2nd series, vol. xxi (1968), p. 46-p. 61.
2) Panday, p. 22/23 schat het aandeel van Suriname in de buitenlandse handel van
de Republiek op 10%; over de winsten en kosten daarbij rept hij echter niet. Panday
gaat weliswaar in tegen de notie, dat Suriname zeer veel tot de Nederlandse economie zou hebben bijgedragen, maar hij doet dat in vage, nietszeggende termen ("but
only as far as her limited resources permitted"). Nadere bewijsvoering ontbreekt.
3) Van de Voort, p. 216.
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afschaffing van de slavenhandel, moet nog gewezen worden op een artikel
van C. de Jong onder de enigszins rnisleidende titel : "The Dutch Press
Campaign Against the Negro Slave Trade and Slavery". In dit artikel wordt
een overzicht gegeven van vier in het Latijn geschreven dissertaties uit de
achttiende en negentiende eeuw, verdedigd aan Nederiandse universiteiten.
In twee ervan wordt aandacht geschonken aan de afschaffing van de slavenhandel; van een "Press Campaign" was echter geen sprake! De beide proefschriften bespreken de Engelse pogingen om de slavenhandel af te schaffen
in goedkeurende zin. De Nederiandse samenwerking met Engeland op dit
gebied wordt geprezen. Zie : C. de Jong, The Dutch Press Campaign Against
the Negro Slave Trade and Slavery. In : Mercurius, Journal of the Department of Economics of the University of South Africa, no. 15 (March 1973),
p. 27-p. 54. Yoorts: C. de Jong, Een onbekend Nederlands proefschrift uit
18400verde sIavenhandeI inAfrikanen.In: "De West",no. 8784 van 9juni 1962.
Aantekening 3

Ter aanvulling op hoofdstuk III van dit artikel in het Econornisch- en
Sociaal-Historisch Jaarboek, deel XXXVI, p. 180-p. 183, kan worden opgemerkt, dat naast de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij
van Wetenschappen ook de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen
zich aan het einde van de achttiende eeuw over de slavenhandel heeft uitgesproken. Bij de punten van beschrijving voor de algemene Iedenvergadering van het jaar 1789 was als bijlage een nota van het departement Leiden
opgenomen, waarin scherpe kritiek werd geleverd op de gruwelijke rnisbruiken, die met de mensenhandel gepaard gingen. Het was jammer, aldus deze
bijlage, dat Nederland dit "barbarismus der vorige tijden" had gehandhaafd.
De Republiek had de mogelijkheid voorbij laten gaan om voorschriften voor
de slavenhandeI uit te vaardigen; andere naties waren daarin Nederland
voorbij gestreefd. Het departement Leiden was van mening, dat dit verzuim
zo spoedig mogelijk diende te worden goedgemaakt; totale afschaffing van
deze handel zou voor een handeldrijvende natie als de Nederlandse weI onmogelijk zijn. Leiden stelde de algemene ledenvergadering van "het Nut"
voor om het probleem van de slavenhandel aan de hand van de daarover
bestaande Engelse en Franse Iiteratuur te gaan bestuderen. De vergadering
ging op dit voorstel in en een speciale comrnissie kwam tot stand, waarin
leden van de departementen Leiden, Amsterdam en Rotterdam zitting namen. In 1792 werd deze comrnissie echter door de algemene ledenvergadering
weer ontbonden, omdat zij niet bij machte was gebleken een verslag van haar
werkzaaInheden te produceren. Over de achtergronden hiervan verschaffen
noch de handelingen der Maatschappij noch de archieven van het bij dit
project betrokken departementen enige opheldering. Zie: Handelingen van
de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen, eerste stuk (1785-1791), z.p.,
z.d., p. 84 e.v. en tweede stuk (1792-1797), z.p., z.d., p. 38. (Mevr. E. A. van
den Heuvel te Berkel-Rodenrijs maakte rnij op deze hande1ingen attent,
waarvoor rnijn dank.)

BlJLAGE IV
Lijst van schepen, die door de gemengde Engels-Nederlandse gerechtshoven tot wering van de slavenhandel tot prijs zijn verklaard
Proces- Naam van
nummer het schip

Datum en plaats Naam en nat. Vermoed. nat. Aantal slaven aan boord
van aanhouding van de kapitein van het schip

Haven van
vertrek

Eindbestemming

A) Sierra Leone:
I

"Virginie"

II

"Eliza"

1O-X-1819 te
Roch Sesters
9-X-1819 te

III
IV

"Marie" of
"Maria"
"Aurora"

30-1-1820 bij de
rivier de Pongo
23-X-1822 te

V

"De Bey"

19-V-1825 te
Gallinas

VI

3-VII-1825 te
Andra
"La Venus" l-IX-1825 bij
Kaap Formosa
3-1-1826 te
"Hoop"
Gallinas

VII
VIII

"

Z"

X

"Amable
Claudina"
"Charles"

12-XI-1825 bij
Elmina
19-XII-1825 bij
derivier de
Calabar

XI

"Vogel"

22-1-1826 te
Grand Currow

IX

B. Canez,

Frans
Fransman
John Discombe Frans of
Engelsman
Engels
Francesco
Frans
Vigne, Genuees
Libray,
Frans
Fransman
William Wood- Engels of
side, Engelsman Amerikaans
of Amerikaan
Dernis Kdeme, Frans
Fransman
Andre Desbar- Frans
bes, Fransman
Jacob Walters, Engels of
Engelsman of Amerikaans
Amerikaan
Claudio Pica- Frans
luga, Genuees
Louis I'Oiseau, Frans
Fransman
Jean Blaisse,
Fransman

Frans

32, van wie 7 man-, 8 vrouw-, Sint Eustatius Guadaloupe
13 jongens-, 4 meisjesslaven
1 manslaaf
Sint Thomas
2 jongensslaven

Sint Eustatius

geen

Sint Eustatius

geen

Sint Eustatius

geen

Sint Thomas

geen

Sint Thomas

geen

Sint Eustatius

34

Curac;ao

265 van wie er 22 overleden tij- Sint Eustatius
dens de reis naar Freetown,
128 man-, 23 vrouw-, 37 jongens en 55 meisjesslaven
geen
Sint Thomas Suriname

w

VI

IN

0\

Proces- Naam van
nummer het schip

Datum en plaats Naam en nat. Vermoed. nat. Aantal slaven aan boord
van aanhouding van de kapitein van het schip

XII

"La Fortunee"

15-V-1826 te

Jean Jacques
Gimbert,
Fransman

Frans

XIII

"De Snelheid"

28-IX-1826 te

Frans

XIV

"Lynx"

9-1-1827 te

Paul Lieutaud,
Fransman
Pierre Eugene
Terasse,
Fransman

XV

"Fanny"

7-V-1828 bij
Old Calabar

Andre Lalonde, Frans
Fransman

XVI

"Henriette"

ll-VIII-1826 te

L'Espoire
Raouland,
Fransman

Frans

Frans

Haven van
vertrek

245, van wie bij entering reeds
Sint Thomas
46 waren overledenj gedurende
de reis naar Freetown bezweken
er nog eens 74. Van de 125 overlevenden waren er 52 man-, 30
vrouw-, 18 jongens- en 25
meisjesslaven
23
Sint Eustatius
264, van wie er 13 zijn overleSint Thomas
den tijdens de reis naar Freetown. Van de overige 251 slaven
warener 124man-,59 vrouw-, 26
jongens- en 55 meisjesslaven
280 slaven, van wie er 28 zijn
Cuba
overleden tijdens de reis naar
Freetown. Van de overige 252
negers waren er 146 man-, 41
vrouw-, 30 jongens- en 35
meisjesslaven
426 slaven, van wie er 60 zijn
overleden tijdens de reis naar
Freetown. 59 negers werden te
Fernando Po aan land gezet
vanwege hun kritieke gezondheidstoestand en 15 negers
overleden in de haven van Freetown gedurende hetproces. Van
de 292 vrijverklaarde slaven
waren er 128 man-, 89 vrouw-,
36 jongens- en 39 meisjesslaven

Eindbestemming
Suriname of
of Cuba

Cuba

XVII

"Coquette" 6-1-1829 te

XVIII

"Jeune
Eugenie"

6-1-1829 bij
Old Calabar

Neils Williams, Frans
Engelsman of
Amerikaan

XIX

"Jules"

6-1-1829 bij
Old Calabar

Andre Ferraud, Frans
Fransman

xx

9-II-1829 bij
Clarence Cove
te Fernando Po
"HirondeUe" 26-11-1829 bij
Old Calabar

XXI

"Adeline"

Emile Vincent, Frans
Fransman

Sarassin,
Fransman

Frans

Jose Carreto,

Frans

220 slaven, van wie er 35 zijn
overleden tijdens de reis naar
Freetown. Van de overige 185
negers waren er 74 man-, 49
vrouw-, 26 jongens- en 36 meisjesslaven
50 slaven, van wie er 4 tijdens de
reis naar Freetown zijn overleden.
Van de overige 46 negers waren
er 14 man-, 16 vrouw-, 8jongensen 8 meisjesslaven
220 slaven, van wie er 13 tijdens
de reis naar Freetown zijn overleden. Van de overige 207 negers
waren er 111 man-, 24 vrouw-,
23 jongens- en 49 meisjesslaven
geen
112 slaven, van wie er 23 zijn
overleden tijdens de reis naar
Freetown. 34 negers werden te
Fernando Po aan land gezet
vanwege hun kritieke gezondheidstoestand. Van de 55 vrijverklaarde negers waren er 49
man-,5 vrouw- en 1 meisjesslaaf
geen
Rotterdam

XXII

"Jane"

12-XI-1862 te

A. Prince,
Amerikaan

Amerikaans

XXIII

"La Nueve
ofSnauw"

1-111-1823 te

Conningham,

B) Suriname:
58 slaven, van wie er 4 zijn ontSpaans
(Cuba)
snapt op Sint Batholomew

Havanna

Cuba

Suriname

W

-...I
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AdI:
Reden van veroordeling: aangehouden onder Nederlandse vlag met papieren uit
Sint Eustatius en slaven aan boord.
Bijzonderheden: Bij entering door de Engelse marine had de bemanning van de
"Virginie" het schip reeds verlaten op ren matroos na. Deze wist te melden, dat de
eigenaar van het schip een op Sint Thomas woonachtige Fransman was. Aan boord
van de "Virginie" werden brieven aangetroffen van de kapitein van het schip, gericht aan enkele op de Afrikaanse kust gevestigde slavenhandelaren. In de notulen
van het gemengd gerechtshof liet de Nederlandse rechter Van Sirtema in afwijking
van het standpunt van zijn Engelse collega aantekenen, dat hij het aan wal brengen
van de slaven v66r de uitspraak van het hof onwettig achtte 1).

Ad II:
Reden van veroordeling: aangehouden onder Nederlandse vlag met papieren uit
Sint Eustatius en een slaaf aan boord.
Bijzonderheden: Bij entering troffen de Engelse matrozen op het dek van de
"Eliza" de boeien aan van de slaven, die op een na van het schip waren verwijderd.
Uit de getuigenverhoren bleek, dat de eigenaar van het schip een op Sint Thomas
woonachtige Daniel Jacobs was. Alle aangehouden bemanningsleden ontkenden
ooit aan de slavenhandel te hebben willen deelnemen; het doel van de reis zou de
handel in Afrikaanse produkten zijn. Aan boord bevonden zich twee passagiers,
van wie de kapitein er een zijn dienaar noemde. Op diens Iichaam werd echter een
brief gevonden, die erop wees , dat deze "dienaar" in wezen de koopman van het
schip was. De andere passagier was een Deen, die beweerde voor het herstel van
zijn gezondheid (sic!) de reis mee te maken. De aan boord aangetroffen neger zou
ook een passagier zijn geweest, vol gens de bemanning. De neger, als getuige gehoord, sprak deze bewering tegen. De Engelse rechter deelde mee nog nooit van
geboeide passagiers te hebben vemomen. In de notulen van de rechtbank liet de
Nederlandse rechter Van Sirtema optekenen, dat hij het optreden van de Engelse
marine tegen de "Eliza" atkeurde. Tijdens de aanhouding had de Engelse commandant niet genoeg rekening gehouden met de kapitein van de "Eliza", die gewond
was geraakt. Bovendien had hij het schip naar Freetown opgebracht, na eerst de
opvarenden te hebben laten overbrengen naar het marineschip 2).
Adm:
Reden van veroordeling: zie sub I.
Bijzonderheden: Het schip heette vroeger "l'Heureuse Etoile". De bemanning

hield tijdens de verhoren staande, dat de aan boord van de "Maria" aangetroffen
10 zwarten geen slaven waren, maar plaatsvervangende bemanningsleden. Veel opvarenden waren namelijk bij de uitreis aan een besmettelijke ziekte overleden, onder
wie de kapitein. Inderdaad werd tussen de scheepspapieren een contract voor het
"uitlenen" van acht slaven aangetroffen. Op aandringen van de Nederlandse rechter
Van Sirtema, die weigerde de negers van de "Maria" als getuigen door de rechtbank
te laten horen, werden acht slaven als bemanningsleden aangemerkt. De twee overige
slaven werden geemancipeerd S).
1) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2326 en 2309/10; I.U.P. Series
of B.P.P., Slave Trade, deel 63, p. 325, p. 327/328; Londen, Public Record Office
(p.R.O.), Foreign Office (F.O.) , no. 315-20 en 315-55/1.
") ARA, Ministerie van Ko)onien, 1813-1890, no. 2326 en 2309/10; I.U.P. Series
ofB.P.P., Slave Trade, dee163, p. 328/329; Londen, P.R.O., F.O. 315-20 en 315-55/2
8) ARA,MinisterievanKolonien, 1813-1890, no. 2326 en 2309/10; I.U.P. Series
ofB.P.P., Slave Trade, dee163, p. 325/326 en Londen, P.R.O., F.O. 315-21 en 31555/3.

DE SLAVENHANDEL IN DE NEGENTIENDE EEUW

139

Ad IV:
Reden van veroordeling: aangehouden onder Nederlandse vlag met papieren uit
Sint Eustatius aan boord op het vermoeden van het bedrijven van slavenhandel
(equipment-clauses).
Bijzonderheden: Bij aanhouding van de "Aurora" had de bemanning van het schip
gewapend verzet geboden waardoor twee Engelse matrozen het leven verI oren.
Roewel zich op het schip zelf geen slaven bevonden, werden deze wei in een barak
op de wal aangetroffen: hun inscheping moest kennelijk nog plaats vinden. Na enige
discussie besloot de rechtbank deze slaven toch vrij te verklaren. Ret ging in totaal
om 180 slaven: 43 man-, 22 vrouw-, 74 jongens- en 39 meisjesslaven. 2 slaven stieryen tijdens de reis naar Freetown 1).

Ad V:
Reden van veroordeling: aangehouden onder NederIandse vlag met papieren uit
Sint Eustatius aan boord op het vermoeden van het bedrijven van sIavenhandel
(equipment-clauses) en aangetroffen op de kust van Guinee, waarvoor het uitgereikte paspoort niet geldig was.
Bijzonderheden: Naast 11 bemanningsleden was er een tot Nederlander genaturaIiseerde Deense passagier aan boord. Aile opvarenden ontkenden aan de verboden
slavenhandel te hebben deelgenomen; het schip was bestemd voor de handel in
palmolie en zou af en toe enige zwarte "passagiers" meenemen. De aan boord aangetroffen grote hoeveelheden kookketeIs en rijst wezen echter in een andere richting.
Bovendien was er genoeg hout aan boord om een extra dek te vervaardigen 2).

Ad VI:
Reden van veroordeling: zie sub V.
Bijzonderheden: De vorige naam van het schip luidde "Pauline et Amanda". De

monsterrol en de cargalijst waren in tweevoud aanwezig: naast de papieren uit Sint
Eustatius waren er ook papieren uit Sint Thomas. Ret schip had een bemanning
van 28 koppen alsmede een fiinke bewapening. Ret kostte de Engelse marine veel
moeite het weggestopte extra keukengerei en de slavenijzers te vinden 3).
Ad VII:
Reden van veroordeling: zie sub IV.
Bijzonderheden: Ret schip had niet aIle Nederlandse papieren meer aan boord; de

kapitein verklaarde deze in zee te hebben gegooid. Onder de overgebleven scheepspapieren werd een oud joumaal uit 1819 gevonden, dat de kapitein gebruikte als
voorbeeld bij het invullen van zijn eigen joumaal. De bemanning van "La Venus"
bestond uit 27 koppen. De Engelse marine trof aan boord van het schip slavenijzers
en extra kookketels aan ').

1) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309/10 en 2309 d.d. 2 mei
1823; I.U.P. Series ofB.P.P., Slave Trade, deeI9-11, p. 92-p. 94 and deel 9-IV, p. 16
en p. 17 en Londen, P.R.O., F.O. 315-21 en 315-55/4.
2) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309 d.d. 16 oktober 1825 en
ARA, Archieven van de West-Indische Bezittingen en Suriname, 1828-1845, Supplement Suriname, stukken bij of overgebracht met de bestuursarchieven, XIII-6;
I.U.P. Series ofB.P.P., Slave Trade, deel 9-1, p. 81 en p. 82en Londen, P.R.O., F.O.
315-21 en 315-55/5.
8) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309 d.d. 9 februari 1826 en
2310; I.U.P. Series of RP.P., Slave Trade, deeI 9-1, p. 83 en p. 84 en Londen,
P.R.O., F.O. 315-21 en 315-55/6.
4) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309 d.d. 30 november 1825;
I.U.P. Series ofB.P.P., Slave Trade, deel 9-1, p. 85 en p. 86 en Londen, P.R.O., F.O.
315-21 en 315-56/7.
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Ad VIII:
Reden van veroordeling: zie sub V.
Bijzonderheden : De kapitein van de "Hoop" beweerde op de Afrikaanse kust uit-

sluitend in ivoor en paimolie te willen handelen. Het schip was te Sint Eustatius
uitgeklaard voor Brazilie, maar het journaalliet zien, dat het direct naar de Afrikaanse kust was gevaren. Het schip had een bemanning van 20 koppen en een bewapening van 4 stukken geschut it 18 pond elk alsmede van 30 geweren. Het schip
bezat luiken, voorzien van luchtverversingsgaten, een uitneembaar dek, en had
slavenijzers en veel watervaten aan boord 1).
Ad IX :
Reden van veroordeling: zie sub V.
Bijzonderheden: Het schip was te Cura<;ao uitgeklaard voor Bordeaux, waar de

eigenaars waren gevestigd. Er was echter, volgens het journaal, direct koers gezet
naar de Afrikaanse kust. Op de Goudkust had de "Amable Claudina" palmolie
ingenomen en te Accra slaven, die bij Little Elmina weer waren verkocht. Het schip
was daarna op de rede van Elmina aangehouden op advies van de Nederlandse
commandant van dat fort. De rechtbank besloot, dat de slaven, die de Engelse
marine weer aan boord van het schip had geplaatst, rechtens aan de inwoners van
Little Elmina toebehoorden en niet konden worden geemancipeerd. De negers aan
boord van de "Aroable Claudina" werden aan de autoriteiten van Sierra Leone
overgedragen ').
AdX:
Reden van veroordeling: zie sub I.
Bijzonderheden: Naast de scheepspapieren uit Sint Eustatius waren er ook papie-

ren uit Guadaloupe aan boord van de "Charles", waarin het schip de naam
"I'Oiseau" droeg. Tussen de scheepspapieren bevond zich voorts een kwitantie,
ondertekend door de gouvernementssecretaris van Sint Eustatius, waaruit bleek,
dat de kapitein van de "Charles" zeshonderd dollar had betaald voor "security" 8).
Ad XI :
Reden van veroordeling: zie sub V.
Bijzonderheden: De "Vogel" was op Sint Eustatius van eigenaar verwisseld en van

zijn oude naam "Gallant" ontdaan. Het aantal bemanningsleden aan boord bedroeg 15, van wie er 2 uit India afkomstig waren! Uit de getuigenverhoren kwam
vast te staan, dat de bemanning bij nadering van een Frans oorlogsschip was geinstrueerd zich als Nederlanders voor te doen en bij nadering van een Engels oorlogsschip als Fransen. Aan boord van de "Vogel" werden in verhouding tot het
aantal bemanningsleden te veel rijst en te veel watervaten aangetroffen 4).

1) ARA,Ministerie van Kolonien, 1813-1890,no. 2309 en ARA,Archievenvande
West-Indische Bezittingen en Suriname, 1828-1845, Supplement Suriname, stukken
bij of overgebracht met de bestuursarchieven, XIII-6; LU.P. Series ofB.P.P., Slave
Trade, deel 9-1, p. 74 en Londen, P.R.O., F.O. 315-21 en 315-56/8 .
•) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309 d.d. 28 december 1825,
25 maart en 30 mei 1826; I.U.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel 9-1, p. 77 en p.
78 ; Londen, P.R.O., F.O. 315-21 en 315-56/9.
8) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309 d.d. 28 juni 1826; I.U.P.
Series ofB.P.P., Slave Trade, deeI9-1, p. 80 en p. 81 en Londen. P.R.O., F.O. 315-21
en 315-57/10.
') ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309 en ARA, Archieven van
de West-Indische Bezittingen en Suriname, 1828-1845, Supplement Suriname,
stukken bij of overgebracht met de bestuursarchieven, XIl1-6; I.U.P. Series of
B.P.P., Slave Trade, deel 9-1, p. 87-p. 93 en Londen, P.R.O., p.o. 315-21 en 31557/11.
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Ad XII:
Reden van veroordeling: aangehouden onder Nederlandse vlag met slaven aan
boord, terwijl kon worden aangenomen, dat het schip ook in het bezit was geweest
van Nederlandse scheepspapieren.
Bijzonderheden: De Nederlandse scheepspapieren waren volgens een matroos en
een passagier over boord gezet. De matroos deelde tijdens zijn getuigenis mee, dat
hij kort daarvoor tijdens een wandeling door Freetown door zijn kapitein was benaderd, die hem de opbrengst van zijn horloge wilde aanbieden in rui! voor zijn
stilzwijgen. "La Fortunee" had een bemanning van 19 koppen alsmede 2 passagiers
aan boord. De slaven aan boord waren "wretchedly crowded". Toch wezen de
rechters het verzoek van een Engelse scheepsarts af, om de slaven van de "La Fortunee" voor afioop van het proces aan wal te mogen brengen, hoewel 11 negers aan
een gevreesde oogziekte leden en de overigen aan dysenterie. WeI raadden de
rechters de scheepsarts aan de slaven tijdens het proces zo goed mogelijk te verzorgen. Tegen de uitspraak van het hof tekende de Nederlandse rechter Bonnouvrie
protest aan: hij yond het onjuist op grond van getuigenverklaringen het schip als
Nederlands aan te merken; hij had een veroordeling door een Frans zeegerecht
geprefereerd ').

AdXIll:
Reden van veroordeling: zie sub IV.
Bijzonderheden: "De Snelheid" had naast papieren uit Sint Eustatius ook Franse

scheepsbewijzen aan boord, waarin het schip werd aangeduid met de naam "I'Enterprise". De eerste stu urman van het schip deelde tijdens een verhoor mee, dat hij zijn
kapitein op de kust van Guinee had afgezet, en dat "De Snelheid" vervolgens was
overvallen door de piraat "Attalante". Deze piraat had het schip voor het bedrijven
van slavenhandel misbruikt ; de bemanning van "De Snelheid" was verplicht geweest daaraan mee te doen, omdat een deel van de piraten op "De Snelheid" was
overgestapt. Zij hadden de aan boord aangetroffen slaven ingekocht, niet de oorspronkeIijke bemanning. Gelet op deze achtergrond vroeg de eerste stuurman van
"De Snelheid" de rechtbank zijn schip vrij te geven en te restitueren aan de eigenaars, de firma Prados et freres, op Sint Thomas gevestigde Nederlanders. Het
schip was te Sint Eustatius uitgeklaard voor Kaap de Goede Hoop en had met de
verboden slavenhandel niets uit te staan. De rechtbank was echter niet van de
waarheid van het pleidooi van de stuurman van "De Snelheid" overtuigd, omdat een
matroos van dat schip had verklaard , dat "De Snelheid" reeds v66r de ontmoeting
met het piratenschip voor de slavenhandel was toegerust. Een onderzoek van de
rechters op het schip bevestigde deze verklaring : er werden slavenijzers en luiken
met luchtverversingsgaten aangetroffen, die tot de oorspronkelijke uitrusting van
"De Snelheid" behoorden. De rechtbank besloot daarop het schip tot prijs te verklaren. De rechtbank erkende weI, dat de aan boord aangetroffen slaven door piraten waren ingekocht. Deze negers werden niet geemancipeerd, maar in handen
gesteld van de autoriteiten van Freetown 2).
Ad XIV :
Reden van veroordeling: zie sub I.
Bijzonderheden: De kapitein van de "Lynx" wist niet, hoe hij aan de scheepspapie-

') ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2309 en 2310; I.V.P. Series of
B.P.P., Slave Trade, deel 9-III, p. III en Londen, P.R.O., F.O. 315-21 en 315-57/12.
2) ARA, Archieven van de West-Indische Bezittingen en Suriname, 1828-1845,
Supplement Suriname, stukken bij of overgebracht met de bestuursarchieven,
XIII-6; LV.P. Series ofB.P.P., Slave Trade, deeI9-III, p. 117 en p. 118 en Londen,
P .R.O., F.O. 315-21 en 315-57/13.
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ren uit Sint Eustatius was gekomen. Het schip was op Sint Thomas uitgeklaard
voor Prince's Island 1).
Ad XV:
Reden van veroordeling: aangehouden onder Franse vlag en slaven aan boord,
terwijl kon worden aangenomen, dat het schip in het bezit was geweest van Nederlandse scheepspapieren.
Bijzonderheden : De kapitein, Lalonde, was reeds v66r de confiscatie van de
"Fanny" overleden of van boord gegaan en het bevel van het schip was in handen
van de eerste stuurman, een zekere Hingelberg. Deze deelde de rechtbank mee, dat
de rederij een op Guadaloupe gevestigde Franse firma was. Het schip was te Havanna uitgereed voor Prince's Island. De "Fanny" was door de Engelsen opgebracht,
omdat het niet was aangehouden door een Frans marinevaartuig, dat in de rivier
Old Calabar op patrouille was. Ten tijde van die inspectie was de "Fanny" blijkbaar
in het bezit geweest van Nederlandse papieren, waardoor de Fransen niets hadden
kunnen uitrichten. Toen het Engelse oorlogsschip kort na deze Franse inspectie de
"Fanny" enterde, hees het schip de Franse vlag en bij onderzoek aan boord werd
geen spoor van de Nederlandse papieren aangetroffen, weI onvolledige sets Franse
en Spaanse scheepsbewijzen. Wegens gebrek aan bewijs voor het vaststellen van de
Nederlandse nationaliteit besloot de rechtbank te Freetown de "Fanny" ter veroordeling naar het Franse zeegerecht te Senegal door te zenden. Op de laatste avond
v66r het vertrek vroeg echter een passagier van het schip een der leden van de
rechtbank naar de "Fanny" te komen. Hij deelde vervolgens mee, dat er inderdaad
Nederlandsche scheepspapieren aan boord van de "Fanny" waren geweest en dat
de Franse en Spaanse papieren slechts vervalsingen waren. Hij was tot zijn getuigenis gekomen, omdat hij Hever door het hof te Sierra Leone wilde worden berecht
dan door een Franse rechtbank. Een deel van de slaven aan boord van de "Fanny"
was namelijk zijn eigendom en door een Frans gerechtshof kon hij daarom tot
gevangenisstraf worden veroordeeld, terwijl hij in Freetown ten hoogste zijn slaven
zou verliezen. Hij herinnerde zich nog de Nederlandse naam van de "Fanny":
"Zeebloem". De bemanning van de "Fanny" bevestigde na deze onthulling de waarheid van het bovenstaande. De scheepsjongen wist te melden, dat een der firmanten
van de op Guadaloupe gevestigde rederij een Amerikaan met de naam Wright was 2)

Ad XVI:
Reden van veroordeling: zie sub XV
Bijzonderheden : De kapitein van de "Henriette" verklaarde, dat hij de Nederlandse scheepspapieren, waarin het schip als de "Confiance" werd omschreven, over
boord had gegooid. Hij beweerde voorts zeker te weten, dat de eigenaars van het
schip Nederlanders waren. De Spaanse en Franse scheepspapieren waren vervalsingen 8).
Ad XVII:
Reden van veroordeling : zie sub I.
Bijzonderheden: De kapitein van de "Coquette" verklaarde, dat het schip Frans
was en dat de Franse scheepspapieren echt waren. De rechtbank legde deze mededeling naast zich neer 4) .
1) ARA, Ministerie van Kolonien, 1813-1890, no. 2310; I.U.P. Series of B.P.P.,
Slave Trade, deel II-II, p. 123 en p. 124 en deel 11-111, p. 123 en p. 124 en Londen,
P.R.O., F.O. 315-21 en 315-58/14.
2) I.U.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deeI12-1, p. 10 en p. 11 en p. 85 en p. 86
en Londen, P.R.O., F.O. 315-21 en 315-58/15.
8) I.U.P. Series ofB.P.P., Slave Trade, deeI12-I,p. 88en p. 89 en Londen, P.R.O.,
F.O. 315-21 en 315-58/16.
') I.U.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deel 12-III, p .73 en p. 74 en Londen,
P.R.O., F.O. 315-21 en 315-58/17.
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Ad XVIII:
Reden van veroordeling: zie sub XII.
Bijzonderheden: De kapitein van de "Jeune Eugenie" verklaarde, dat hij de Neder-

landse scheepspapieren over boord had gegooid. De eigenaar van het schip zou een
op Cura<;ao woonachtige Nederlander Jan Vangheut zijn. De slaven had de kapitein slechts drie dagen v66r de aanhouding aan boord genomen 1).
Ad XIX:
Reden van veroordeling: zie sub XII.
Bijzonderheden: De kapitein van de "Jules" verklaarde, dat hij de Nederlandse

scheepspapieren over boord had gegooid. De Franse scheepsbewijzen waren op
Guadaloupe te Point-a-Pitre afgegeven. De kapitein verklaarde verder, dat de slaven
slechts drie dagen v66r de aanhouding van het schip aan boord waren genomen 2).
Ad XX:
Reden van veroordeling : aangehouden onder Nederlandse vlag op het vermoeden
van het bedrijven van slavenhandel (equipment-clauses), terwijl kon worden aangenomen, dat het schip in het bezit was geweest van Nederlandse scheepspapieren.
Bijzonderheden: Uit de verhoren van de bemanningsleden kwam naar voren, dat
de kapitein met de Nederlandse scheepspapieren over boord was gesprongen, vlak
v66r de entering door een Engels oorlogsschip in de nabijheid van het eiland
Fernando Po. In de aan boord aangetroffen papieren uit Guadaloupe, - vervalsingen volgens de bemanning -, kwam de "Adeline" als "Fourmi" v~~r. De bemanning wist voorts te melden, dat het schip Nederlands eigendom was. Het schip had
een slavendek en slavenijzers aan boord S).

Ad XXI :
Reden van veroordeling : zie sub XII.
Bijzonderheden: De kapitein van de "Hirondelle" verklaarde, dat hij de Neder-

landse scheepspapieren over boord had gegooid. Hij beweerde, dat de eigenaar van
het schip een op Sint Eustatius woonachtige Nederlander Hendrique was 4).
Ad XXII:
Reden van veroordeling: aangehouden onder Nederlandse vlag met papieren uit
Curac;ao aan boord op het vermoeden van het bedrijven van slavenhandel (equipment-clauses).
Bijzonderheden: De bemanning van de "Jane", de kapitein incluis, was direct na
aankomst te Freetown weer verdwenen. De rechtbank was voor het verkrijgen van
inlichtingen geheel afhankelijk van de Britse consul te Havanna, waar de "Jane"
onder een andere naam bekend was. Deze consul wist te melden, dat het schip uit
Boston afkomstig was en had deelgenomen aan de slavenhandel op Cuba. Het schip
was op Cura<;ao van eigenaar en naam veranderd en onder Nederlandse vlag gebracht. Vandaar was de "Jane" naar Rotterdam gevaren, waar twee Nederlandse
bemanningsleden aan boord waren gekomen. De rechtbank te Sierra Leone verklaarde de "Jane" tot wettige prijs op grond van de in het schip aangetroffen slavenijzers en een slavendek. De Nederlandse justitie heeft een van de twee Nederlandse
zeelui, die uit Rotterdam afkomstig was, na zijn terugkeer uit Freetown onder-

1) I.U.P. Series of B.P.P., Slave
P.R.O., F.O. 315-21 en 315-58/18.
2) I.U.P. Series of B.P.P., Slave
P.R.O., F.O. 315-21 en 315-58/19.
S) I.U.P. Series of B.P.P., Slave
P.R.O., F.O. 315-21 en 315-58/20.
4) I.U.P. Series of B.P.P., Slave
P.R.O., F.O. 315-21 en 315-58/21.

Trade, deel 12-111, p. 73 en p. 74 en Londen,
Trade, deel 12-lli, p. 73 en p. 74 en Londen.
Trade, dee! 12-111, p. 73 en p. 74 en Londen,
Trade, deel 12-111, p. 73 en p. 74 en Londen,
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vraagd over zijn aanmonstering op de "Jane". Er werd vastgesteld, dat de matroos
daarbij een valse eindbestemming (in Westindie) was voorgespiegeld 1).
Ad XXIII:
Reden van veroordeling: aangehouden onder Nederlandse vlag met slaven aan
boord.
Bijzonderheden: "La Nueve of Snauw" was door het Nederlandse marineschip
"De Kemphaan" gesignaleerd in de Surinaamse wateren onder Nederlandse vlag.
Bij nadering hees het schip echter de revolutionaire Columbiaanse vlag. Bij aanhouding van het schip bleek slechts een watervoorraad voor vier dagen aan boord
te zijn. De Nederlandse marinecommandant zette daarop koers naar Sint Bartholomew, waar extra water werd ingenomen. Tijdens het oponthoud daar wist de kapitein van de "La Nueve ofSnauw", Conningham, met 4 slaven te ontsnappen. Tijdens
de getuigenverhoren verklaarde de bemanning, dat het schip te Cuba was uitgereed
voor de slavenhandel, maar dat het op de Afrikaanse kust in handen was geraakt
van een Columbiaanse piraat, die zes bemanningsleden, onder wie Conningham,
aan boord van de "La Nueve of Snauw" had geplaatst. De slaven aan boord waren
ingehandeld door deze piraten. Aan boord bevonden zich allerlei onduideIijke papieren, waaronder een op naam van kapitein Conningham voor de schoener "Haarlem". Een lid van de bemanning, die de Engelse nationaliteit bezat, werd op verzoek
van de Engelse leden van het gemengde gerechtshofter veroordeling naar Barbados
gezonden 2).

1) ARA, Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1813-1870, no. 3468 en I.V.P.
Series of B.P.P., Slave Trade, deel 48-1, p. 5 en deel 48-11, p. 255.
2) ARA, Gerechtshof inzake wering van de slavenhandel te Suriname, 1/9 d.d.
april 1823 en 11/12 en I.V.P. Series of B.P.P., Slave Trade, deeI9-IV, p. 188-p. 190.
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HET ALGEMENE GROEIPATROON VAN BEVOLKING EN BEROEPSBEVOLKING

De negentiende eeuw was voor de stad een tijd van groei, die echter met
horten en stoten is verlopen 1). De eeuw zette in met een forse bevolkingsvermindering gedurende de Bataafse en de Franse tijd, die tussen 1815 en
1840 weer vlot werd ingelopen. In de veertig jaren daarop onderging het
beeld geen wezenlijke veranderingen wat geboorten en sterfte betrof: hoge
geboorten- en sterftecijfers en een klein geboorten-overschot 2). De overgang
naar een ander demografisch patroon heeft zich in Delft evenals elders pas
in de jaren tachtig voltrokken 3). Kenmerkend voor dit proces was een snelle
achteruitgang van de sterfte. De geboortendaling verliep geleidelijker en
moet voor een deel op rekening worden geschreven van een relatieve daling
van het aantal huwelijkssluitingen gedurende de economisch niet rooskleurige jaren '80 en '90.
De migratie ondervond veel fellere fluctuaties dan de natuurlijke bevolkingsbeweging. In de jaren '20 en '30 hebben de militaire etablissementen
nogal wat werkvolk aangetrokken, al is het vestigingsoverschot vermoedelijk
1) Vgl. staat l.

2) Afgezien van sterftetoppen door het woeden van cholera beliepen de sterftecijfers : 1840-'9/31, 1850-'9/30, 1860-'9/30 per duizend inwoners.
3) Vgl. W. Petersen, The demographic transition in the Netherlands, in: American sociological review 25 (1960), 334-347.
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STAAT I
De loop der bevolking in de stad Dellt
a
1795-1815 -1800
1815-1829} 4800
1830-1839
1840-1849
1400
1850-1859
1400
1860-1869
2100
1870-1879
3500
1880-1889
3100
1890-1899
3100
1795-1815
1815-1829
1830-1839
1840-1849
If>50-1859
1860-1869
1870-1879
1880-1889
1890-1899

a
b
c

b

c

d

8048
5613
6291
7086
8152
9122
10130
10930

6610
5392
6166
6405
7242
7617
7617
6840

1438
221
375
681
910
1505
2513
4090

In procenten van
-6
38
37
8
37
41
8
11
43
42
16
12
40
9
38

e

5000
10200
11800
16500
19800
23700

g

I

4000
9500
10600
14500
19200
24700

h

r200 per
tien jaar
1000
700
1200
2000
600

-1000

de bevolking (per tienjaarsperiode)
321
36
36
37
38
35
30
24

61
1
1
4
5
7
10
14

}
57
59
76
79
84

54
53
67
77

88

9
6
3
6
9
2
-4

±8
8,1
8,5
9,0
9,0
7,8
8,8

Bevolkingsgroei
Geboorten
Sterfte
d
Geboortenoverschot
e = Vestiging
1 = Vertrek
g = Vestigingsoverschot
h = Aantal huwelijkssluitingen
=

=
=
=

Bronnen:
Volkstellingen 1795-1899.
J. C. Ramaer, Het Koninkrijk der Nederlanden 1831-1931 (1931), 224.
GAD, Verslagen der gemeente Delft 1821-1849.
GAD, Archief burgerlijke stand en bevolking. Registers van aankomst 18531870.
GAD, Archief burgerlijke stand en bevolking. Registers van vertrek 18401870.
Aantallen akten burgerlijke stand over de periode 1812 tIm 1899 (overzicht,
Gemeente-archief Delft).
N.B. Met het oog op verschillende veranderingen in registratie past enige behoedzaamheid bij het trekken van conclusies uit de cijfers. Speciale vermelding verdient de volkstelling 1815. De uitkomsten daarvan zijn vermoedelijk te laag,
waardoor de daling gedurende de Bataafse tijd en de daaropvolgende stijging van
1815 tot 1829 beide zijn overschat, naar het zich laat aanzien. Over de telling van
1815 zijn bijzonderheden vermeld in C. E. M. van Gelder, Enige kanttekeningen
bij demografische gegevens van Nederland in de jaren 1804-1828 (mededeling no. 3
van de Afd. Historische Geografie, Geografisch Instituut Utrecht, 1965). Van
Gelder spreekt van een " ... dubieuze telling van 1815, die geschiedde ten behoeve
van de lichtingen voor de nationale militie ... ". Uit de door hem gepresenteerde
cijfers krijgt men inderdaad de indruk van een telling van twijfelachtige waarde.
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vanwege statistiscbe fouten niet zo groot geweest als bet betrokken cijfer in
staat I wi! doen geloven. In de volgende periode was vooral de vestiging van
de Koninklijke Akademie, waar talrijke studenten de opleiding tot ingenieur
of tot ambtenaar bij de Indische bestuursdienst volgden 1), een trekpleister.
Dat Delft ook in de decennia '60 en '70 migranten bleef trekken komt op
bet conto van de bloei, die handel en bedrijf door de welvaart van de landbouw vertoonden, een algemeen verschijnsel in ons vaderland 2). Misschien
beeft de opricbting van fabrieken niet zo'n groot aandeel in deze toestroming van buiten gebad als voor de hand lijkt te Jiggen, althans niet recbtstreeks: de Nederlandse gist- en spiritusfabriek, om bij het belangrijkste
voorbeeld te blijven, recruteerde in de beginjaren nogal wat personeel uit de
stadsbevolking 3). De scherpe terugslag die de migratie in de jaren '80 vertoonde kwam voor een deel op een schijnbeweging neer, omdat tegelijkertijd
velen zicb metterwoon onder de rook van de stad in de buurgemeenten
Vrijenban en Hof van Delft vestigden 4). Aan de andere kant werkte in de
reele verkleining van het vestigingsoverschot (evenals in de teruggang van
bet aantal buwelijkssluitingen) wellicht de algemene vertraging in de economische groei, die ook Delft niet onberoerd liet, door. In de volgende tien
jaren sloeg bet kleine vestigingsoverschot zelfs om in een vertrekoverschot het eerste sinds de Bataafse tijd - dat vlak voor 1900 het formaat van een
kleine uittocht aannam (1899: 1174). Dit ongekende dieptepunt in de bevolkingsgroei viel terug te voeren op een reeks plaatselijke tegenspoeden,
waaraan de stad het hoofd moest bieden, met name het vertrek van de
artillerie-inrichtingen uit Delft naar Hembrug en later enkele geruchtmakende zakelijke deconfitures 5).
Dat de stad op het einde van de eeuw in vergelijking met vroegere tijdstippen een heel ander beeld van economische bedrijvigheid vertoonde, valt
onrniddellijk op in het desbetreffende overzicht van de uitgeoefende beroepen, staat IlIa. De meest in het oog lopende trek is de groei van de nijverheid. In 1822 was deze sector nog niet veel groter dan aile andere - met
uitsluiting van landbouw en huispersoneel- bij elkaar, in 1849 was het
verschil met deze andere sectoren opgelopen tot een kwart, in 1889 tot een
derde (staat IlIa) 6); in de volgende tien jaar echter (1889-1899) is er meer
veranderd dan in de bijna zeventig jaren die sinds 1822 verstreken waren. Die
Vgl. hierna bIz. 224.
Vgl. tnijn De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (1968) hfdst. 14.
Vgl. staat II.
Gemeenteversl. Vrijenban en Hofvan Delft, aanwezig in Gemeentearchiefvan
Delft (GAD).
5) O.a. bij de gistfabriek Van Meerten en enkele kassierskantoren (Van der
Mandele, Van Hoytema) en bij de leerfabriek Adam.
6) VermoedeJijk is de relatieve groei van de industrie tot 1889 nog overschat.
Onder de categorie Overige dienstverlening e.d. zijn n1. tot dat jaar ook de losse
werklieden begrepen, van wie een aantal eigen1ijk tot de industrie gerekend moest
worden; hun aantalliep echter sterk terug (1849: 790, 1889: 423). De industriecijfers voor 1849 en 1889 zijn dus in beide jaren te laag, maar in 1849 het meest,
waardoor de toeneming 1849-1889 te hoog is aangegeven.
1)
2)
3)
4)
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groei kwam in hoofdzaak neer op een uitbreiding van het fabriekswezen, en
in mindere mate van het bouwvak en de artilleriewerkplaatsen. Vergeleken
met deze zgn. stu wende bedrijfstakken die een bijdrage leverden tot de primaire inkomensvorming in de stad, bleven de verzorgende ambachten die
voor hun welvaart van in andere bedrijfstakken verdiende inkomens afhankelijk waren, achter (staat IlIb). Verbazing hoeft dat niet te wekken, want
in 1822 kampten deze beroepen vermoedelijk met een overbezetting, een
verschijnsel dat zich ook in de winkelstand voordeed 1); vandaar dat naderhand de groei in de verzorgende ambachten geen gelijke tred hield met die
in de stuwende. Verder behoorden tot de welvaart-stuwende bedrijven ook
het hoger onderwijs en onderdelen van handel en scheepvaart, sectoren die
weliswaar gegroeid zijn, maar minder dan de industriele 2).
De uitbreiding die zich aanvankelijk, 1822-1849, in de houtbewerking en
in leerlooierij-schoenmakerij voltrok, had voornamelijk betrekking op werklieden in de militaire werkplaatsen. In de volgende periode, tussen 1849 en
1889, lag het accent op de olieslagerij, sigarenmakerij, branderij en gistfabricage, bedrijfstakken die echter op tienjaarsbasis gerekend in het volgende decennium een wat grotere uitbreiding boekten. Geen enkele branche
ging door zulke ups en downs als de plateelbakkerij, die eerst welhaast ter
ziele ging om daarna weer op te bloeien. Uit de bijzonderheden die in staat
IV zijn bijeengebracht betreft"ende het midden- en grootbedrijf kan men afSTAAT II
Verloop onder het personeel; verhuizingen naar Delft (Gist/abriek, 1870-1873)
1870 1871

1872 1873

Verloop

Nog aanwezige werklieden die in 1870 in dienst zijn
genomen
Nog aanwezige werklieden die in 1871 in dienst zijn
genomen
Nog aanwezige werklieden die in 1872 in dienst zijn
genomen
Nog aanwezige werklieden die in 1873 in dienst zijn
genomen
Personeelsbestand

34

34

26

18

14

4

4

4

5

5

27

7
30

30

Verhuisd

Naar Delft bij hun in dienst treding

7

2

Bronnen:
GAD, Arehler Burgerlijke stand en bevolking, Registers van aankomst 18701873.

Arehief KNGS, Arehief De Delftsehe nijverheid, Looniijsten per week 18701873.
1) Vgl. biz. 152.

2) Een deel van de verzorgende ambaehten en de handel was echter gerieht op
het plattelandsgebied en werkte als zodanig stuwend t.o.v. de stedelijke economie,
zie biz. 152, 156.
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STAAT III
Verschuivingen in de beroepsbevolking (Delft, 1822-1899)

A. Totale beroepsbevolking (mannen en
vrouwen)
Landbouw
Huispersoneel
Overige dienstverlening e.d. handel en
verkeer
Arnbacht en fabriekswezen
Totale beroepsbevolking
Beroepsbevolking in ambachts- en fabriekswezen in verhouding tot dienstverlening e.d. handel en verkeer
B. Beroepsbevolking in fabrieken en ambacht,
ingedeeld naar de betekenis voor het groeiproces
Fabrieken
Bouwvak
Artillerie-werkplaatsen en metaalambacht
Naaisters e.d. (met inbegrip van huisnaaisters)
Overige verzorgende ambachten
C. Beroepsbevolking in enkele afzonderlijke
takken van ambacht en fabriekswezen
(incl. enkele militaire werkplaatsen)
Plateelbakkerij
Houtbewerking
Leerlooierij, schoenmakerij
Brouwers, branders, gistfabricage
Sigarenmakers
Olieslagerij, zeepziederij
Lijmfabriek

1822

1849

1889

200
1000

219
1136

330
1150

359
1217

1800
2000
5000

2131
2673
6159

3567
4840
9977

3361
5826
10763

111

125

136

173

250
274
234

350
480
321

1250
1043
820

1001

500
750

684
838

717
1010

817

149
139
126
65

25
263
324
47
43
40

35
297
331
183
316
220
23

301
305
251
476
486
221
109

1899

Bronnen:
GAD, Register der patentschuldigen in de gemeente Delft, behorende tot de
derde rang, voor den jare 1822.
I. J. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der
negentiende eeuw (1956).
ARA, Hulpdepot Schaarsbergen, Archief Stapel en constructiemagazijnen te
Delft, Organisatie van Personeel en directie nr. 29; Formatie der directie nr.29;
Inspectie der magazijnen en werkplaatsen nr. 17.
Ter controle op de orde van grootte in 1822 is gebruik gemaakt van een bewerking van GAD tweede afdeling, 1795-1813 nr. 189, Staat van recrutering voor de
Nationale garde 1812.
GAD, Registers van de volkstelling 1849, waarin per gezin een nominatieve opgaaf is verstrekt van o.a. de beroepen van de gezinsleden.
Gemeenteverslagen Delft passim.
Aigemeene volkstellingen 1889-1899 (voor een beredeneerde inhoudsopgave van
deze moeilijk toegankelijke publikaties, vgl. J. A. de Jonge, Vergelijking van de
uitkomsten van de beroepstellingen 1849-1960 (1966), bijlage 11).
Nijverheidsstatistiek 1889 (Struve-Bekaar; fotocopieen bibliotheek Vrije Universiteit).
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lezen, dat de eigenlijke industriele ontwikkeling zich tussen 1875 en 1889
duidelijk begon af te tekenen, doch vermoedelijk pas in de volgende twintig
jaren (1889-1910) op volle kracht kwam. In de industriele bedrijven waarvoor vergelijkbare gegevens ter beschikking staan (ca. 60 procent van het
totaal) liep toen de personeelsbezetting op van 770 tot 2092. Deze fasering
in de uitbreiding van de productiecapaciteit heeft zich vermoedelijk ten
aanzien van het machinepark nog geprononceerder voorgedaan dan in het
arbeidspotentieel. Tussen 1875 en 1889 ging namelijk de uitbreiding van het
vermogen van de gemstalleerde krachtwerktuigen niet verder dan van 213
tot 440 terwijl in 1910 hun vermogen 2947 pk bedroeg, bijna het zevenvoud
van dat in 1890 1).
2.

DE STAD EN HAAR BOEREN

Delft vervulde een typische centrumfunctie. Van oudsher was het de
marktplaats van Deilland, een rijk landbouwgebied. In de tweede helft van
de achttiende eeuw, toen het de boeren door de oplopende prijzen van hun
produkten in financieel opzicht voor de wind ging 2), werd onder de rook
van de stad het landbouwareaal nog sterk vergroot door de drooglegging
van de veenplassen 3). De weekmarkten brachten veel drukte aan, vooral die
voor boter en kaas. Een tiental boter- en kaashandelaren verdienden in deze
negotie goed hun brood, enkelen zelfs zo goed dat zij op de duur gingen
behoren tot de gegoeden onder hun medeburgers. Hoeveel hun omzet aan
boter en kaas beliep, valt aIleen bij benadering vast te stellen. De waagmeesters hielden weI een administratie bij van de hoeveelheden boter en
kaas die de boeren op de waag brachten, maar deze plachten ook in ongewogen kluiten of stukken te verkopen. Het contact met de handelaren verlegde zich trouwens gaandeweg naar de hoeve, waardoor de transacties
helemaal buiten de markt omgingen. Al in de jaren '20 gaf de verontrusting
over deze gang van zaken enkele belanghebbenden een Adres aan de Raad in
de pen met het verzoek zulke transacties te verbieden. Dit klonk voor dovemansoren. Het gemeentebestuur onderkende er een overdreven bezorgdheid
voor eigen particuliere belangen in 4). Terecht, want zelfs vijftig jaar later
was de directe handel vergeleken met de markthandel nog in de minderheid.
Tusen 1815 en 1850 zagen de boeren kans de aanvoer op de kaasmarkt en
1) Pk-vermogen geteld uit de norninatieve opgaven in Gemeenteversl. Delft,
desbetr. jrg. De primaire krachtwerktuigen voor de electriciteitsopwekking zijn
meegeteld omdat hun vermogen een indicatie geeft van het gebruik van de electromotor die niet rechtstreeks in de opgaven is begrepen.
2) A. M. van der Woude, Het Noorderkwartier. Een regionaal-historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland
van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw (1972), 533.
3) Verslag van het verhandelde op het XXVlIste Landhuishoudkundig Congres
(1873), 26 .
•) A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 111 (1841),
223-247; GAD, Stukken betr. botermarkten en het botervaatwerk, Lh.b. 22 juli
1828.
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op de wekelijks gehouden botermarkt nagenoeg te verdubbelen. In kaas
floreerde de handel zozeer dat de markt voor dit produkt in 1852 ook wekelijks in plaats van twee maal per jaar werd gehouden, met als gevolg opnieuw een verdubbeling. Vit de voorhanden cijfers over het prijsverloop en
de omzetten kan men verder afleiden dat de landbouwers tussen 1850 en
1880 goed geboerd hebben, evenals overal elders in den lande. In de beginjaren '80 liep de geldornzet op de Delftse boter- en kaasmarkt wat terug,
maar de stemming raakte pas echt in mineur na 1890. Toen werd duidelijk
dat de Delftse markt van jaar op jaar terrein verloor. De oorzaak moet men
niet zoeken in de agrarische depressie er, waren andere factoren in het spel.
In de eerste plaats werd de boterafzet in het algemeen afbreuk gedaan door
de opkomst van de margarine. Verder verloor de eertijds niet onbefaamde
Delftse boter terrein doordat de boeren het op de duur met de kwaliteit
niet al te nauw namen. Dat zij minder boter en kaas ter markt brachten,
kwam ook door de openlegging van nieuwe afzetkanalen. De boeren begonnen met zuivelfabrieken contracten te sluiten voor de leverantie van melk
met als gevolg dat zijzelf de boter- en kaasproduktie staakten en de markt
voortaan van een gedeelte van deze aanvoer verstoken bleef. In Delft bestond een zo'n fabriek de ijs-, boter- en melkfabriek Gebroeders Veth; in
1884, toen dit bedrijf nog in de kinderschoenen stond, verwerkte het reeds
de melk van 550 koeien, op 30 boerderijen. De kaasmarkt had bovendien te
lijden van de concurrentie van een nieuwe markt, die in Maassluis (1887).
De Delftse veemarkt had met minder ups en downs te kampen. De aanvoer nam tussen 1850 en 1880 voortdurend toe. Daarin bracht ook de agratische depressie geen duidelijke keer: aangezien het de veehouderij toen
financieel wat beter verging dan de akkerbouw vergrootten de boeren in deze
jaren hun veestapel. Desondanks nam de Delftse markt geen grote vlucht,
het bleef een negotie van plaatselijke handelaren, die volkomen overschaduwd werd door de centrale veemarkten in Leiden en vooral Rotterdam 1).
Voor de welvaart en de werkgelegenheid in de stad had de graanmarkt veel
minder betekenis dan de boter- of veemarkt. Het betrof namelijk meestal
handel op monster, de expeditie en de verdere verwerking gingen dan buiten
de stad om. Natuurlijk trokken weI enkele inwoners profijt van de graanmarkt, zoals de molenaars die kleine partijtjes ter maling kregen. Na 1860
werd het bezoek van boeren en graanhandelaren van buiten wat drukker
zo druk dat zij met een hoekje op een monstertafel in de beurs of in een
herberg genoegen moesten nemen. Voor de commissaris voor de graanmarkt, Van Rhijn, die als molenaar niet onverschillig tegenover het floreren
van de graanmarkt stond, was dat voldoende aanleiding de Raad het voorstel te doen een nieuwe graanbeurs te bouwen. AIleen aan het beleid van
burgemeester Van Kuyk was het te danken dat de stad - ondanks het
drijven van Van Rhijn die als oudgediende in de Raad enig gezag genootniet werd opgeknapt met een duur gebouw. Een gebouw dat bovendien alras
overbodig zou zijn geweest, want de plaatselijke graanmarkt ging spoedig
1) Gemeenteversiagen Delft 1850-1890, passim.

152

DELFT IN DE NEGENTIENDE EEUW

gebukt onder de gevolgen van de zware agrarische depressie waaraan zij
binnen enkele tientaIlen jaren te gronde zou gaan 1).
Nauw verbonden met het wei en wee van het marktwezen (paardenmarkt,
groentenmarkt e.d. blijven verder ongenoemd) was de winkelstand. Deze
was in Delft met 322 winkels zwaar bezet; men kan zelfs van overbezetting
spreken. Talrijke weduwen of ongehuwde vrouwen dreven een winkeItje om
de schamele gezinsinkomens aan te vuIlen. Met een omzet van nog geen tien
gulden per week, zo laag waren de inkomsten in 128 gevaIlen, leverde deze
bijverdienste niet meer op dan een enkele gulden 2). Van een typisch Delftse
situatie kan men echter Diet spreken. In Wormerveer bijvoorbeeld verschaften maar twaalf van de honderd winkels een behoorlijk bestaan aan de
exploitant 3). Maar flinke winkels met een omzet van op zijn minst vijftig
gulden bestonden er in Delft ook heel wat, 153. Gerekend naar de aanslag
voor het Patent, en daarvoor hebben de winkeIiers heus hun laatste stuiver
ornzet niet opgegeven, komt men uit op een totale winkelomzet van een
half miljoen gulden. Omgeslagen over aIleen de Delftse bevolking zouden
de winkelaankopen 250 gulden hebben bedragen. Maar een oppassende
werkman met een weekIoon van zeven gulden, en zelfs wie in goede doen
verkeerde, gaf ternauwernood of niet zo'n bedrag uit aan grutterswaren en
galanterieen, laat staan de armoedzaaiers die een groot gedeeJte van de
bevolking uitmaakten. De winkelstand stond en viel met het geld dat de
plattelander op marktdag over de toonbank schoof. Hoeveel penningen uit
zijn beurs naar de geldlade van de Delftse winkelier verhuisden laat zich
niet bevroeden maar weI kan men, zij het zeer globaal, becijferen dat de
Delftse winkelstand voor ongeveer de helft op boeren en andere marktbezoekers was aangewezen. De centrumfunctie ten opzichte van het platteland
komt in dit uitgebreide winkeIapparaat dus duidelijk tot uitdrukking.
Niet minder sterk komt deze naar voren in het grote aantal kroegen en
tapperijen, 180, waaronder vele kIeine "knipjes". Daar schonken de kasteleins per jaar zo'n vierhonderdduizend liter jenever uit, wat per volwassen
man neerkwam op een kIeine honderd liter. Het alcoholverbruik was nog
groter dan uit deze cijfers blijkt, want de gegoede burgerij placht wijn te
drinken en Diet met mondjesmaat; een ronde som van vijfhonderd gulden
prijkte in deze kring op meDig budget 4). AI met al voIgt uit deze gegevens
- zelfs als men rekening houdt met de dorstige kelen van het garnizoen dat ook de kasteleins voor hun broodwinning voor een goed deel afhankelijk
waren van de buitenman.
1)

Gemeenteraad Delft, notulen 7 juli 1863, 7 aug. 1863, 1 sept. 1863, 13 okt.

1863, 22 aug. 1871.

2) In het Register van Patentschuldigen is behalve de aard van het bedrijf ook
de naam en verder de aard en omvang van de winkelomzet aangetekend: staat V.
3) Statistisch Jaarboekje voor het Koninkrijk der Nederlanden van 1854, 100.
') Het aantal tapperijen en kroegen is vermeld in het Register van Patentschuldigen, waarin ook de ornzetten genoernd staan, staat V.
Het wijnverbruik van de well-to-do laat zich bepalen uit de Memories van Successie; daarin zijn in de meeste gevallen de schuIden van de overledene gespecificeerd opgegeven, w.o. de jaarrekeningen van de middenstanders.
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STAAT IV
De opkomst van het midden- en grootbedrijf (in Delft en Vrijenban,1822-1910)

1822
a

b

I. Fabrieken van stoomwerktuigen
2. Fabrieken van wapens
3. Fabrieken van metaalbewerking 1 10
4. Zoutziederijen
5a. Ned. Oliefabriek
5. Olieslagerijen, oliemolens,
oliefabrieken
6. Sigarenmakerijen, sigarenfabrieken, snuif-, karottenmolens 1 16
7. Zeepziederijen, -fabrieken
8a. Ned. Gist en Spiritusfabriek
8. Branderijen, gist en spiritusfabrieken, distilleerderijen
9. Bierbrouwerijen
10. Brood- en melkfabrieken
II. Gasfabriek, electriciteitsbedr.
12. Leerlooierijen, schoenfabrieken
13. Tapijtwerkpl. lakenfabrieken,
19
breierijen
14. Wasserijen
15. Lijm- en gelatinefabriek
1 10
16. Houtbewerking
17. Fabrieken van bouwmaterialen
18. Plateelbakkerijen, aardewerk6 150
fabrieken
19. Drukkerijen
20. Flessenfabriek
13
21. Scheepswerven
Totaal
a
b

700

ca. 1860 ca. 1875 1889
a b a b a
b

1
1
4
1

23
1
60 1 50 1
44 4 107 5
10 1 13 1
1

40
33
151
10
109

ca.19JO
a b

1 380

2

50 5

101

2

50 3
2
1

95 5
23 1
30 1

279 5 438
18 1 cal
231 *) 1 593

4
1
1
10 1

24

43 2
10

33

2

3
1

30

11

18
22 2

73

21

2 168 2

21
75
2
1
10 5
23 1

56
23 1 110
68
25

31

26
16
40

34 3 258
13
72 1 240
2 112

471

643

2
1
30 1

1336

= aantal ondememingen
= werklieden
*) Velen woonachtig in Hof van Delft.

Bronnen:
Register der Patentscl,uldigen in de Gemeente Delft, behoorende tot de derde
rang, voor denjare 1822 (aangevuld men. J. Brugmans, Statistieken van de Nederlandsche nijverheid uit de eerste helft der 1ge eeuw, 1956); Gemeenteverslagen
Delft 1861, 1863, 1876; Staat van de Nederlandsche fabrieken (1859); Statistiek van
de fabrieks- en ambachtsnijverheid in Nederland (1874); Nijverheidsstatistiek 1889
(Struve-Bekaar); Fabrieken en werkplaatsen vallende onder de veiligheidswet
(1912); Verslagen Kamer van Koophandel en fabrieken Delft, jrgg. 1900-1910.
N .B. Cijfers m.b.t. 1910 zijn onvolledig (zie blanco). Blanco-velden m.b.t. 1889
of eerder betekenen in het algemeen dat er geen bedrijven bestonden met 10 of
meer personeelsleden, maar weI kleinere.
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STAAT V
Beroepscategorien in 1822
Hoofdberoepen

Brood-, koek-, wafelbakkers
Slagers, slachters, spekslagers
Brouwers, branders,
Looiers, leerbereiders
Zadelmakers
Schoenmakers
KIedingbranche
Blekers
Overige' huishoud-manufacturen
Kaarsenmakers
Zeepzieders
Boekweit-, grut-, korenmolens
Snuifmolens (look karotten)
Houtzaagmolens
Trosmolens
Moutmolens
Azijnmakerijen
Metselaars, glazeniers, schilders,
behangers
Timmerlieden
Molenmakers
Scheepmakers
Blokmakers
Kabinetmakers, schrijnwerkers,
stoelendraaiers
Houtbewerkers
Kuipers
Wagenmakers
Bezemmakers
Borstelmakers
Mandenmakers
Grofsmeden, haardemakers
Geweermakers
Instrumentmakers
Koper-, geel-, tinnegieters, blikslagers
Loodgieters
Plateel- en tegelbakkerijen
Pottenbakkerijen
Aardewerkschilders
Glasblazers
Goud- en zilversmeden
Horlogemakerijen
Textiel, lakenfabricage
Boekdrukkers
Boekbinders

Aantal patentplichtigen, onderverdeeld naar
de grootte van hun personeelsbestand
patent0
1
2-9 10+
totaal
plichtigen
aantal
werklieden
53
30
5
10
8
21
44
6
4
3
3
9
2
2
1
2
1

5
7
11
1

2
1
6
6

2
8
1
7
6
5
3

55
41
8
38
31 *)
22
9

3

14

1
2
1

3

1

3

2

1
16
13

8
3
8
2
14
6
9
18
1
2

4

3

9

2

6

21

8
7
12

23
1
19
38
0

1

4

3
1
1

2
1
1
3

12
7
2
1
3

6
2

130
41
15
21
12

39
24
2
2
4

4
5

5
2

17
12

18
11
13
3
4
6
2
19
3
1
6
6
± 140
1
1
1
0
1
30-60
4
2
2
5
8
3
2
19
2
2
0
3
3
*) woo, niet begrepen 6 naaisters met meisjes; ook geen huisnaaisters,
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Artsen
Artsenijmengers, apothekers
Notarissen, procureurs
Schoolhouders, huisonderwijzers,
dansmeesters, boekhouders,
kantoorbedienden, bedrijfsleiders,
waarvan met een jaarsalaris:
f 300,- per jaar
f 400,- per jaar
f 500,- per jaar
f 600,- per jaar
f 700,- per jaar
f 800,- per jaar
Overige
Administratief en beherend personeel bij publieke en semipublieke diensten e.d.
Aansprekers e.d.
Administratiekantoor voor fondsen
Kroeghouders (omzet minder dan
1 kan per week)

13
14
5

28
9
4
4

2
4
1
3
18

10
2
45

omzet in ankers
10 10-4950-99 100+

Tappers
Wijnhandelaren
Kooplieden niet in 't groot
Van wie handelend in steenkool
Van wie handelend in hout
Kooplieden (geen buitenlandse
handel)
Van wie in boter en kaas
Kooplieden (buitenlandse handel)
Uitdraagsters, mantelverhuursters
e.d.
Oud-ijzerhandelaars
Melkverkopers
Visverkopers
Logement-, koffiehuishouders

135

13

50

22

14

6
25

3
2
10
7
1

28
10
13
9
6
omzet per jaar (in honderden guldens)
1 1-5 5-10 10- 25- 50- 10025 50 100 200

Winkelier hoofdberoep
Winkelier nevenberoep")
Totaal omzet f 517.950,Wagenaars,jagersbazen
Mangelsters

217
105

17 60 62 27 20
4 47 21 21 10

14
2

7

15
13

..) of beroep gehuwde vrouw.

Bron:
GAD, Register der patentschuldigen in de gemeente Delft, behoorende tot den
derden rang, voor den jare 1822.
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Toelichting
De vet gedrukte cijfers zijn ontleend aan I. J. Brugmans, Statistieken van de
Nederlandsche nijverheid uit de eerste helft der 1ge eeuw (1956) I, biz. 190-197 en
betreffen de personeelsopgaven voor het jaar 1819 welke door de industrielen zelf
zijn verstrekt (ald. xxv). De overige daar vermelde cijfers voor het jaar 1819 zijn
gecontroleerd met de patentopgaven en stemmen in orde van grootte daarmee
overeen.
In het patentregister zijn voor een aantal personen meerdere aanslagen opgenomen; in de staat zijn uitsluitend de als eerste vermelde opgenomen.
Gegevens met betrekking tot nevenberoepen zijn weI genoteerd; voor winkeliers
en tappers zijn deze cijfers in de tabel geanalyseerd. Onder de grote aantallen winkels, tappers en kroeghouders komen vele vrouwen en weduwen voor; het ging,
zo blijkt uit de opstelling, in vele gevallen om proletaroide bedrijfjes. Buiten beschouwing zijn gebleven de slechts voor ren trimester aangeslagenen, in hoofdzaak
binnenlandse kramers en kermisklanten.
Ook vele ambachtslieden waren voor hun debiet op de plattelandsbevolking aangewezen. Heerste er welvaart onder de boeren dan floreerden de
zaken van de goud- en zilversmeden de horlogeriemakers, de kabinet- en
schrijnwerkers, de rijtuigmakers en de schoen- en laarzenmakers. Ging het
de boeren niet voor de wind, dan lieten al deze kleine zakenlieden al gauw
klachten horen over malaise in hun affaires. In dit koor mengden zich dan
de stemmen van leveranciers van bedrijfsmiddelen als wagenmakers, smeden, zadelrnakers, kuipers en mandenmakers. De economie van de stad was
nauw met die van het omringende platteland vervlochten 1).

3.

VAN BELEGGERS TOT INDUSTRIELEN

De Delftse nijverheid had blijkens de patentcijfers betreffende 1822 niet
veel te betekenen. Grotere bedrijven, waarvan men kan aannemen dat zij
hun afzet vonden buiten de stadsgrenzen en deswege als trekpaard voor de
stedelijke welvaart functioneerden, anders gezegd, een stuwende functie
vervulden, bestonden er maar weinig. Hoe klein hun betekenis was leert ons
een vergelijking van het aantal werkkrachten in deze werkplaatsen, niet
meer dan 250, met de primaire werkgelegenheid in de markthandel en in de
andere centrumbedrijven die op zijn minst 500 arbeidskrachten besloeg 2).
Maar de industriele basis van de stad was behalve smal bovendien wankel.
Zij bestond voor meer dan de helft uit aardewerkbakkerijen die er verre
van rooskleurig voorstonden. Niet dat de exploitanten in financiele moeilijkheden verkeerden - aardewerkfabrikanten als Piccardt en Van der Goes van
Naters behoorden tot de overigens lang niet kleine kring van de gefortuneerde upper ten 3) - maar zij kregen de kans niet hun koopwaar te slijten. De
een voor, de ander na ruimden zij hun bedoening op om hun dagen verder
te slijten met de waarneming van een hele reeks functies die hun krachtens hun
sociale positie toeviel: een man als Jhr. C. van der Goes van Naters, die de
1) Gemeenteverslagen Delft 1850-1900, hfdst. Ambacbtsnijverbeid.
2) Vgl. staat ill; voorts schatting m.b.v. gedetailleerde cijfers, staat IV.
8) Voor gegevens over de vermogenspositie, zie Memories van successie Delft

(ARA, Prov. Archlef Zd Holland).
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leiding van zijn twee plateelbakkerijen altijd had overgelaten aan zijn meesterknecht (die gezien de hoogte van zijn salaris, f 400 per jaar, niet het formaat bezat om de zaken anders te behartigen dan "in de vertrouwde slendergang") 1) speelde meer dan dertig jaar zijn rol in de gemeentepolitiek,
was dijkgraaf van Delfiand, regent van het Meisjeshuis, notabel van de
Waalse kerk, om ons nu maar te beperken tot het opsommen van functies
die hij een mensenleeftijd lang bekleedde 2). Van de zes plateel- en aardewerkbakkerijen wist aileen de Porceleyne Flesch het hoofd boven water te
houden. De firmanten Piccardt vie len uit de toon door hun bereidheid in
hun zaken het roer om te gooien. Als enigen poogden zij de oppermachtige
Engelse concurrentie op eigen wapens te bestrijden door zich te gaan toeleggen op de fabricage van "Engelsch namaak", met steun van het Fonds voor
de nationale nijverheid, doch overigens met weinig resultaat 3). In 1866 telde
de Porceleyne Flesch, en daarmee de he Ie bedrijfstak die eens de glorie van
de stad was, nog 31 werkkrachten, tegen een totale bezetting van 150 in
1822.
Met de glasfabriek van de Firma Boers is het enige bedrijf genoemd dat
in 1822 naast de plateel- en aardewerkbakkerijen van belang was. De ondememing, die kans zag aIle defensie-orders voor glaswerk in de wacht te
slepen, dreef op C. Hoekwater, zoon van een rijke Delftse wijnkoper. Toen
na afloop van het conflict met Belgie de relatie met het leger afliep en de
bakens verzet moesten worden, slaagde hij erin op de afzet aan particulieren
over te schakelen door een net van agenten te organiseren en vervolgens zijn
concurrenten tot samenwerking in een glaskartel te bewegen 4). Toch vermocht hij zijn zaken niet tot grote bloei te brengen. Anders dan zijn concurrent Petrus Regout, wiens Maastrichtse glasfabriek groeide als Jona's wonderboom, mankeerde het hem te zeer aan beiangstelling voor de techniek
om het produktieproces up to date te houden; hij was meer het type van de
gewiekste handelsman 5). Op middelbare leeftijd gekomen rustte hij op de
lauweren, in zijn jeugd verworven, en wijdde zich geheel aan de publieke
zaak als burgemeester van Hof van Delft, raadslid in Delft, lid van Provinciale Staten, gedeputeerde van Zuid-Holland en lid van de Tweede Kamer met
de reputatie van een gemakzuchtig schatrijk aartsconservatief 6).
Van de acht leerlooiersbedrijven die Delft rijk was in 1822, telden er maar
een paar mee, die van G. Hogersdijk en die van J. H. & G. van Kranendonk,
') Gegevens over ondememers en ondememingen: Register der patentschuldigen in de gemeente Delft 1822; I. J. Brugmans, Statistieken van de Ned. nijverheid
uit de eerste helft van de 1ge eeuw (1956), passim.
2) Vgl. Jaarboekje voor de stad Delft, div. jrg.
3) ARA, Archief Min. van Financien, Nationale nijverheid XX 1851, folio 186.
4) GAD, Archief Boers, i.h.b. notulen december 1831.
6) A. J. Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaaleconomische geschiedenis van Maastricht (1959), 180, 246.
6) Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek IX, kolom 366; Nemo, Kanttekeningen op de autobiografie van den redacteur van het Dagblad van ZuidHolland en 's-Gravenhage. Een bijdrage tot de kennis der politieke partijen in
Nederland (z.j.). 55-56.

158

DELFT IN DE NEGENTIENDE EEUW

de anderen waren in exploitatie bij schoenmakers die voor eigen gebruik looiden. Het was een tamelijk kapitaalintensief vak, omdat er zoveel huiden in
een looikuip bewerkt werden en ze zo lang in bewerking bleven, dooreengenomen anderhalf jaar. Vandaar dat in een looierij als die van Hogersdijk
naar onze schatting - geraamd op basis van zijn patentaanslag - voor op
zijn minst 20.000 gulden aan huiden in de kuipen zat 1). Met inbegrip van
loonkosten, betalingen voor schors, zout en andere bedrijfsmiddelen, en
met de investeringen in vaste activa als de kuipen en de looischuur was voor
het uitoefenen van deze nering een flink burgermansvermogen nodig. AIleen
welgestelde mannen konden in dit bedrijf hun brood verdienen. En het paste
hun wonderwel: voor het vuile werk, de rottende huiden zouten, stampen,
keren en walken, kon men gemakkelijk een knecht huren, waardoor de
looier ruim tijd kreeg om in het sociale en politieke leven in de stad de rol
van enig aanzien te vervullen waarop "particulieren" van zijn slag aanspraak
maakten. Welbeschouwd dient men in deze looiers eerder beleggers dan
ondememers te zien. Het ging hun na 1815 niet slecht, want door de bevolkingsgroei en de "operette"-oorlog met Belgie bleef de vraag naar leer goed
op peil. Bovendien kregen zij door de vrijstelling van de zoutaccijns nog een
financieel voordeeltje in de schoot geworpen. De grondstofi'envoorziening
heeft hun evenmin hoofdbrekens gekost. Gevestigd in het hart van een streek
waar de veeteelt bloeide en in de loop van de eeuw tot verdere uitbreiding
kwam, konden zij voor hun looierijen gemakkelijk huiden aankopen tegen
redelijke prijzen, de Delftse huidenzouters hielden nog genoeg over voor
export 2). Van een spectaculaire ontwikkeling met een snelle overgang op
nieuwe produktiemethoden, zoals in de jaren negentig in de Langstraat op
gang kwam, kan men echter niet spreken. Kort na 1850 had het er veel van
weg dat in deze Delftse bedrijfstak een frisse wind zou gaan waaien. In 1854
kwam er namelijk een interessant en heel nieuw plan tot uitvoering, de
oprichting van een fabriek van glace-handschoenen door A. van Berckel.
Na twee jaar echter verhuisde het bedrijf al naar Rotterdam en van twee
ton gouds die aan lonen van vrouwen en kinderen zouden worden uitgegeven (althans, dat was wat de Kamer van Koophandel ervan verwachtte) is
nooit veel in Delft terechtgekomen 3). AIs gevolg van deze gang van zaken
bleef deze branche in Delft een slaperige rijkeluisbedoening van de oude
soort, met naast enkele kleinere een paar schatrijke looiers als H. H. Roes
en W. O. A. Lans die beide een traditie in stand hielden door als looier een
raadszetel in te nemen, eerstgenoemde ook lange tijd als wethouder.
1) Over leerlooierij, vgl. De Jonge, a.w., passim.
2) Voor de toestanden in Delft, zie Gemeenteverslagen, Lh.b. 1854, 1856 z. biz.;

1868, 137; 1869, 125; Verslagen Kamer van koophandel en fabrieken 1891 , 12;
1894, 14; 1895,8-9; uit 1896, 12 en 1897, 14-15 blijkt dat de Delftenaren van '96
op '97 fiinke stroppen haalden door veel te optimistische huidenaankopen te doen,
bij zo hoge prijzen dat de Brabanders er toen de brui al aan gaven, naar later bleek
met reden want de prijs bleef jaren slecht.
3) Vgl. Gemeenteverslag 1854, 1856 z. bIz. A (1) van Berckel, broer van Mr. H. ;
een van zijn dochters trad in het huwelijk met de latere minister Borret, vertrouweling van koning Willem m.
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Een derde belangrijke sector in de stedelijke nijverheid betrof de brouwerij
en de branderij. Er waren in 1822 twee brouwerijen in bedrijf, die van de
firma Van Hoecke, Van Swinden & Co onder directie van Mr. H. van Rielle
en verder die van A. van Berckel, een plaatselijke grootheid, zowel in de
gemeentepolitiek als onder zijn katholieke medeburgers. Hij onderhield
nauwe relaties met vooraanstaande geloofsgenoten door het hele land en
eindigde na een loopbaan als conservatief kamerlid en burgemeester zijn
leven als rentenier op zijn landgoed Beek bij Arnhem 1). De tijd dat het
Delftse bier tot in de verre omtrek een goede naam genoot en binnen de
muren van de stad op talrijke plaatsen gebrouwen werd, was lang voorbij.
Van langdurig transport had de kwaliteit te lijden - een bezwaar dat blijkbaar sterker was dan vroeger - met als gevolg dat het Delftse bier in de
eerste helft van de 1ge eeuw moest bestaan van een vaste kring locale afnemers. Vermoedelijk is daar pas laat verandering in gekomen, met de overgang op ..beiersch" bier. Voor de fabricage van dit ..Lager"-bier waren uit
de aard der zaak grote investeringen noodzakelijk. Voor de kapitaalkrachtige
Van Berckel betekenden deze natuurlijk geen onoverkomelijke hindemis,
maar toch liet hij zijn kelders pas bouwen omstreeks 1880 2), ten naaste bij
twintig jaar na de koploper, de ....Koninklijke Nederlandsche BeierschBierbrouwerij" te Amsterdam 3). Dat "De gekroonde P", zo heette het
bedrijf, onder zulk passief management geen grote vlucht heeft genomen,
wekt geen verbazing.
De doodse rust in de bedrijfstak, en trouwens ook in branderij, werd aanvankelijk sterk bevorderd door de accijnswetgeving waarbij de inrichting
van het productieproces door de landelijke overheid voorgeschreven en
minutieus gecontroleerd werd; geen wonder dat een brouwer als Van
Berckel met een brede maatschappelijke interesse en met tal van andere
"financiele" ijzers in het vuur 4) onder de vigeur van dit stelsel (dat pas afiiep
met de accijnswet van 1867) de noodzaak van en de belangstelling voor
nieuwigheden wat uit het oog verloor. Overigens hief het plaatselijk bestuur
ook een eigen accijns op het gedistilleerd, waardoor smokkelarij een gemakkelijke broodwinning begon te worden 5). De brouwers en de branders hebben zich daar nooit aan schuldig gemaakt, dat konden zij zich moeilijk
permitteren. Van Berckel was een tijdlang wethouder en burgemeester, zijn
zoon lange tijd wethouder, de firmanten van een tweede brandersfirma
(Van Berckel had naast zijn brouwerij ook een branderij in eigendom)Wijnaendts & Pennis - zaten ook lang op het kussen. Legden laatst1) Over van Berckel (aanv. ook Berkel): J. H. J. M. Witlox, De staatkundige
emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1878 III (1969): zie ook de aldaar
geciteerde werken van G. Brom en A. F . Manning.
2) Verslag Kamer van koophandel Delft 1891, 12.
3) Over bier: D. Jol, Ontwikkeling en organisatie der Nederlandsche brouwindustrie (1933), i.h.b. 43 VV, 83-4.
4) GAD, Archief Van Berckel, Specificatie van goederen, effecten en schuldbrieven.
6) GAD, Stukken betreffende botermarkten en het botervaatwerk, Verslag der
gemeente Delft 30 jan. 1823; 24 jan. 1824; 27 jan. 1826.
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genoemde branders zich ook toe op het verder distilleren van hun moutwijn,
een firma was daar in gespecialiseerd, de firma L. A. van Meerten. Van
Meerten gebruikte de vele vrije uren die het brandersvak (mits men niet te
hard naar nieuwe klanten zocht) liet, anders dan zijn collega's. Voor hem
natuurlijk weI een raadslidschap - dat viel nauwelijks te vermijdenmaar geen tijdrovende bestuurspostjes, hij Iegde zich liever toe op het
uitvoeren van chemisch - technische experimenten. Zo heeft hij een filtreerapparaat voor drinkwater ontwikkeld dat in de vaart naar de Oost
goed voldeed 1). Een ander product van zijn vernuft was een smeersel om
botervaatwerk te kitten. Hoewel deze vondst in zijn vaderstad met haar uitgebreide boterhandel genoeg de aandacht trok om op de afdelingsvergadering van de Nederlandsche maatschappij tot bevordering van nijverheid
onder bijval gememoreerd te worden 2), horen we er niet verder van. Vermoedelijk heeft Van Meerten geen interesse gekoesterd voor de exploitatie
van zijn procede, zoals hij ook zijn negotie in waterfilters heeft laten verlopen. Hij vertoont het type van de experimentator, niet dat van de ondernemer die nieuwe kansen zoekt en benut. Kenmerkend voor het beeld dat
zijn Delftse bentgenoten van hem hadden gevormd, is de toelichting op hun
gezamelijke plan in Delft een galvaniseerinrichting te vestigen; allerlei lieden de den daarbij kond van hun bevindingen, ook Delftse fabrikanten, maar
Van Meerten mocht zijn zegje doen als "dezen geleerde" 3). Toch marcheerden zijn zaken, ondanks zijn wetenschappelijke preoccupatie niet slecht, al
zag hij zijn distilleerderij nooit uitgroeien boven het formaat van de gezeten
middenstand.
De enige textielfabriek ter stede was ook in handen van een vooraanstaand
Delfts geslacht, de familie Maas die zeventig jaar lang raadsleden en enige
tijd zelfs een burgemeester onder haar teigen telde. In de onderneming zat
niet veel schot. Toch schafte Maas al in 1822 als eerste particulier in de stad
een stoommachine aan om zijn fabricageproces zoveel mogelijk naar de
"machinale werktrant" in te richten; daar werd hij toe genoopt door het
nijpend tekort aan vaklieden waarmee hij in een stad vol werklozen te kampen had 4). In technisch opzicht was de firma dus weI bij de tijd; waar het in
de volgende decennia aan schortte was marktoverzicht. Maas hield het bij
1) Als voren 25 juli 1822.
2) Handelingen van de vergadering Ned. maatschappij tot bevordering van

nijverheid 1848, 182.
3) Vgl. Prospectus en statuten eener op te rigten naamlooze maatschappij om
het ijzer door galvaniserende toebereiding voor het roesten te beveiligen. De aanbieders dateren de brochure op februari '41; in GAD, Verslag der gemeente Delft
22jan. 1841 is melding gemaakt van het plan doch een voorzichtige hand heeft de
desbetreffende passage - later? - doorgestreept; van bet plan is later nooit meer
melding gemaakt. Vermoedelijk was de zaak veel te groot opgezet: 1250.000 aan
industrie-aandelen (zoveel beliep het maatschappelijk kapitaa\) lieten zich natuurIijk niet onderbrengen, zelfs vijftig jaar later zou dat vermoedelijk niet gelukt zijn.
4) GAD, Stukken betreffende botermarkten en het botervaatwerk, 17 mei 1825,
30 mei 1827; GAD, Verslag der gemeente Delft 1821-1849, 25 juli 1825, 26 januari
1822; Gemeenteverslag 1863, 1866, 1869. M.b.t. Maas, vgl. Ph. A. Remmich,
Original-Beitriige zur eigentlichen Kenntnis von Holland (1809), 46.
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De sigarenfabriek van Hillen in het begin van de 20ste eeuw
Vignet op een rekening
(foto Gemeente-archief Delft)
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Drie winkels aan de Wijnhaven te Delft in de jaren 70
Het middelste pand, het enige met een modern aandoend winkel front, huisvest
een van de eerste gespecialiseerde winkelzaken, in schrijtbehoeften; in de rechter
winkel werd te oordelen naar de talrijke opschriften aan de gevel een hele reeks
artikelen verhandeld.
(foto Gemeente-archief Delft)
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laken en duffel, toen in de grotere buitenIandse woIcentra de overgang naar
Iichtere fantasiestoffen al voIop aan de gang was 1). Het gemeenteversIag
van 1856 doet in dit verband welhaast ironisch aan waar het verluidt: "de
firma Maas handhaaft voortdurend haar roem"; daar lag juist haar fout. In
1868, toen het bedrijf nog 66 personeeIsIeden in dienst had (1863: 85), zag
de familie Maas er geen brood meer in en werd de zaak geliquideerd.
AanvankeIijk combineerde de firma haar men met een confectiebedrijf,
waarin omstreeks 1820 honderden een schamel stuk brood verdienden 2).
Het ging om grof kIeermakerswerk, uniformen voor de koloniaIe troepen.
Een tijdlang placht het departement flinke orders onder te brengen bij Maas
die het werk uitgaf aan armzalige thuiswerkers. Daardoor konden velen de
ergste nood Ienigen; dat was ook de bedoeling die bij de heren in Den Haag
voorzat. AI tameIijk spoedig schijnt daar de kIad in gekomen te zijn. GeIukkig richtte een aantal ingezetenen in 1828 een werkinrichting op voor textielwerk van het grofste soort zoals touw pluizen, dweiIen, goedkope vloerkIeden maken en paardehaardoek weven. Het liep er aIras op uit dat de
gladde HeukensfeIdt die aIs directeur van de Armeninrichting werd aangesteId, een eigen ondememing dreef met een gemeentelijke subsidie voor
elke bedeelde die hij aan het werk zette. Bovendien viel het hem in zijn rol van
directeur van de Armeninrichting niet moeiIijk de feI begeerde defensieorders te annexeren. Om zijn bedrijf rendabeI te houden, wat hem uitstekend
is gelukt, ging hij er toe over vaklieden in dienst te nemen en machines aan
te schaffen. Het oorspronkelijke doeI, bedeeIden een eerIijk stuk brood te
laten verdieneD, raakte daardoor steeds meer op de achtergrond. Hoewel
Heukensfeldt dat openlijk toegaf, heeft het toch dertig jaar geduurd voor de
gemeente de consequentie trok en het armenwerk in een eigen gemeenteIijke
instelling onderbracht 3). In de uitbreiding van de textiel- en confectiesector
tussen 1822 en 1860 van een ondememing met 19 werkkrachten tot 2 met
168 komt de groei van HeukensfeIdts zaken Daar voren; de werkgelegenheid
in de sector aIs geheel is vermoedeIijk nauweIijks verbeterd, omdat er van de
thuiswerkers wier aantal omstreeks 1822 in de honderden liep, sommigen
intussen naar de fabriek van Heukensfeldt waren overgestapt 4).

1) De Jonge, a.w., 89.
2) Vgl. Brugmans, a.w., Statistiek 1819.
3) GAD, Verslagen der gemeente Delft 27 jan. 1829, 26 jan. 1830,30 jan. 1835,

22jan. 1841, 30jan. 1846.
4) Vgl. voorts Rapport van de commissie tot onderzoek in zake de werkinrichting te Delft, benoemd in de Raadsvergadering van 21 mei 1902 (1904), passim.
De commissie ondervroeg blijkens haar Rapport (zie bIz. 20 aldaar) 621 kleermakers, naaisters en breisters die voor de werkinrichting confectiewerk uitvoerden,
meestal voor rijks- of gemeenteinstellingen. Vit de winst op deze schamel betaalde
huisarbeid financierde de inrichting de tekorten op de exploitatie van de verpleging
van armen die overdag in de inrichting verbleven, kost en verwarming hadden, en
eenvoudige werkzaamheden verrichtten als tabak strippen. In het compilatiewerk
van H. W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (1895) is van de Delftse
werkinrichting en van de voorgeschiedenis slechts een vage schets gegeven.
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De achteruitgang die zich in de nijverheid als geheel genomen vOOldeed
kwam pas rond het midden van de eeuw tot staan (zie staat IV). In de glasindustrie bleef voorlopig alles nog bij het oude, behalve dat de heren
C. D. Vreede en P. Merkus als exploitanten optraden, beiden van geziene
Delftse familie 1). Ook in de branderij viel voorlopig geen voortuitgang te
bespeuren evenmin als in de leerlooierij, afgezien dan van de kortstondige
vestiging van de reeds genoemde fabriek van glace-handschoenen. Heukensfeldt echter slaagde er weI in zijn bedrijf tot grote bloei te brengen. Hij ging
zich meer specialiseren in de fabricage van vloerkleden en wist, gesierd met
de gebruikelijke bekroningen die op allerlei tentoonstellingen behaald konden worden (de zilveren medaille van de Parijse wereldtentoonstelling was
het pronkstuk van zijn prijzenkast) zich een sterk debiet in imitatie-tapijten
op te bouwen 1). Dat zijn zaken toen fioreerden lag niet aileen aan zijn eigen
inspanning maar ook aan de verruiming van de koopkracht, die tussen 1850
en 1870 door de algemene welvaart in de landbouw tot stand kwam 3).
Ben speciaal facet van de industriele ontwikkeling betrof de metaalindustrie. Het eerste particuliere bedrijf van enige omvang in deze sector richtte
de vermogende Delftse houthandelaar H. Hartogh Heys Jr. op, die in 1841
met een Engelse vakman genaamd Watson een vijlenkapperij in werking
bracht '). Ook construeerde hij op bestelling een stoommachine en liet hij
een paar stoombootjes van stapel lopen voor de Delftsche Stoombootrederij, een onderneming waar Hartogh Heys - een van de grote aandeelhouders - veel geld op toelegde 5). Hij ging verder werktuigen maken, o.a.
voor de boekdrukkerij, bracht het daarin echter heel wat minder ver dan
P. J. Kipp, apotheker en autodidact van grote geleerdheid - deze sloeg een
benoeming tot hoogleraar in de geologie aan de Polytechnische School af 6).
Aanvankelijk ontwikkelde de firma Hartogh Heys zich voorspoedig evenals
de in de jaren vijftig opgerichte ijzergieterij Donkers. Toch was het geen
gezonde groei. De firmanten sleepten elke order die zij op het gebied van de
metaalbewerking konden bemachtigen in de wacht, onverschillig of deze
bij hun productieprogram paste 7). Ofschoon zo'n bedrijfspolitiek onder de
toenmalige omstandigheden vanwege het gemis aan vaste relaties met het
bedrijfsleven - het fabriekswezen verkeerde nauwelijks in de allereerste
fase van opkomst - eer regel dan uitzondering was 8), bood deze bij gemis
aan enige specialisatie geen mogelijkheid een gunstige concurrentie-positie
op te bouwen. Op de duur was daardoor niet te ontkomen aan een straffe
1) Delftsche Courant 11 september 188!.
1) Gemeente verslagen, 1855; 1856; 1858; 1860,70; 1875, 172; aan het bedrijf

was ook een ververij van wollen garens verbonden.
3) De longe, a.w., 347
4) GAD, notulen van B & W betreffende naar buiten werkende stukken. 27 aug.
1839,9 oc·, . 1840.
5) ARA, Provo Archief Z-H, Memories van Successie, sub Hartogh Heys: de
aandelen hadden geen waarde.
6) GAD, Fiche documentatie.
7) Vgl. opgave van opdrachten, Gemeenteverslagen 1856 e.v.
8) De longe, a.w., 168
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reorganisatie, waarbij met name Hartogh Heys een veer moest laten 1). De
firma P. J. Kipp die zich van het begin af uitsluitend op de vervaardiging
van instrumenten toelegde, breidde zich veel geleidelijker uit tot een gerenommeerde instrumentenfabriek.
De bloei van de sigarenmakerij die eveneens kort na 1850 begon heeft
zich sindsdien krachtig voortgezet. Aamankelijk profiteerden de sigarenmakers daarbij, zoals overal in den lande, van de haussestemming die tot de
agrarische depressie voortduurde. Doch ook nadien bleef het wachtwoord
voor de Delftse sigarenmakerij blijkens de cijfers in staat IV expansie. Dit
was te danken aan het optreden van M. Hioolen, firmant van de sigarenfabriek A. Hillen, een oud bedrijf van een gezeten roomskatholiek middenstandsgeslacht waaraan hij geparenteerd was 2). Na 1873, toen een periode
van langdurige stagnatie in de algemene welvaartsontwikkeling aanbrak die
pas in de jaren '90 tot een einde kwam, toonde hij uit het goede hout gesneden
te zijn. Tijdens de malaise begonnen de zelfstandige sigarenwinkeliers, die
voor de grotere sigarenmakerijen het traditionele afzetkanaal vormden, op
de inkoopprijs te beknibbelen, daarbij dreigend desnoods met eigen sigaren
(die door werkloze sigarenmakers bij kleine partijen voor een prik geleverd
konden worden) de gerenommeerde fabrikantenmerken eruit te werken.
Hioolen zag zijn kans schoon, als enige in den lande. Door een net van eigen
winkelfilialen op te bouwen manoeuvreerde hij zich op de binnenlandse markt
in een ijzersterke onafhankelijke positie, die zijn bedrijf heeft groot gemaakt.
Ben latere poging van zijn opvolgers het accent te verleggen naar de export
en de filialen op te heffen, liep faliekant uit. lJiings keerden zij, nog juist op
tijd, terug op het beproefde pad. Nog tientallenjaren daarna bleef de sigarenfabriek Hillen een bloeiende onderneming waar honderden sigarenmakers
hun brood verdienden.
Omstreeks 1870 vestigden zich hier ter stede enkele ondernemers van buiten. De eerste was Ph. Lindo die in 1869 zijn pas opgerichte fabriek van
cementsteen van Rotterdam naar Delft verplaatste, wellicht op instigatie van
de president-commissaris van zijn bedrijf J. A. M. van Berckel die hem gewezen kan hebben op een gunstig gelegen terrein langs de Schie. Hij had heel
wat moeite om vaste grond onder de voeten te krijgen 3). Wei was hij de
eerste in het land die zijn stenen hydraulisch perste maar alles zat hem tegen.
Berst sloeg de bouwconjunctuur om, daarna vond zijn product geen gunstig
onthaal bij de aannemers, terwijl tot overmaat van ramp het nieuwe procede
niet bleek te voldoen. Er zat niet anders op dan weer terug te schakelen op
handkracht. De schrik voor mechanisering was Lindo echter zo in de benen
geschoten dat hij veel te lang met de handschijf bleef werken, ook toen zijn
concurrenten al gemechaniseerd hadden. Pas omstreeks 1900 kwam zijn
1)

Personeelsbezetting 1860: 100; 1893: 44 (J. J. Middelkoop, 60jaar Reineveld,

20).
2) Delftsche post. Maandblad gewijd aan de belangen der tabaksindustrie,
uitgave A. Hillen's sigaren- en tabaksfabrieken, jrg. 1921-1922, i.h.b. febr. 1922.
3) Gemeente verslag 1869, 123-4; 1893, 10; 1894, 12; 1899,22; 1900, 17. J. C. A.
Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland (1912), 158, 172-3.
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firma ertoe zich van goede expansiemogelijkheden te verzekeren door in Iicensie gewapend beton te gaan verwerken volgens het procede - Hennebique.
In de aardewerksector hing de ontwikkeling nauw samen met een bepaalde figuur, Joost Thooft, een oud-student aan de Koninklijke Akademie.
Deze was afkomstig uit een zakenmilieu - zijn vader was wijnkoper - en
zag, na in een hele reeks bedrijven commerciele en technische ervaring te
hebben opgedaan, naar een levenspositie om. Met steun van enkele geldschieters uit de Amsterdamse en Rotterdamse financie-wereld zoals C. J. A.
den Tex, A. L. Wurfbain, W. K. M. Vrolijk en W. Baartz kocht hij de laatste
Delftse plateelbakkerij aan 1). Hij slaagde erin met een enkele stokoude plateelschilder als adviseur kwaliteitsaardewerk op de markt te brengen. Dit
sloeg zo in, dat hij na korte tijd de fabricage van vuurvaste stenen en bazaraardewerk, waarmee De Porceleyne Flesch een tijdlang gaande was gehouden - en niet meer dan dat - kon laten schieten om zich tezamen met zijn
associe Labouchere geheel op kunstaardewerk te specialiseren; omstreeks
1900 waren daar al honderd personeelsleden bij ingeschakeld. Dank zij de
medewerking van de kunstschilder A. Ie Comte, verbonden aan de Polytechnische School, slaagde De Porceleyne Flesch erin met nieuwe ontwerpen
te komen die over de hele wereld verkocht werden, vooral toen het aardewerk op verscheidene wereldtentoonstellingen sterk de aandacht trok. Vergeleken daarmee was de binnenlandse afzet van secundair belang en daarbij
nog sterk afhankelijk van het toerisme, met name van het "reizend Engels
publiek" 2).
Van groter betekenis dan Thooft is voor de industriele expansie in de
stad J. C. van Marken geweest, die tussen 1870 en 1905 een viertal ondernemingen als de Nederlandsche Gist en Spiritusfabriek, de Delftsche Oliefabriek en de Lijrnfabriek met daarnevens een cooperatieve drukkerij tot
bloei wist te brengen 3). Zijn "Delftsche nijverheid" zoals hij zijn scheppingen met nauw verholen hovaardij bestempelde, telde bij het wisselen van
de eeuw ruim duizend werklieden, ongerekend het personeel in talrijke vestigingen elders. De prestatie kan niet licht overschat worden, temeer niet daar
Van Marken dertig jaar tevoren gestart was als een domineeszoon met geen
andere activa dan het diploma als Delfts technoloog, een enkel jaar praktijk
in een obscuur fabriekje en met 150.000 guldens verkregen op aandelen die
meest in deftig Amsterdam waren ondergebracht, vermoedelijk door Ds.
Van Marken - een plaatselijke pastor die veel aan sociaal werk deed en
deswege ook met de welgestelde schapen van zijn kudde goed bekend moet
1) P. R. van der Wildt, De Delftse plateelbakkers (scriptie, GAD); Een halve
eeuw 1848-1898. Historisch gedenkboek (1898) II, 211; A. Huet, Joost Thooft
1844-1890.
2) Versl. K. v. K. Delft, 1887-1900.
3) Voor Van Marken en zijn bedrijven, vgl. N.V. Ned. Gist en Spiritusfabriek
Delft. De ontwikkeling der ondememing in zestig jaren (1930); J. Muntendam,
Loon naar werken. Enkele sociale aspecten van het werk van J. C. van Marken
(1971); en A. van Marken-Matthes, Herinneringen uit het leven van J. C. van
Marken (z.j.).
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zijn geweest. De kracht van deze self-made zakenman was niet gelegen in
zijn kwaliteiten als technicus; het gistprocede betrok bij van een Oostenrijker, het laboratoriumwerk liet bij alras in handen van anderen. Ook is zijn
verdienste niet te vinden in koopmanschap van formaat: in de beginfase van
de Oliefabriek die tot oprichting kwam vanwege vermoede afzetmogelijkheden in de margarinesector, brachten de margarinefabrikanten hem lelijk
in het nauw door een afwachtende houding aan te nemen, terwijl zij eigenlijk om zijn olie zaten te springen. Wat bij echter weI in ruime mate bezat
was ondernemingsgeest. Hij viel in zaken voor nagenoeg elk gezond plan
te lijmen en joeg dan de uitvoering daarvan na met grote volharding en een
meestal daaraan evenredig succes, waarbij bij veel gemak had van zijn organisatievermogen. In zijn bedrijf kwam bij daardoor al spoedig voor de dag
met een duidelijk organisatie-schema, met een beschrijving van ieders werkzaamheden en verplichtingen en met een degelijk opgebouwd en goed werkend premiesysteem. Extern was bij de motor van een reeks pogingen om
door marktafspraken in binnen- en buitenland de concurrentie te beteugelen. Verder bezat bij een gelukkige hand in de keus van medewerkers. Mannen als J. R. en H. Tutein Nolthenius en F. G. Waller toonden uit het goede
hout te zijn gesneden 1).
Vooral Waller, als Van Marken zoon van een Amsterdams predikant en
opgeleid als technoloog, heeft veel gepresteerd. Hoewel begiftigd met een
scherp technisch inzicht dat o.a. tot uiting kwam in enkele eigen uitvindingen 2), vertoonde bij niet het type van de eenzijdig technisch gemteresseerde
constructeur maar dat van een all-round bedrijfsingenieur, die ook kostenbesef bezit en in zijn relaties met klanten en leveranciers over technische
problemen op zijn tijd van ferm optreden maar ook van geven en nemen
weet. Door de zich uitbreidende kring van ondernemingen waarbij bij betrokken raakte en de weerkerende ziekten alsook de drukke extraneusactiviteiten van zijn oom die graag voor het voetlicht trad, kwam hij spoedig
in de gelegenheid te tonen wat bij in zijn mars had. Zich daarbij alras ontplooiend als een ondernemer van formaat, slaagde bij keer op keer waar
anderen faalden. De Lijmfabriek die aanvankelijk onder andere leiding
zware financiele klappen had moeten incasseren wist bij spoedig winstgevend
te maken 3).
Een ander bedrijf dat bij met harde hand saneerde was de flessenfabriek.
Merkus die na het overlijden van Vreede de zaak aIleen dreef had wei een
1) Andere voorbeelden zijn J. Grundel, van werkman opgekiommen tot ingenieur
en hoogleraar aan de Polytechnische School, later in het zakenleven een bekend
constructeur van suikercentrifuges en wasserijmachine-s - kennelijk een wat
solitaire figuur die zich moeilijk in organisaties kon schikken - en de laboratoriumbeheerder W. M. Beyerinck, befaamd bacterioloog, later hoogleraar aan de R.U.
te Leiden. J. R. en H. Tutein Nolthenius: mede-directeuren van de Oiiefabriek.
2) Ben daarvan, een rookgas-verzamelaar, werd geexpioiteerd door het Bureau
voor Economische Stoomproductie, waarin Waller en Tutein Nolthenius financieel
geinteresseerd waren.
3) Archief KNGS, Copieboek Lijmfabriek.
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nieuw slag oven gemstalleerd, maar desondanks liep de zaak niet goed 1)
en ging deze over aan een N .V., waarin behalve Van Beuningen (directeur
van de Steenkolen Handels Vereniging die in een zo grote klant ais een
flessenfabriek weI investeren wilde) o.a. F. G. WalIer - mans schoonmoeder, wed. Vreede, zat nog altijd met een groot bedrag in de zaak - commissaris waren. Zij ontsloegen Merkus na enkele jaren en benoemden de boekhouder C. Worp tot zijn opvolger. Onder diens leiding boekte de fabriek in
de jaren '90 weer winst. Erg uitzonderlijk was dat niet want de hele flessenindustrie begon toen te floreren 2). Toch zag Worp kans na verloop van tijd
·de onderneming bijna te gronde te richten. Het werkvolk, meest Duitse
glasblazers, vormde een hoogbeloond, lastig en licht tot staken geneigd
volkje. Worp die weinig begrip had van de techniek van het productieproces
zag in de machinale flessenmachine een middel om onafhankelijker tegenover het werkvolk te staan, en ging zo overhaast tot aanschaffing over, dat
er op de proeven met de eerste kleine machine duizenden guldens werden
verloren. De verliezen verveelvoudigden zich, toen hij in overleg met de
andere glasfabrikanten het loon wat verlaagde en de werklieden maandenlang
door een "Sperre" de glasovens gedoofd wisten te houden. Zijn dagen als
directeur waren geteld toen als klap op de vuurpijl uitkwam, dat de verlaging
nauwelijks in de productiekosten had doorgewerkt. Waller hield de zaken
toen enkele jaren als gedelegeerd commissaris in eigen hand, daarbij behoedzaam de overgang op machinale blazing doorvoerend, terwijl hij tevens
het debiet in het buitenland uitbreidde; eerdere raadgevingen om zich daar,~ toe te leggen had Worp, die het gemakkelijker yond een groot deel van
zijn flessen aan de gistfabriek en de oliefabriek te verkopen, altijd in de
wind geslagen. In 1907 werd de hele affaire met een zucht van verlichting
overgedaan aan Van Deventers glasfabriek, die nauwe relaties onderhield
met de Schiedamse branderswereld 3).
Opvallend was in dezelfdejaren ook de gang van zaken bij Van Meertens
vanouds gevestigde onderneming. Verblind door de eigen expansie (tussen
1876 en 1886liep de personeelsbezetting in dat bedrijf op van 12 tot 24, geen
slecht resultaat in een tijd waarin een andere branderij werd opgedoekt en
die van Van Berckel geen grein vooruit ging), misleid door het schijnbare
gemak waarmee een buitenstaander als Van Marken er in de branders- en
gistbranche in tien jaar tijd in was geslaagd een grote fabriek van de grond
af op te bouwen, zetten de beide kleinzoons van de oprichter de zaak in 1890
opnieuw op, maar nu in grote stijl, anderhalf miljoen gulden aan aandelen
en een raad van comrnissarissen waarmee men voor de dag kon komen, met
de rector magnificus van de Polytechnische School als voorzitter. Elf jaren
later viel het doek over het drama van dit bedrijf, betreurd door aandeelhouders die misschien hun enige troost vonden in de overweging dat hun
1) Verslagen Kamer van Koophandel en Fabrieken Delft, 1884, 9; 1888, 13;
1890, 15; 1896, passim. Delftsche Courant 1 dec. 1885,22 dec. 1905.
2) Everwijn, a.w., 201/2, 205/6.
3) Archief KNGS, Notulen aandeelhoudersvergaderingen: Flesschenfabriek
Notulen commissarissenvergaderingen; Copieboeken F. G. Waller passim.
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veriies nog groter had kunnen zijn als er indertijd bij de inschrijving niet zo
om de aandelen gevochten was 1). Van Marken nam de boedel over uit
handen van curatoren in het faillissement van de firma en de firmanten Van
Meerten die in het zand beten na vijf of zes jaren van slechte conjunctuur in
hun branche 2) ; gedurende het afiopend economisch getij slaagden deze zakenlieden - op jaren gekomen als deftige branders in goede doen, een hunner was daarbij een bekend kunstverzamelaar 3) - er niet in hun groot (te
groot?) opgezette fabriek door de moeilijke aanloopfase na de reorganisatie
te loodsen. Men krijgt daarbij de indruk dat zij er bij hun buitenlandse
agenten veel geld op inschoten (m.a.w. hun verkoopapparaat niet goed in
de hand hielden), maar ook enigszins in de fout van hun grootvader vervielen: zij hadden objecten onderhanden die met bet eigenIijke bedrijf niet
veel van doen hadden, tecbnisch weI interessant misschien maar niet rendabel '). Van Marken had bijvoorbeeld weinig tijd nodig om uit wat inlichtingen van relaties en een paar eigen rekensommetjes er achter te komen dat
het procede voor de kunstmestfabricage van Van Meerten technisch wei
klopte maar financieel gezien nooit anders dan een fiasco kon worden.
Naast de bierbrouwerij Van Berckel, de branderij Van Meerten en de
glasfabriek was de metaalfabriek Hartogh Heys de vierde lang gevestigde
onderneming die tussen 1880 en 1895 een grondige reorganisatie onderging.
Het bleek een pijnlijk langdurig proces te zijn waarbij de exploitatie niet
minder dan zesmaal in andere handen overging. In het begin van de jaren
'80 was de personeelsbezetting teruggelopen tot enkele tientallen werklieden
(er werd! 12.000 aan lonen uitbetaald), de omzet bedroeg nog geen! 40. 00p~ ·o
de netto-winst ongeveer 10 procent daarvan 6). Het bedrijf draaide op ordertjes voor constructie- en smidswerk en soms ook op leverancies van simpele
werktuigen die als machines werden aangeduid (gistpers, deegmachine). In
de loop der jaren had het zich enige goodwill verworven door de vlotte en
billijke uitvoering van de verstrekte opdrachten; nagenoeg aile plaatseIijke
industrieen en ambachtslieden, die zo'n karwei te vergeven hadden brachten
het onder bij de firma Senf en Co (zoals het bedrijf toen heette) 6). Kwam er
een aanvraag binnen voor groter werk dan vroeg Vreede ijlings prijsopgaaf
bij Figee in Haariem, Backer en Rueb in Breda of Stork in Hengelo. De relatie met laatstgenoemde werd in 1883 verstevigd doordat deze zich financiI) D .C. 29 juni, 1 juli, 6 juli 1890.
2) VgI winstcijfers van Van Markens gistfabriek: 1890/95/180.000, 1895/1900

/100.000,1900/'05/600.000.
3) Zijn woonhuis met kunstverzameling werd op initiatief van Van Marken door
een aantal Delftenaren aangekocht en als museum in stand gehouden, thans Het
huis Lambert van Meerten.
4) KNGS, Copieboeken; Verslagen vergadering aandeelhouders, Delftsche DistilIeerderij, gist- en spiritusfab.
5) GAD, Archief ReineveId, Copieboeken 1882-1884. De winst was grotendeels
bestemd voor aflossing van schuld aan C. D . Vreede, burgemeester van Vrijenban.
6) Firmant was E. Vreede, neef van C. D. Vreede, die op zijn beurt weer de
schoonvader was van F. G. Waller en door zijn vrouw nauw geparenteerd aan de
familie Van der MandeIe, die het kassierskantoor exploiteerde dat in de Delftse
nijverheid een rol van betekenis heeft gespeeld.
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eel interesseerde in het bedrijf, samen met Van Rinsum (tot dan toe werkzaam bij de Gistfabriek) die in de directie werd opgenomen. Dat de zaak in
de leiding el). wat de financien betrof door deze reorganisatie meer arms lag
kreeg, bleek vrijwel onmiddellijk. Van Rinsum slaagde erin voor zijn bedrijf
en voor Stork grotere orders, o.a. voor stoomwerktuigen binnen te halen,
een van de eersten bij Van Meerten (bekend als een "uiterst solide" firma)de Gistfabriek kwam pas later over de brug, toen Stork zich had geschikt in
het tempo dat de Delftse heren hun leveranciers opdrongen.
Het liep er op uit dat de onderneming in 1893 grotendeels in handen kwam
van Van Markens ondernemingen en van Gebr. Stork en Co; het bedrijf
werkte toen met 48 werknemers. Ofschoon er ook in deze periode veel werk
voor anderen werd verricht vormden de orders van het Delftse grote zakenleven de kurk waar het bedrijf op dreef. Daar werden de actieve klanten
gevonden die in staat waren de eisen, waaraan de bestelde machinerieen
moesten voldoen, nauwkeurig te formuleren in een productieprogram voor
de machinefabrikant. Daardoor slaagde deze erin gangbare types te verbeteren, met eigen ontwerpen te komen en zo ervaringen op te doen die in
de concurrentie een flinke ruggesteun gaven. Weldra sloeg het bedrijf onder
de directie van Ir. J. G. F. Rooker, die zijn loopbaan bij de Gistfabriek
begonnen was, de vleugels wijder uit. Naast het werk voor zijn Delftse klanten, aan wie hij allerlei machines op bestelling leverde, ging hij zich specialiseren op centrifuges voor de stoomwasserijen in opkomst en op pompen
voor de Indische suikerindustrie. Mede dank zij de adviezen van prof. J.
Grundel, oud-collega bij de Gistfabriek, slaagde hij er in met een goed fabricaat te komen, dat overal in de wereld afzet yond, zodat hij rond 1900 op
serieproductie kon overgaan 1).
Een tweede metaalbedrijf in snelle opkomst na jaren van stilstand was de
firma F. W. Braat 2). Gesticht in de jaren '40 als zinkwerkerij die veel dakbedekkingswerk deed kreeg het bedrijf in de jaren '60 een eerste impuls door
de overgang op de fabricage van metalen ornamenten voor gebouwen en
tuinen. In 1863 had Braat reeds 25 werklieden op de loonlijst van zijn manufactuur; daarmee was een voorlopig toppunt bereikt (in 1893: 24 man), al
floreerden de zaken intussen weI zo goed dat de patroon, begonnen met
12000,- bedrijfskapitaal, hem door zijn vader ter hand gesteld, in 1886 zijn
vermogen kon berekenen op meer dan drie ton - de vrucht van een sober
en werkzaam leven. De grote kans voor zijn opvolgers werd hun in de schoot
geworpen, toen zij in 1894 het concurrerend bedrijf van de fa. Schutz opkochten, niet in de eerste plaats met de bedoeling zo tot verdere uitbreiding
van hun zaken te geraken, maar vooral om te vermijden dat misschien een
1) J. J. Middelkoop, 60 jaar Reineveld (z.j.), passim. Aangaande de relaties
tussen Stork en Reineveld, zie Archief Stork, brieven Rooker aan Stork 15-10-'98,
16-10-'98, 31-1-'99, 7-4-1908; Stork aan Rooker 16-4-'91, 18-10-'91, 9-5-'92,
29-4-'93, 11-9-1900.
2) Honderd Jaar Koninklijke Fabriek F. W. Braat (z.j.), passim; Levensverhaal
van den heer F. W. Braat, door hemzelf opgetekend, gedateerd 4 juni 1886; idem
van W. C. Braat, 11 nov. 1911; beide manuscripten berusten bij Dr. W. C. Braat
te Oegstgeest die ik gaame dank voor zijn toestemming deze te raadplegen.
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jong energiek zakenman de fa. Schutz tot nieuw leven zou wekken. Toen
bleek weldra dat voor de centrale verwarmingen die Schutz kon leveren een
ruim debiet bestond. Geleidelijk kwam het zwaartepunt in de zaken, die
zich gestaag uitbreidden van 175.000 in 1884 tot 1166.000 in 1893 en
1269.000 in 1903, steeds meer op deze instalIaties te liggen; de overgjl1g op
fabrieksmatige productie met grote series viel pas na de wereldoorIog.
In de ontwikkeling van de Delftse industrie valt een fasering in de tijd te
onderkennen. Het tijdvak tot 1870 werd welliswaar niet gekenmerkt door
absolute industriele stagnatie, maar naast nieuw begin in de sigarenindustrie
en bij Hartogh Heys was er toch ook stilstand en achteruitgang, met name
in de plateelsector. In de jaren tussen 1870 en 1890 ontstond er meer beweging, Van Markens "Delftsche Nijverheid" kwam van de grond en in andere
bedrijven hadden belangrijke vernieuwingen plaats. Vooral rond de overgang naar dejaren 1890 tot 1914, het hoogtepunt van industriele ontplooiing
(vgl staat III), toen de bestaande ondememingen sterk groeiden was er een
opmerkelijke activiteit: tussen 1885 en 1895 kwamen na be1angrijke reorganisaties bij Van Berckel, Reinevelt en de Flesschenfabriek voorIopig de bases
tot stand voor een verdergaande ontplooiing. De uitbreiding van Van
Meerten, de oprichting van oliefabriek en lijmfabriek vielen ook in dit tijdperk. En daaraan kan men toevoegen de oprichting van bedrijven als o.a.
N.V. NederIandsche Verf- en chemicalienfabriek, Delftsche Methyleerfabriek, Kunst en Natuurboterfabriek, Spuit- en Mineraalwaterfabriek P. W.
C. Kipp, Delftsche rijwielfabriek en Metaal- en blikwarenfabriek A. Lorrewa 1). Rond de eeuwwisseling volgde een plaatselijke golf van faillissementen en deconfitures, met Van Meerten, Van der Mandele, Van Hoytema,
de Delftsche bank en de drijfriemenfabriek Adam als middelpunt, die onder
grote en kleine kapitalisten onrust en verIies bracht. "Delft heeft nog nooit
zulk een vreselijke tijd doorgemaakt. Het is eene groote tragedie, waarover
boekdelen zouden vol te schrijven zijn", schreefR. W. van Stolk (als directeur van de lijmfabriek goed op de hoogte) aan een zijner intimi 2). Gelukkig
bleef de schade - hoe groot deze overigens was - beperkt tot de financiele
sector: Van Marken nam het bedrijf van Van Meerten over, met een groot
deel van het personeel; de drijfriemenfabriek werd gereorganiseerd.
Een opvalIende trek in dit groeipatroon vormt de activiteit tussen 1885 en
1895. luist op het eind van de jaren tachtig was de landelijke werkloosheid
ongekend hoog en woog de last van de landbouw-depressie zwaar op het
land 3). De invloed hiervan op de initiatieven in Delft liet zich vermoedelijk
gevoelen in dier voege dat daarmee niet op korte termijn grote successen
werden geboekt maar pas later, na 1895, toen het industrieIe klimaat zach1) Delftsche Courant, 31 oct. 1887,9 oct. 1888, 10 dec. 1893, 10 juli 1894, 5 oct.
1897.
2) Archief KNGS, Copieboeken 12 nov. 1901, R. W . van Stolk aan E. L. van

Nierop, Kobe.
3) A. J. C. Ruter, Hoofdtrekken der Nederlandsche arbeidersbeweging in de
jaren 1876 tot 1886, in dez., Historische studies over mens en samenleving (1967),
108-137; Gemeenteverslagen Delft 1886-1892.
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ter werd. Overigens ging het nagenoeg steeds om plannen op het terrein
van de consumptiegoederen zoals bier, aardewerk, mineraalwater, margarine
of daaraan toeleverende bedrijven als die waarin olie, lijm, gelatine, blikwaren en flessen gefabriceerd werden. Een zekere verruiming van de consumptiemogelijkheden moet er dus weI plaats hebben gehad. Als gevolg van
de loonsverhogingen in stad en land die niet door prijsverhogingen werden
gecompenseerd 1), kwam de werkman - als bij tenminste niet tot werkloosheid verviel - voor het eerst aan wat fleur in zijn dagelijkse leven toe en kon
hij het zich veroorloven geld uit te geven voor andere doeleinden dan voedsel, kleding en huisvesting van de goedkoopste soort. Kwaliteitsverschillen
en nieuwe fabrikaten kwamen gaandeweg enigszins binnen zijn gezichtsveld
te liggen: beter brood, lichter aardewerk, de sigaar van twee cent, margarine
zonder bijsmaak - om enkele zaken te noemen waar de Delftse industrie
belang bij had - het kwam langzamerhand binnen zijn bereik te liggen. In
deze opkomst van de massa-vraag naar andere en betere verbruiksgoederen,
hoe bescheiden deze in de aanvang ook geweest moet zijn, yond de lichte
industrie haar levenskansen, in een eerder tijdsbestek dan het verloop van
de depressie deed verwachten 2).

3.1. De industrie als trekpaard
Eigenlijk is hiervoor, op bIz. 149, ten onrechte de industrie in totaliteit als
een stuwende sector opgevat. In dit verband past een zeker voorbehoud ten
aanzien van industrieen die in een eerdere of latere fase van hun opkomst
sterk afhankelijk zijn geweest van de opbloei in andere plaatselijke industrieen. Voorbeelden daarvan zijn in onze voorafgaande beschouwingen te
vinden. Hartogh Heys en Vreede konden het zonder zo'n plaatselijk industrieel draagvlak, met name van de Delftsche Nijverheid, niet bolwerken, de
Flesschenfabriek viel eveneens terug op de steun van "De Delftsche Nijverheid", het bureau voor economische stoomproductie bestond bij de gratie
van Wallers inventiviteit, zijn kapitaal en dat van Tutein Nolthenius en van
de eerste proefnemingen en toepassingen in de Gistfabriek; het eerste begin
van de Oliefabriek ligt in de proefnemingen met olie-extractie uit mais die
op de Gistfabriek ondernomen werden om de smaak van de spoeling te verbeteren. Misschien kan de eerste opgang van de gist- en spiritusfabriek van
Van Meerten worden opgevat als een uitstraling, een navolging van het
lichtende voorbeeld van Van Markens schepping. Toch is het onjuist deze te
sterk in het middelpunt te plaatsen. In al deze gevallen komen daarnaast in
een latere fase autonome zelfstandige groei-impulsen tot ontplooiing: de
bedrijven volgen hun eigen weg, scheppen hun eigen groeipotenties.
Dat de industriele activiteit ook andere bedrijven aantrok of hun uit1) Voor loonsverhogingen tussen 1884 en 1890, GAD, Archief Reineveld, Vrenen betaalboeken 1884-1890; Archief KNGS; Archief De Delftsche Nijverheid,
loonlijsten per week. Voor Nederland: De Jonge, a.w., 503.
2) Vgl. Ch. Wilson, Economy and Society in late Victorian Britain, in The
economic history review 2nd series XVIII, Dr I; W. bespeurt in Engeland een vroegtijdige opleving van de consumptiegoederensector.
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breiding heeft bevorderd, ligt voor de hand. Een metselaar/aannemer als
Jasper den Braanker, oorspronkelijk een eenvoudige molenbouwer, ging
vaak op karwei voor de plaatselijke fabrieken, en hij was de enige niet.
Andere stadgenoten die aan de fabrieken verdienden, waren te vinden bij de
drukkers, de tuigmakers en de fouragehandelaren. En dan had elke fabriek
nog wei eigen ordertjes die bij de ambachtslieden ter stede werden ondergebracht, zoals die voor gistkistjes, houders voor spiritusgloeilicht en laboratoriumglas van de gistfabriek. VermoedeIijk is deze agglomererende impuis van de industrie, haar zuigkracht op ambacht en handel in de stad niet
zeer krachtig geweest 1). Zo ging het bij de gistfabriek om bestellingen die in
totaal niet meer dan tienduizend gulden beliepen in 1886, en die van de hele
Delftse industrie hebben toen steIIig niet meer dan vijftig duizend gulden
bedragen, waarvan het equivalent in werkgeIegenheid nauwelijks enkele
tientallen beroepsbeoefenaren was.
Een afgeleid effect van de industriele stuwkracht waaraan wei grote
betekenis moet worden toegekend, betrof de consumptieve vraag van de
fabrieksarbeiders, anders gezegd de toeneming van de verzorgende ambachts- en handelsbedrijven. Het korps fabrieksarbeiders in de stad onderging na 1822 een uitbreiding van 250 tot 350 in 1860 en vervolgens tot 1250
in 1890 2); de klantenkring van ambacht en handel werd daardoor sterk
uitgebreid. Bovendien had zij meer te besteden 3). In 1820 stond de loonstandaard op een gulden. In de artilleriewerkplaatsen en geweermakerijen
lag het peil gemiddeld hoger, hetgeen gezien de grote aantaIIen daar werkzame geschoolde werkkrachten geen verbazing wekt. Geoefende werklieden
echter, zoals die in de Iaken- en tabaksbedrijven verdienden een gulden,
terwiji een leerIooier zijn zware en onaangename arbeid waarvoor geen
scholing en nauweIijks enige serieuze oefening nodig was, beloond zag met
nog iets minder 4). In 1860 was de toestand hierin niet veel veranderd, zij het
dan dat in de militaire inrichtingen het loon tot f 1,45 was verhoogd en de
tapijtwevers hun loon zagen opgetrokken tot dat van de lakenwevers 6).
Toch was de gemiddeide verdienste weI gunstiger omdat juist in de beter
betaaide vakken de personeelsuitbreiding het grootst was, o.a. in de metaalindustrie. Op het eind van de negentiende eeuw lag de loonstandaard een
stuk hoger. Volgens F. G. Waller, die het op grond van zijn ruime ervaring
in het Delftse bedrijfsleven kon weten, verdiende de ongeschoolde werkman

') Vgl. Archief KNGS, Memoriaal 31 mei 1885-31 dec. 1886, waaraan op basis
van de daginschrijvingen de volgende opgave is ontleend : meubelen 192 gId.,
gistkistjes 1004, caoutchouc 2717, tuig 133, fourage 2349, drukwerk 1024, laboratoriumglas 112, electr. artikelen 18, moutwijn 1219; de opgave betreft leveranties
door Delftse firma's .
2) Vgl. staat Ill.
3) Loongegevens zijn vermeld in I. J. Brugmans a.w., statistiek 1819; Verslag
gemeente Delft 1861; Nijverheidsstatistiek Struve-Bekaar 1888-'89 (foto-copieen,
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit).
4) Brugmans, Statistieken, 190 e.v., 722 e.v.
•) Gemeenteverslagen Delft, passim.
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in 1904 13 centen per uur of acht gulden per week 1). Vergeleken met die in
1820 en 1860 beliep de verdienste in dit yak dus ongeveer 60 procent meer.
In de fabriekssector is de stijging misschien nog weI groter geweest. Van
Marken betaalde zijn eerste werklieden gemiddeld /7,50 tot /8,50 maar in
1896 lag het gemiddelde loon in de gistfabriek al op dertien gulden 2); en in
1903 moethet nog hoger zijn geweest want toen kwam een losse kracht vaak
al op twaalf gulden, terwijl op de lijmfabriek een ongeschoolde werkman met
tien gulden naar huis ging 3). Natuurlijk laat zich met deze fragmentarische
opgaven geen nauwkeurige becijfering van de verhoging van het loonpeil
geven, maar de slotsom dat deze op zijn minst vijftig procent heeft bedragen
lijkt niet ver bezijden de waarheid. Daarbij moet dan nog bedacht worden
dat juist de goed betalende "Delftsche Nijverheid" zich verhoudingsgewijs
zeer sterk heeft uitgebreid ').
De industriele loonsom (de totale verdienste van de arbeiders in het stuwende midden- en grootbedrijf) die in 1820 nog geen honderdduizend gulden beliep, is volgens ooze becijferingen tot 1860 met ongeveer de helft toegenomen, maar moet tegen het eind van de eeuw vermoedelijk /800.000
hebben bedragen, het zesvoud van het bedrag in 1860. Vooral de winkel stand
is daardoor van karakter veranderd. Heel veel gegroeid is deze sector op het
eerste gezicht niet, maar het aantal winkeliers met een volle dagtaak moet
sterk vermeerderd zijn: talrijke armoewinkeltjes en kroegjes - in de taal
van ooze tijd zogenaamde marginale bedrijfjes - die in 1822 om de bijverdienste werden gedreven, hadden in de loop van de eeuw het veld moeten
ruimen voor professioneel geexploiteerde winkelzaken. Daarmee gepaard
ging een zekere specialisering. Op het eind van de eeuw telde de stad 26
meikslijters, 7 galanteriewinkels, 14 in garen, band en sajet, 8 in herenmodeartikelen, 32 in manufacturen, 28 in tabak, snuif, thee, koffie en sigaren en
13 in "gemaakte klederen" 5). Dat er toen in zuike speciaalzaken een goede
broodwinning zat hing samen met de vergroting van de welvaart in brede
Iagen van de bevoiking, en dan speciaaI onder de fabrieksarbeiders. Ook de
ambachtsman heeft daar de vruchten van geplukt. Beroepen als koek- en
banketbakker, behanger, goud- en zilversmid, fotograaf en paraplumaker
waren na 1857, het jaar waarvoor gegevens bekend zijn sterk in opkomst.
Juist de gespecialiseerde winkeliers en ambachtslieden zagen hun deboucbe
Archief KNGS, Copieboeken, 10 augustus 1904, F. G. Waller aan Amice.
') Archief KNGS, Copieboeken, 31 juli 1895, J. C. van Marken aan Staatscommissie.
3) Als noot 2, hiervoor.
') Staat IV ; zie onder branderijen, olieslagerijen, lijmfabriek. Ter vergelijking:
voor heel Nederland kan de stijging 1850 (1870)-1910 geschat worden voor de hele
industrie op 70 procent; vgl. De Jonge, a.w. 287.
5) Ontleend aan gedetailleerde nominatieve opgaven in het Adresboek voor
Delft, 1890, 1900; een inzicht in de ontwikkeling na 1850 verkrijgt men door een
vergelijking met het Adresboek voor Delft 1857. Naast de genoemde winkels telde
Delft nog 185 winkels zonder nadere specificatie; een blik op staat V leert dat er in
vergelijking met 1822 (217 winkeliers, 105 winkels als bijverdienste) in het totale
aantal, met inbegrip dus van de gespecialiseerde zaken, weinig is veranderd.
1)
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STAAT VI
Verdeling van het inkomen van de hoogst aangeslagenen (Delft, 1904)
in duizenden
guldens

Industrielen
Handeldrijvende en industriele middenstand
Gezeten geslachten
Vrije beroepen
Renteniers, weduwen
Hoogleraren aan de Polytechnische School
Sociaal milieu onbekend

250
150
100
100
50-100
100
100-150

Bron :
Kohier van den hoofdelijken omslag der gemeente Delft over het jaar 1904
(nominatieve opgave der aangeslagenen met adres en bedrag van de aanslag).
N.B. Het sociaal milieu is per belastingplichtige vastgesteld aan de hand van
GAD, Fiche-documentatie, Delftsch Jaarboekje, Adresboekje Delft e.d. Als hoogst
aangeslagenen zijn beschouwd al wie voor op zijn minst f 5000 per jaar werd aangeslagen. Tot de gezeten geslachten zijn gerekend de nazaten van de zgn. traditionele raadsgeslachten (waarvan de leden tussen 1815 en 1875 met een zekere mate
van continuiteit zitting hadden in de gemeenteraad).
echter sterk groeien door de bestedingsmogelijkheden van andere bevolkingsgroepen dan de arbeidende klasse.
Van de 3429 aangeslagenen volgens het "Korner van den hoofdelijken omslag, Delft, dienst 1904", vieIen er 2100 in de inkomensklassen tot duizend
gulden (naar onze indruk het maximum dat in de arbeidende klasse door een
voorman of ploegbaas werd verdiend), 1200 in de categorie met een inkomen van duizend tot vijf duizend gulden, dus de middenstand, de talrijke
bekleders van kleine administratieve postjes en de andere hoofdarbeiders
voor wie de ontwikkeling van industrie en overheidsadministratie een
werkkring had geschapen en, tenslotte, ongeveer honderd van de hoogstaangeslagenen, met meer dan vijf duizend gulden - volgens de aanslag weI te
verstaan 1). Die honderd hadden met elkaar ongeveer evenveel te verteren
als de hele industriele loonsom bedroeg. Dragers van eertijds in de stad
grote namen yond men onder hen nauweJijks (eigenlijk aIleen Ieden van de
familie Van BerckeI), maar men mag daaruit niet afleiden dat de "nouveaux
riches" van de fabrieken volstrekt de boventoon voerden. Onder hen kwamen de hoogste inkomens voor (Van Marken, Waller en Labouchere stonden aan de top van de pyramide na de debacle van Van Meerten) en als
categorie besIoegen zij ongeveer een derde van de hoge inkomens. Daar1) Ook de forensen zijn meegeteld; voor Van Marken die Diet in de opgaven was
opgenomen (hij was toen bijna voortdurend ziek en verrichtte zijn werk vermoedeIijk aIleen in zijn aan huis verbonden kantoor dat Diet op Delfts grondgebied gelegen was) heb ik naar rato van het inkomen van zijn mededirecteur Waller een bijschatting verricht.
De aanslagen zijn minima waartegen de betrokkene geen protest had aangetekend.
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tegenover waren echter ook de handeldrijvende en industriele middenstand
goed bezet (enkele goede modemagazijnen, handelaren in koffie, thee en
tabak, maar ook nog een enkele welgestelde boterhandelaar). Bvenals de
categorie van de vrije beroepen rustte hun welstand echter vooral op de
grondslag van de industriele groei. Ben uitzonderingspositie namen in dat
opzicht slechts de hoogleraren aan de Polytechnische School in, van wie
velen overigens nauwe banden met de industrielen of de industrie onderhielden 1).

3.2. Financiering en kapitaai
Tot een krachtige opbloei van de plaatselijke financiele instellingen heeft
de groei van het Delftse zakenleven niet bijgedragen. Voor een deel speelt
daarin de min of meer toevallige omstandigheid een rol, dat de grootste
van allen, "De Delftsche Nijverheid", van het begin af tot de klantenkring
van de Rotterdamse kassiers Mees behoorde, die daardoor nauw met het
Delftse wei en wee - dat laatste vooral in de jaren tachtig ten tijde van de
liquiditeitscrisis bij de Oliefabriek 2) - was verbonden. De Utrechtse firma
Vlaer en Kol kon zich ook in relaties met de Delftse industrie verheugen,
met name met de Flesschenfabriek 3). De rol van de plaatselijke financiele
instellingen was vergeleken met die van Mees en Vlaer & Kol van ondergeschikte betekenis.
Volgens het patentregister van 1822 bestonden er toen in de stad maar
twee, het Administratiekantoor van Hollandsche fondsen (c. & A. Overgaauw Pennis, B. van den Boogaart en Mr. H. van Berkel) en de firma Van
der Mandele '). Overgaauw Pennis en zijn compagnons exploiteerden eigenlijk een effectenkantoor dat inschrijvingen op de Nederlandse staats schuld
verzorgde, maar zich ook met de aankoop van allerlei andere effecten belastte. Daar viel een goede boterham in te verdienen, want well-to-do Delft
toonde grote belangstelling voor allerlei binnenlandse en buitenlandse
effecten. Aileen al de lieden die in 1855 in de raad zaten lieten 5,2 millioen
gulden na waarvan 3 millioen in effecten was belegd 5). Verder bracht de
1) Prof. Pekeiharing was bevriend met Van Marken, prof. Ravanek adviseerde
de NGSF, Hoogewerff was de neef van Van Stolk, de directeur van de lijrnfabriek;
eertijds onderhielden Oudemans en Henket banden met de fabriek van Van
Meerten, Grundel en Gugel met Van Marken; Le Comte was betrokken by de
Porceleyne Flesch.
2) Van Marken die zieh niet ontzag de Oliefabriek met kapitaal van de Gistfabriek bij te springen, kreeg toen een kraehtige terechtwijzing van Mees te ineasseren (Arehief KNGS, Copieboeken, 21 maart 1888, Van Marken aan Amice Van
Limburg Stirum; 4 jan. 1885, Van Marken aan Cher ami, = Gaston Thube, Nantes).
3) Archief KNGS, Notulen bestuur Flessehenfabriek 11 febr. 1887; idem aandeelhoudersvergadering 24 jan. 1891.
4) GAD, Register der patentsehuldigen in de gemeente Delft, behorende tot de
derde rang, voor den jare 1822.
6) Staat Vll; n.b. notering van de aandelen meestal op basis van koerslijsten die
speciaal voor de successie-aangifte werden samengesteld; de meeste aandelen
waren namelijk niet ter beurze genoteerd.
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STAAT VII
Nalatenschappen van 25leden in de raad in de jaren '50
Samenstelling

Onroerend goed, inboedel
Hypotheken, leningen
Overheidsobligaties binnenland
buitenland
Spoorwegeffecten binnenland
buitenland
Overige buitenlandse effecten (waterleiding e.d.)
Aandelen en obligaties bedrijfsleven in Ned. en kol.
Eigen bedrijf
Totaal actief
Totaal passief
Grootte nalatenschap

negatief
minder dan 150.000
tussen 150.000 en 1100.000
tussen 1100.000 en 1200.000
tussen 1200.000 en 1500.000
meer dan 1500.000
Totaal

Totaal
bedrag

1,3 mljn gld
0,8
0,3
1,1
0,3
0,5
0,1
0,7
0,3
5,5
0,2
Aantal
gevallen

2
1
8
5
5
4

25

Bron
ARA, Provo Zuid Holland, Drente, Memories van successie (gerangschikt naar
plaats en jaar van overlijden).
firma ook kortlopende leningen van het gemeentebestuur bij het publiek
onder of nam zij althans daarin een aandeel, vermoedelijk met de bedoeling dit bij een aantal klanten te plaatsen 1). Soms kwam het zelfs zover dat
plaatselijke kleine zakenlieden die te goeder naam en faam bekend stonden
bij een van de firmanten, financieel uit de nesten werden geholpen; zo hielp
Overgaauw Pennis in het begin van dejaren '50 W. C. Braat (een pas begonnen zinkwerker die in Delftse betere kring niet onbekend was en geld moest
toeleggen op de relatie met een zinkornamentenbedrijf waarvoor hij de verkoop behartigde) aan de fondsen die hij nodig had om de eindjes aan elkaar
te knopen 2). Op deze vorm van industriefinanciering had zich vooral het
kassierskantoor Van der Mandele toegelegd. Ten tijde van Hoekwaters
directoraat van de glasfabriek Boers nauw met dit bedrijf verbonden, wisten
de heren Van der Mandele zich wat later met gemak de positie te verwerven
van het eerste kassierskantoor ter plaatse, dat de zaken behartigde van De
1) GAD, Register van het verhandelde bij de Commissie van Financien benoemd
... in dato 23 maart 1824, 11 maart 1831, 2 april 1831, 28 juni 1842; Cie tot het
werk der begrootingen en finantien, 23 feb. 1855.
2) Levensverhaal F. W. Braat, 2juni 1886.
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Porceleyne Flesch, de firma Braat en de firma Van Meerten, om bij enkele
bekende ondernerningen te blijven 1). Zij golden als bankiers "in every
respect first rate" 2). Op het laatst van de negentiende eeuw waren hun belanechter zo sterk verstrengeld met die van de Delftsche Gist en Spiritusfabriek,
dat hun val niet te verrnijden was toen deze grote onderneming die Van
Meerten met aIle middelen (waaronder een felle concurrentie met Van Marken) in enkele jaren van de grond poogde te brengen, in deconfiture raakte
met een tekort van 1,5 milJioen gulden 3). De firmant van het kassiershuis,
Mr. W. K. S. van der Mandele (die zich ondanks zijn faillissement in de persoonlijke hoogachting en het vertrouwen van velen mocht blijven verheugen
was niet de enige in de branche die zijn loketten moest sluiten : de
Delftsche Bank, in feite een voortzetting van het oude kassiershuis dat
indertijd door Overgaauw Pennis, Van den Boogaart en Van Berckel gedreven werd, kwam in dezelfde omstandigheden te verkeren, door het faillissement van de drijfriemenfabriek Adam 6).
Ook bij de credietverlening aan kleine ondernemingen liepen de kassiers
voortdurend het gevaar dat hun voor korte termijn verschafte geldmiddelen
gei'mmobiliseerd raakten. Een veelbelovende klant die erin slaagde zijn
zaken wat uit te breiden door grotere opdrachten aan te trekken, had daardoor meer geld nodig om zijn orders in bewerking te financieren, terwijl zijn
credietbehoefte nog vermeerderd werd door de gewoonte op vaste relaties
driemaands-wissels te trekken. Dat geld verschafte hij zich door geen winst
aan zijn commanditaire vennoten of aandeelhouders uit te keren en door een
beroep te doen op de hulp van de kassier. Bleven de zaken goed lopen dan
had hij dat geld permanent nodig, waardoor de fondsen van de kassiers
gei'mmobiliseerd werden 8). AIleen een consolidatie van deze kortlopende
schuld door de uitgifte van aandelen of het vinden van nieuwe geldschieters
kon aan deze ongewenste investering een einde maken, maar door de toegepaste beperking van de winstuitkering viel het moeilijk deze bij het bedrijf
te interesseren. Het mag onder deze omstandigheden geen wonder heten
dat de kassiers vaak weinig toeschietelijk waren. Vlaer & Kol - de Utrechtse kassiers van de Delftse flessenfabriek - dekten zich door van comissarissen - kapitaalkrachtige mannen als F. G. Waller en H. A. van Beuningen
die al grote bedragen geinvesteerd hadden - borgstelIingen te eisen die tot

'»

1) Mededeling Dr. K. E. van der Mandele te Aerdenhout; als noot 2, bIz. 175.
2) Archief KNSG, Copieboeken, 5 sept. 1895, F. G. Waller aan Messrs. Bryan,

Dankie Co. Londen.
3) D. C. 1901,248; blijkens het verslag aan aandeelhouders werd er aIleen al in
1900 een half millioen gulden verlies geboekt.
4) Zo trad hij bij zijn faiIlissement af als dijkgraaf van Delfiand, maar bij werd
korte tijd later weer als zodanig benoemd; D.C. 1901,249; 1902, 106.
&) N.R.C. 19 dec. 1903; D.C. 8 maart 1892 (firmant W. A. J. Berlage was ook
directeur van de D.B.).
8) Deze gang van zaken deed zich in principe bij de firma Braat en bij de Flesschenfabriek voor. Voor beschouwingen over de relaties tussen het zakenleven en
kassierskantoren, H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal en ondernemerschap in Nederland 1800-1850 (1965), 15.

DELFT IN DE NEGENTIENDE EEUW

177

grote bedragen, soms van een halve ton, opliepen 1). Ben man als W. C.
Braat werd incidenteel uit de nood geholpen door Overgaauw Pennis en
door een rijke oom, maar wist, toen bij een groot karwei onder handen kreeg,
het geld voor de wekelijkse loonbetaling soms aIleen bij elkaar te krijgen door
her en der kleine bedragen te lenen; en toen zijn kassier Van Hoytema niet
scheutig genoeg was bracht hij zijn zaken over naar Van der Mandele 2).
Om het credietrisico te verminderen namen de kassiers voorts de verzilvering
van de wissels die hun klant op zijn afnemers trok over om dan zijn rekening
voor de opbrengst te crediteren 3).
De meeste grooiende ondernemingen, en dan vooral de kleinere onder
hen, hadden naar onze indruk voortdurend met financieringsproblemen te
kampen - vaak nog meer met betrekking tot bedrijfskapitaal dan kapitaal
voor investeringen en vaste activa 4) - die op hun expansie belemmerend
hebben gewerkt. De diepere oorzaak was hun gebrek aan risicodragend kapitaal. Geldschieters die een gedeelte van hun kapitaal voor langere termijn
in industriele ondernemingen investeerden, daarin een aandeel namen met
aIle lusten en lasten van dien, waren moeilijk te vinden.
Niet dat onder gezeten Delftenaars de kapitaaikrachtige lieden ontbraken;
integendeel, zij woonden bij tientallen langs de fieurige gracht van het Oude
Delft. Dat de publieke zaak hun ter harte ging toonden zij door hun activiteit in het stadsbestuur en (bestuurlijk en financieel) in allerlei arbeid op het
terrein van maatschappelijke zorg. Het belang dat de komst en de opbloei
van industrieen binnen de veste voor het welzijn van de stad konden hebben,
beseften zij vermoedelijk wei; aIs het er om ging militaire werkplaatsen, de
genieschool, de Indische instelling of de Koninklijke Akademie binnen de
poorten te krijgen viel hun geen mooite te zwaar. Maar serieuze pogingen om
industrieen naar hun vaderstad te halen hebben zij bij mijn weten nooit
ondernomen. Waarom niet? Zo zwart als een hunner, die meende dat industrieen aIleen maar vreemd werkvolk aantrokken dat, na de droove afioop
van het zakelijk avontuur blijkbaar ten laste van de plaatselijke armenkassen
zou komen, zagen de meeste het niet 6). Maar wei moet het mensen die zich
in feite niet anders gedroegen dan als voorzichtige beleggers en naast hun
eigen conservatief en traditioneel gedreven kleine zaak vele andere financiele
ijzers in het vuur hielden 8), een zeer onwennige gedachte zijn geweest hun
goode geld te steken in ondernemingen die op nieuwe procedes, nieuwe producten of kwaliteiten, de opening van nieuwe afzetmogelijkheden gericht
waren. Behoudens een enkele uitzondering waarop ik later terug kom, ontbielden zij zich dan ook zorgvuldig van enigerlei investering in de nieuwe
Arehief KNGS, Notulen bestuur Flessehenfabriek 1 aug. 1900, 6 oct. 1903.
Levensverhaal F. W. Braat, 11 nov. 1911.
GAD, Arehlef Reineveld, Copieboeken, 23 sept. 1882, Senf & Co aan Gebrs.
van Hoytema; idem 30 juni 1883.
4) Vgl. S. Pollard, Fixed Capital in the Industrial Revolution in Britain, The
Journal of Economic History XXIV (1964), nr. 3.
6) Notulen gemeenteraad 31 juli 1866.
8) GAD, Arehief Van Berekel, specificatie van goederen, effecten en sehuldbrieven, alwaar een gedetailleerd overzieht van de zeer uiteenlopende beleggingen.
1)
2)
3)

178

DELFT IN DI; NEGENTIENDE EEUW

zakelijke ondernemingen die na 1860 van stapelliepen. Van dp. maatschappelijke upper ten in de gemeenteraad (1855) is te oordelen naar gedetailleerde
overzichten betreffende de samenstelling van hun nalatenschappen niemand
geldelijk gemteresseerd geweest in de plaatselijke industrie, behalve natuurlijk in voorkomende gevallen in de eigen familieonderneming. De gezeten
Delftenaar belegde zijn geld liever in huizen, bouwland, tiendrecht, hypotheekjes aan kleine ambachtslieden en winkeliers (vermoedelijk geloofsgenoten) of, onder gebruikmaking van de diensten der plaatselijke kassiers,
in Amerikaanse "spoortjes", gasbedrijven in Centraal of Oost-Europa,
Hongaarse premieleningen, fancy papieren uit Zuid-Amerika, Spanje,
Algiers, Russische steden, en - in een enkel geval - Indische cultuurmaatschappijen, de Nederlandsche Handel Maatschappij en vaderlandse stoomrederijen, om maar niet te spreken van kerkelijke obligaties, maatschappijen
als "Land is zekere bezitting", f 5000 in het Nederlandsche Panopticum,
Delftsche Opmerker (Nieuwsblad voor Delft), en een vrijwel waardeloos
aandeel in het dablad De Standaard.
Op het eerste gezicht waren de aandelen van de Delftsche broodfabriek,
die in verscheidene nalatenschappen voorkwamen, in dit opzicht een vreemde eend in de bijt, maar het betrof niet anders dan de uitzondering die de
regel bevestigt. Van broodfabrieken verwachtte men in de jaren '50 en '60
algemeen dat zij door een frisse wind van concurrentie een verlaging van de
broodprijs zouden inluiden en om die reden in maatschappelijk opzicht
heilzaam zouden werken 1). Weldenkende lieden schreven in op de emissie
van Perk, de broodfabrikant, zoals zij ook de werkinrichting voor de armen
en de plaatselijke Hulpbank bedachten; belangstelling voor een industriele
onderneming of geloof in de levensvatbaarheid daarvan was daarbij een
overweging van secundair belang.
In de economische reconstructie van de stad namen, zo is reeds gebleken,
Iieden van hun sociale categorie zo goed als geen deel in de functie van
ondernemer; men zou Hioolen als een duidelijke uitzondering kunnen beschouwen, Van Berckel ook, maar in mindere mate. En als kapitaalverschaffer liet deze coterie het ook afweten, zo voIgt uit de voorgaande passage en
uit het overzicht van hun vermogensopbouw dat in staat VII is opgenomen.
Wie zich weI bereid toonden als zodanig op te treden waren homines novi
als Van Marken, Waller, Tutein Nolthenius, Labouchere, die op grond van
eigen ervaring en bekendheid met de industrie het risico en rendement in
andere ondernemingen enigszins vermochten te schatten. En dan verder een
paar lieden van de tweede garnituur. V~~r de gistfabriek - de enige onderneming waarvan het bekend is - waren dat Veth, de oprichter van de
plaatselijke melk- en zuivelinrichting (na 1860 tot bescheiden bloei gekomen) en de winkelier H. Fangman; verder J. den Braanker en N. Buyteweg,
1) De Economist 1866, Bijblad, 96, 559; vlgs De Ec. 1868, 261 Jiep na de afschaffing van de broodzetting waardoor concurrentie vrij werd de broodprijs sterk
terug ; idem 1869,920-1 ; voor Delft zijn geen gegevens beschikbaar. De D. broodfabriek (emissie van 200 aandelen, f 40.000) was van gemiddelde grootte (vgl. opgaven voor Haariem, Leiden, Almelo in de Ec. 1866, Bijblad, 559).
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die bij de bouw van de gistfabriek betrokken waren en P. Merkus, in 1870
directeur van de Flesschenfabriek die in zijn kwaliteit van burgemeester van
Hofvan Delft en Vrijenban ten tijde van de bouw met Van Marken van doen
moet hebben gehad in verband met vergunningen voor de plaatsing van
stoomwerktuigen en dergelijke meer 1). Den Braanker trad tezamen met
G. de Ronde en J. P. Henneveld, ook aannemers, de bouwmaterialenhandelaar A. N. A. de Lint en o.a. de leerlooier W. O. A. Lans op als geldschieters
voor de zonen Braat toen deze met hun zwager Specht Grijp de zaak van de
stichter F. W. Braat overnamen 2).
In de "Delftsche Nijverheid", ver uit de belangrijkste groeifactor in de
stad, is wat lei ding en kapitaalverschaffing betreft de Delftse burgerij niet
aan bod geweest; zelfs de Delftse kassiers kwamen er niet aan te pas. Des
te opmerkelijker is het dat de oprichting van de Delftsche distilleerderij,
gist- en spiritusfabriek tamelijk veel belangstelling ondervond: de lijst van
aandeelhouders is niet bewaard gebleven, maar uit de presentielijsten van
een drietal aandeelhoudersvergaderingen blijkt dat deze bezocht werden
door twee hoogleraren van de Polytechnische school, acht kleine fabrikanten, onder wie de financiers van Braat, een rustend geneesheer en een hoofdonderwijzer 3); namen van vooraanstaande oudere Delftse families treft men
er niet onder aan maar die hadden naar onze indruk het stof van hun voeten
geschud, om zich elders te vestigen. De enige uitzonderingen waren de Van
Meertens, die het bedrijf in handen hadden en de Van der Mandele's, die
als kassier optraden en deel uitmaakten van het consortium dat de emissie
verzorgde. Hun namen die al een eeuw lang een vertrouwde klank hadden
onder de gegoede burgerij en hun kapitaalkracht moeten weI een zekere aantrekking hebben geoefend. De hooggespannen verwachtingen - verblind
door Van Markens succes zag men wellicht al te gemakkelijk een rooskleurige toekomst voor de gistfabricage weggelegd - droegen daar natuurlijk
het hunne toe bij, terwijl het klimaat voor industriele investeringen in de
stad milder was geworden door de grotere algemene bekendheid met het
fabriekswezen.
3.3. Twee uitzonderlijke bedrijfstakken

De grootste werkgever in de stad behoorde niet tot de groep particuliere
ondernemers. Deze plaats nam de Rijksoverheid in, die in Delft een complex
militaire inrichtingen onder dak bracht, de Stapel- en Constructie-Magazijnen en verder nog een paar troepenonderdelen. Met elkaar hadden deze
etablissementen meer werkvolk in dienst dan er op de loonlijst van de
industrielen stond: in 1815 werkten er al meer dan drie honderd Delftenaren
en nergens elders in het bedrijfsleven yond men zo'n opeenhoping van ver1) Arch. KNGS, Memoriaal 5 juni 1869, 31 juli 1871, 10 oct. 1871,2 oct. 1881;
vgl. Annex au moniteur beIge du 15-16 oct. 1906 (acte 5142), Recueil des actes et
documents relatifs aux societes commerciales.
2) W. C. Braat, 11 nov. 1911.
3) Archief KNGS, Processen verbaal aandeelhoudersvergaderingen Delftsche
Distilleerderijen gist- en spiritusfabriek 14 febr. 1891,28 april 1892, 31 mei 1901.
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houdingsgewijs goed betaalde werkkrachten als in de militaire werkplaatsen,
waar een voIslagen smid, geweermaker of wagenmaker op de begroting stond
voor /1,20 per uur, een loon dat voor weinig anderen was weggelegd 1).
Vlak na 1815 werd er bij de magazijnen nog extra werkvolk aangesteld. Daardoor hield de stad die tegelijkertijd het particuliere bedrijfsleven zag kwijnen
nog enigszins vertier. Maar toen de Europese verhoudingen weer tot rust
waren gekomen, bezuinigde het departement al spoedig fors op de Delftse
intendance-inrichtingen: in de loop van de jaren '20 werd twintig procent
van het personeeI ontslagen, aIthans wat de burgerwerklieden betrof. Deze
wisselvalligheid in het bestaan van deze good betaalde krachten sproot ook
voort uit de personeelspolitiek van het departement. Konden er vakbekwame
miliciens bij de Compagnie Artillerie Werklieden gedetacheerd worden, dan
moosten de burgers het veld ruimen 2).
Van het oplaaien van de vijandelijkheden Noord-Zuid in 1830, waardoor
de legerwerkplaatsen bij Luik en bij Nieuwpoort verloren gingen 3) heeft de
stad kort daarop profijt getrokken doordat het leger toen de Delftse werkplaatsen ging uitbreiden met een ijzergieterij. Voor de bemanning van de
werkplaatsen die onder hoogspanning werkten, deden de autoriteiten een
beroop op gepensioneerden, op uitgeweken werklieden van de Belgische
werkplaatsen en op wie er verder nog aan vakbekwame werklieden te vinden
waren. Maar na een jaar kreeg de helft van het personeel weer gedaan en
kort daarop werkten van de blijvers de meesten maar enkele dagen per
week, op de duur werd de personeelsbezetting definitief ingekrompen ').
Niettemin bleven de militaire inrichtingen gedurende de ganse 1ge eeuw voor
de stedelijke welvaart een hoofdpijler die op het eind van de eeuw (toen de
overplaatsing naar Hembrug doorgang Yond) good was voor vijf honderd
arbeidsplaatsen, tegen ruim honderd in 1840-'50 S).
Voor de Delftse rniddenstand betekenden het garnizoon en de werkplaatsen een forse debietsverruirning want er werd aan rnilitaire wedden en aan de
bezoldiging van het burgerpersoneel een fors bedrag ten koste gelegd, in
1879 300.000 gulden, niet zoveel minder dan toen de hele industriele loonsom bedroog. Bovendien brachten de rnilitaire autoriteiten (ongerekend wat
na aanbesteding aan Delftse industrieelen werd gegund) voor /200.000 aan
orders onder bij het Delftse bedrijfsleven, heel wat meer dan de plaatselijke
industrieen plachten te bestellen 6). Vergelijkenderwijs bezien was de welvaart van de stad, zo kan men afleiden uit de hierboven en in voorgaande
1)

ARA HuIpdepot Schaarsbergen, Archlef Stapel en Constructie Magazijnen te

Delft. Nr. 17, Formatie der directie 1814.
2) Idem Nr. 17. Inspectie der magazijnen en werkplaatsen 1831; idem Formatie

der directie 1826, 1830, 1831.
3) Als noot 2, 1831, 1832.
4) Idem Nr 17. Inspectie der magazijnen en werkplaatsen 1833; Formatie der
directie 1834.
5) Staat ill en biz. 147.
6) Notulen gemeenteraad 2 september 1879; van de onderhandse gunningen
moet vooral de wapenfabriek van Bar hebben bestaan.
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bladzijden opgenomen gegevens, tot 1880 haast even sterk afhankelijk van
de intendance als van de industrie.
Dat de groei van de Delftse industrie ook indirect is bevorderd door de
militaire werkplaatsen die veel geschoold personeel in dienst hadden dat
met name voor de metaalindustrie een extra-arbeidspotentieel betekende,
lijkt niet waarschijnlijk. Nominatieve personeeislijsten waaruit (met veel
moeite) zou zijn vast te stellen of de fabrieken personeel van de militaire
werkplaatsen hebben overgenomen, ontbreken. Ook mededelingen van tijdgenoten die op zo'n personeelswisseling wijzen zijn niet aangetroffen 1).
Het feit dat de metaalindustrie en de werkplaatsen in de tweede helft van de
1ge eeuw tegelijkertijd een krachtige expansie doormaakten doet eerder vermoeden dat zij bij de werving van vaklieden hebben geconcurreerd dan dat
de fabrieken toen een ruim recruteringsveld hebben aangetroffen onder het
vakbekwame personeel van de militaire inrichtingen.
Het bouwvak had aanvankelijk weinig om handen, of het moest zijn de
sloop van panden die in verval waren geraakt door jarenlange leegstand;
de tiercering had vele renteniers genoopt naar goedkope huisvesting om te
zien 2). Pas omstreeks 1840, toen de Koninklijke Akademie werd opgericht,
verrezen er in enkele jaren tijds een paar honderd woningen. Toch was de
tijd toen nog niet rijp voor een gunstige bouwconjunctuur (zie staat VIII).
Alhoewel het gemeentebestuur poogde de bouwactiviteit leven in te blazen
door wie een huis zette vrijstelling van de grondbelasting te gunnen, zat er
ondanks dit fiscale steuntje in de rug voorlopig nog geen schot in de bouwerij 3). Maar tegen 1860 begon de huisvesting voor een enkele bevolkingsgroep
toch spaak te lopenoHet ging om een groep in opkomst, die van de fabrieksarbeiders wier aantal toen een bescheiden toeneming begon te vertonen. Zij
konden wat meer huur betalen dan de twee kwartjes per week waarvoor de
permanent of incidenteel bedeelden zich van schamele woonruimte plachten
te voorzien. Aan woningen in de huurklasse van een gulden ontstond daardoor een gebrek: de fabrieken wisten volgens de burgemeester niet hoe hun
werkvolk onder dak te brengen '). Het gemeentebestuur poogde daar een
mouw aan te passen door de bouwers van solide niet al te kleine arbeiderswoningen een premie van tachtig gulden te bel oven, wat neerkwam op tien
procent van stichtingskosten. Dat deze maatregel in het geheel niet effectief
bleek, behoeft ons niet te verbazen. Misschien achtten somrnige burgers
zo'n maatregel principieel onjuist, de gedachtegang volgend van een querulant raadslid die van "Sozialismus" sprak S). Maar wie uitsluitend de maat1) Opmerkelijk omdat in het algemeen personeelswisselingen veelvuldig lijken
voor te komen, vooral in de aanloopfase (vgl gegevens betreffende Gistfabriek en
Reineveld, in de staat II en noot 2, biz. 244).
2) Nieuw jaarboekje; kronijk voor Delft 1868,7.
3) GAD Verslag der gemeente Delft 1821-1849 20 jan. 1843.
') Notulen gemeenteraad 16 nov., 29 nov. 1859.
5) Ais boven. Het betrof Mr. C. E. Overgaauw Pennis die met lede ogen moet
hebben toegezien hoe zijn jaargenoot in de plaatselijke deftige clubs, Mr. J . van
Kuijk, hem (wiens grootvader de stad tientallen jaren had bestuurd) in aIle op-
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STAATVllI
Woningbouw (jaargemiddelden)

1819-1836
1837-1839
18~1842

1843-1845
1846-1848
1849-1852
1853-1859
18~1862

1863-1865
1869-1879
1879-1889

8
28
69
48
20
17
55
69
64
120
90

Bronnen:
1819-1842 vastgesteld m.b.v. gegevens bij A. J. van der Aa, Aardrijkskundig
woordenboek der Nederlanden ill, 223-247 en GAD, Verslag Delft 1821-1849.
1843-1859 geteld uit GAD, Notulen B. en W. betreffende naar buiten werkende
stukken; Algemene Volkstelling 1859.
1860-1865 geteld uit Gemeenteversll. Delft.
1869-1889 ontleend aan Volkstellingen 1869, 1879, 1889.
Toelichting
De moeilijkheid schuilt bij woningstatistieken in de eenheid van telling. Gaat
het om plannen voor blokjes percelen, om panden, om wooneenheden met een
eigen buitendeur of om ruimten die als zelfstandige wooneenheid worden gebruikt?
De onderzoeker die met historisch materiaal werkt vermag op deze punten meestal
geen definitief antwoord te geven. Daarom is het zaak historische reeksen betreffende de woningbouw met veel reserves te omgeven en gebruiken. Vooral de volkstellingsuitkomsten verdienen in dit verband aandacht. Aan de daaraan verbonden
woningtellingen ligt volgens de officiele toelichting steeds de huisnummering ten
grondslag, een tamelijk onzeker criterium; bovendien is men bij de telling van
1899 (die hierboven niet is opgenomen) op een ander systeem overgegaan waarbij
het pand met recht opgetrokken muren de eenheid van telling werd·). Een complicatie bij zo'n huisnummeringsteIlingvormden de bedrijfsgebouwen; in 1849 werden
die geteld als leegstaande woningen. Vit de cijfers betreffende de volgende telling,
die van 1859, blijkt duidelijk dat in haast aIle gevallen van leegstand het niet om
woningen ging. Voor zover in ons onderzoek woningtellingcijfers zijn gebruikt
hebben deze betrekking op bewoonde woningen.
Als een eerste benadering van de bouwactiviteit zijn deze cijfers met het oog op
het voorgaande weI bruikbaar zij het dat zij een systematische onderschatting opleveren wegens verminderingen van de woningvoorraad door brand, afbraak e.d.
*) Inleiding tot de uitkomsten van de negende algemeene tienjaarlijksche volkstelling met de daaraan verbonden woning- en beroepstelling (1913).
star van het rendement aanlegde, moet een belegging in arbeiderswoningen
weinig aantrekkelijk hebben geleken: tegenover een te verwachten huuropbrengst van /52,- stond dan een investering van /720,-; m.a.w. het
zichten overvleugelde; van Kuijk bracht het tot wethouder, burgemeester, kamerlid
met veel invloed in conservatieve kring, weigerde een paar ministerspostjes - Pennis was raadslid, kantonrechter, hield het kassierskantoor van zijn vader aan,
misschien ook diens wijnhandel, en werd als raadslid gewipt toen hij bezoldigd
regent van het plaatselijke godshuis werd.
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brutorendement beliep ondanks de premie maar 7 procent, wat bepaald laag
was 1). Oat op de premieregeling gedurende 25 jaar in zegge een geval een
beroep werd gedaan wekt onder deze omstandigheden geen verwondering 2).
Inmiddels werd in de loop van de jaren '60 de behoefte aan arbeiderswoningen zo dringend, dat het huurpeil opliep en twee ondernemende aannemers, A. N. de Lint en J. P. Henneveld een fors bouwplan in uitvoering
namen dat voorzag in de aanleg van een hele wijk arbeiderswoningen. Voor
de premie wilden zij, blijkbaar met het oog op de kwaliteitseisen waaraan
dan voldaan moest worden, niet in aanmerking komen, maar zij trachtten
wei de gemeente voor de kosten van het bouwrijp maken van de grond en de
aanleg van trottoirs e.d. te laten opdraaien onder het voorwendsel dat zij
anders voor een prijs van f 500 tot f 800 geen "fatsoenlijke deftige woningen"
konden zetten. De gemeente ging op dit verzoek evenmin in als op latere
aanvragen van dezelfde strekking 3).
In de jaren na '50 kwam de nieuwbouw in nagenoeg aile woningcategorieen goed op gang en deze gaf tot 1883 toe een redelijk vertier in het bouwvak.
Aanvankelijk bouwde men voornamelijk in opdracht van beleggers en
eigenaren, herenhuizen of burgerwoningen, maar in de loop van de jaren
zestig begonnen speculatiebouwers ook blokjes kleinere woningen te zetten,
die zoals reeds vermeld bestemd waren voor de arbeidende klasse '). De
bouwactiviteit begon zich toen ook naar de minder gunstig geiegen buurten
van de stad te verplaatsen, in de jaren zeventig naar het oosten en noorden,
in de jaren tachtig vooral naar het westen. De beter gesitueerden die geen
woningen aan de betere grachten zoals het Oude Delft en de Koornmarkt
von den of begeerden, vestigden zich toen langs de singels aan de rand van
de stad, soms gelegen op het grondgebied van de buurgemeenten Hof van
Delft of Vrijenban. In de tweede helft van de jaren '80 liet de drukte in de
woningbouw in verscheidene jaren veel te wensen over en werden de vaste
knechts al heel vroeg in het najaar bedankt omdat er geen werk meer was
1) Blijkens de gedetailleerde opgaven in de geraadpleegde Memories van Successie bedroeg het rendement op de niet afIosbare staatsschuld (een zeer solide belegging) op zijn minst 4 procent (vgl F. de Roos en W. J. Wieringa, Ben halve
eeuw rente in Nederland, 1953, bijlage I). Rekening houdend met grondbelasting,
afschrijvingen, onderhoud en vaste lasten als straat- en poldergeld en brandwaarborgverzekering, was in vergelijking daarmee het netto-rendement op woningen onaantrekkelijk en bovendien riskant gezien de risico's van leegstand en huurachterstand (in geval van werkloosheid of ziekte).
2) Notulen gemeenteraad 20 oct. 1882.
3) Idem 28 oct. 1864 en 26 mei 1865. Ben verzoek van ongeveer gelijke strekking,
ingediend door J. Kouwenhoven en J. L. Klamer, werd dd. 23 feb. 1875 eveneens
geweigerd.
4) Vgl. Gemeenteversl. 1873, 159. Ben plan van de bouwvereniging Philodemus
om voor de laagstgezonken paupers en bedeelden (die vijftig cent huur betaalden)
woningen te stichten liep op niets uit, begrijpelijk want per woning zouden honderden guldens a fonds perdu geinvesteerd moeten worden. In de toenmalige verhoudingen, waarbij aIle r.k. armen tezamen (in geld en in nature) vanf6000 rond
kwamen, waren dit zeer hoge bedragen; vgl. J. C. van Marken, Uit het fabrieksleven I, 272-274.
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Het duurde tot de jaren '90 voordat er weer geregeld woningen in aanbouw
werden genomen 1).
Het bouwvak heeft ook rechtsstreeks van de expansie in het bedrijfsleven
geprofiteerd door de bouw van talrijke bedrijfspanden. Voor 1850 ging er in
deze branche weI wat om maar meestentijds ging het om niet meer dan het
uitbreken van een pui voor een winkelier die met zijn tijd meegaand op
marktdag de plattelanders naar zijn uitstalkast wilde lokken 2). Nadien
kwamen langzamerhand grotere objecten in uitvoering. Juist in de jaren dat
het de woningbouw slecht ging was er in bedrijfsgebouwen nogal wat te
doen. In 1884 bijvoorbeeld hadden de aannemers druk werk met het station,
met een kerk en verder met de herbouw van de afgebrande oliefabriek; in
1886, toen er ook weinig werk voor particulieren was, brachten de werkzaamheden aan de lijmfabriek, aan de watertoren, aan de meelfabriek en aan de
inrichtingen bij de spoorweghaven veel werk mee 3). De doorwerking van de
fluctuaties in de woningbouw werd hierdoor sterk gedempt.
3.4. Het totaalbeeld

Pogen wij onze beschouwingen over de stedelijke economie in hoofdlijnen
samen te vatten en in perspectief te plaatsen. Als zelfstandige impuls tot de
bloei van de stedelijke groei-economie hebben landbouw en omringend
platteland weinig aan kracht ingeboet, tot de landbouwdepressie van de
jaren '80 zich deed gevoelen. Tezelfder tijd is de betekenis van de rnilitaire
etablissementen en het hoger onderwijs, twee pijlers van de stedelijke welvaart, voortdurend groter geworden, tot vlak v66r de eeuwwisseling toen
de opheffing van de zgn. Indische ins telling ') en de verplaatsing van de militaire werkplaatsen naar het IJ-gebied een emstige tegenslag vormden.
Vergelijkenderwijs is echter de industrie steeds belangrijker geworden: na
1880 was deze nummer een van de primaire bestaansmiddelen die de hele
economie schraagden.
Daarmee valt de ondememers in de industriele sector, de fabrikanten, in
onze beschouwingen een centrale plaats toe. Vormden deze een eigen coherente categorie? In de sector van het middelgrote en grote bedrijf gedroegen de zakenlieden zich v66r 1870 niet als ondememers ; hun streven was er niet
op gericht om, onder handhaving van de continuiteit van hun ondememing,
maximale winst te behalen door de techniek van het produktieproces te
mechaniseren en de commerciele organisatie te verbeteren. Uitzonderingen
vormden, te eniger tijd, C. Hoekwater - in zijn verkoopbeleid van de glasfabriek, Piccardt - met zijn poging de plateelbakkerij te redden door op
de Engelse fabricagemethoden over te gaan, en Maas die arbeidsparende investeringen pleegde; van een consequent, op de lange duur volgehouden
1) Gemeenteversl. Delft, div. jrgg., passim.
2) GAD, Notulen B & W, betr. naar buiten werkende stukken 1838-1852,

waaruit de afzonderlijke vergunningen tot nieuw- en verbouw van bedrijfspanden
zijn geteld.
3) Gemeenteversl. Delft, desbetreff. jrg.
~) Zie hiervoor lnijn beschouwingen over de rol van de gemeentefinancien.
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beleid, gericht op de handhaving van de relatieve positie en daarmee op het
voortbestaan van de onderneming kan men ook bij hen moeilijk spreken 1).
Het gedrag van de doorsnee-zakenman vertoonde echter eerder trekken die
doen denken aan de belegger die financiele resuItaten in het oog houdt maar
zich met de gang niet bemoeit: deze vindt zonder zijn actieve beiangstelling
of ingrijpen toch weI de geregelde loop 2). Belegger ook in deze zin dat de in
het algemeen zeer welgestelde zakenlieden hun vermogen niet aanwendden
voor de expansie van de eigen affaire maar het investeerden in een reeks uiteenlopende zakelijke ondernemingen of beleggingen van andere aard,
tegelijkertijd een gewenste spreiding van risico's in acht nemend 3). Deze
zakenlieden vormden geen coherente groep als ondernemers maar gedroegen
zich - naar instelling, tijdspassering, sociale en politieke besognes waarmee
zij zich belastten - zoals dat in de hele leidende coterie paste; welke plaats
zij daarin innamen zal in de volgende paragraaf duidelijk naar voren komen.
Ondernemers pur sang gingen in de stad pas een rol spelen na 1870. Naar
hun atkomst onderscheidden zij zich van de Engelse ondernemers gedurende
de eerste industrialisatiefase, volgens Bendix mannen van "middle-class or
lower middle class background"; een tijdgenoot als William Cobbett sprak
van de pioniers in de Engelse industrie als "journeymen and labourers", als
lieden die in een handomdraai van "the dunghill to the chariot" waren
gestegen '). Van de Delftenaren waren slechts enkelen - en dan slechts met
aanvankelijk succes - in staat een rol in de transformatie van het economisch leven te spelen, met name Hioolen en Van Meerten, misschien ook
W. K. S. van der Mandele. De sleutelfiguren waarom het herorienteringsproces draaide, waren echter van andere statuur. Nieuwkomers in de stad,
was hun milieu dat van de notabelen-predikant of van de gegoede handelsstand (Tutein Nolthenius, Thooft, Van Stolk, van Marken, Waller, Rooker)
en kunnen zij eerder tot "upper middle" dan tot "middle class or lower middle
class" worden gerekend, al ontbraken ondernemers die oorspronkelijk tot
de laatste categorie gerekend moe ten worden zeker niet - men denke aan
een man als F. W. Braat. Ook in ander opzicht viel deze, ambachtsman van
opleiding, uit de toon in deze groep die bestond uit academisch gevormden,
nagenoeg allen in de technische of natuurwetenschappelijke richting opgeleid 6): hij was eigenaar-firmant terwijl zij eer het type vertoonden van de
1) Het ging steeds om op zichzelf staande pogingen die Diet werden voortgezet.
2) Duidelijke voorbeelden (bIz. 15-17) zijn Van der Goes van Naters, Hogersdijk.
3) Een extreem voorbeeld vormt Van Berckel. Zijn vermogen was belegd in een

brouwerij, twee branderijen, een moutmolen, een steenbakkerij, parten in zes verschillende schepen, bedrijfspanden in Rotterdam, landerijen in de omgeving van
Delft, een buitenplaats, aandelen in vijf verschillende verzekeringsmaatschappijen,
in de Rotterdamsche Stoombootmaatschappij, in de Ned. Handel Maatschappij,
in een Duitse mijnbouwmaatschappij, en voorts de onvermijdelijke Ned. en buitenlandse staatsobligaties. Ook had hij een aandeel in een eifectenfirma, tezamen met
o.a. C.Overgaauw Pennis, die ook het brandersbedrijf uitoefende. Voor andere
gevallen: ARA, Prov. Archief Zuid-Holland, Memories van successie.
4) R. Bendix. Work and Authority in Industry (19632), 34, 24.
5) Van Marken, Waller, Tutein Nolthenius, Rooker en Thooft waren als technoloog opgeleid, Van Stolk was jurist.
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professionele manager in dienstverband, die een zelfstandig vennootschapskapitaal beheert. Zij vormden en voelden zich een industriele elite - plaatselijk en in wijder verband - die als zodanig verbonden werd door vast vertrouwen in de noodzaak en in de mogelijkheden van groei, van materieIe
vooruitgang. Ging het om gist, olie-, lijm- of flessenfabriek in tijd van tegenwind, dan was de remedie van de directie blijkens jaarverslagen en notulenboeken van commissarissenvergaderingen: capaciteitsuitbreiding om tot
kostenverlaging te geraken. Maar waren de winsten hoog en de machines
volbezet dan was de panacee opnieuw: uitbreidingsinvesteringen. Aandeelhouders mochten pleiten voor winstuitkering, de directie mikte zonder mankeren op produktieverhoging. De identiteit van leiding en eigendom die in
de Delftse n.v.'s ontbrak, was hier natuurlijk mede in het geding. Maar ook
waar die identiteit weI bestond, bij de firma Braat bijvoorbeeld, werd de ondernemer, getuige de uitlating die W. C. Braat op 11 november 1911 neerschreef 1), bezield door de overtuiging dat " ... uitbreiding steeds heeft geleid
tot vooruitgang niet aIleen doch dat wij zonder fout zouden zijn achteruitgegaan wanneer wij daaraan niet hadden voldaan".
4. WIE

IN HET STADSBESTUUR AAN DE TOUWTJES TROKKEN

Bij het herstel van's lands onafhankelijkheid moest het bestuur van stad
en land opnieuw geregeld worden. Onder bet Franse bestel was van het
gemeentelijk bestuur niets overgebleven. De conseil municipal mocht de
maire weI van advies dienen maar deze had zijn orders af te wachten van
het centrale gezag. Na het interregnum van het Provisionee1 bewind werd in
1816 een nieuw bestuursreglement vastgestelrl waarbij de stadsregering
werd opgedragen aan een raad van 24 personen van wie er drie als burgemeesters het dagelijks bestuur vormden 2).
De raadsleden werden aangewezen door hun "welgezeten" medeburgers.
Goed beschouwd vormden deze een nogal select gezelschap: op een bevolking van ca. 13.000 werden maar ca. 800 stemgerechtigden geteld 3). Zij
Levensverhaal .. ., W. C. Braat, 11 november 1911.
De bel?alingen zijn te vinden in het volgens de richtlijnen van de centrale
overheid samengestelde Reglement voor de regeering der stad Delft (1816); later
vervangen door het Reglement voor het bestuur der stad Delft (1824), waarbij
o.a. de belastinglimiet voor het actieve kiesrecht van 20 op 27 gId. werd gebracht
en die voor het passieve kiesrecht van 80 op 105 gId.
3) Het aantal voor het kiescollege uitgebrachte stemmen beliep in 1818: 386, in
1832: 484. Men moet daarin geen exacte aanwijzing van het aantal stemgerechtigden zien. Hun aantal was veel groter (1832 : 996). In 1847 bedroeg het aantal uitgegane (aan de huizen bezorgde) stembiljetten 812, waarvan er 191 niet ingevuld
terugkwamen, in 164 gevallen het biljet niet gesloten was ofniet getekend, 62 in het
geheel niet zijn terugontvangen en 365 geldige biljetten : in het volgend jaar zijn de
aantallen :
totaal
806 waarvan
(381)
425 geldig
(181)
161 niet ingevuld
(126)
118 ~et gesloten of niet getekend
74 met terugontvangen.
( 76)
Tussen haken zijn de get allen vermeld betreffende 1849, toen het aantal uitgereikte
1)
2)
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STAAT IX
Leden van het stedelijk bestuur naar beroep (1813-1824)
voor 1813 1813
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Mr. C. Overgaauw Pennis, vennoot Administratiekantoor Hoil. Fondsen
Mr. H. van Berkel, idem; voorts brander en
brouwer
Mr. J. C. van Alderwereld
J. Boers, fumant g1asblazerij
Dr. B. van den Boogaart, arts
Dr. A. S. van der Boon Mesch, arts
H. Brouwer
H . J. van der Bruggen Maes, winkelier-grossier·)
P. N. van der Chijs. boterhandelaar (Fa. I. &
P. N. van der Chijs)
L. J. van der Colif
Mr. P. de l'Espaul
Jhr. Mr. C. van der Goes van Naters, dir. tegelbakkerij Van der Goes & Co., dir. tegelbakkerij
Sanderus & Co.
Mr. J. W. Graswinckel
Mr. M. A. '-Gravesande Guicherit, advocaat
A. J. Hoekwater, wijnkoper
G. van Kranendonk, leerlooier (met vijf werklieden)
Dr. M. J. Macquelijn, arts
D. van Koetsveld, wijnkoper
W. H. van der Mandele, kassier en makelaar
Mr. J. van Rielle, brouwer (Fa. Hoecke, Van
Swinden & Co.)
G . van Royen, vrederechter
Mr. E. Sandoz
Mr. L. J. Scholl
Mr. P. Snoeck, rentmeester, dir. zeepziederij Fa.
Richard & Snoeck
P. Soek, arts
Dr. A. van Stipriaan Lulscius, arts
G. J. van Voorst
D. Wiese
M. A. Wijnaendts, bierbrouwer, vennoot brandersfirma Wijnaendts & Pennis

Bronnen:
GAD, Leden van de Delftsche regering 1793-1921.
GAD, Register der Patentschuldigen in de gemeente Delft behoorende tot den
derden rang, voor den jare 1822.
• ) Blijkens op hem getrokken wissels onderhield hij relaties met tal van handelaren in binnen- en buitenland (GAD, Bibl., 49 wisselbrieven).
biljetten 767 bedroeg.
Ontleend aan GAD, Processen verbaal van benoemingen kiescoilege 1817-1850,
Processen verbaal1847, 1848, 1849.
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STAAT X

Leden van de gemeenteraad naar beroep en naar aanslag in de plaatselijke directe
belasting (1855)
Aanslag
plaatselijke
directe
belasting

Beroep

J. Vernee
L. A. van Ber(c)kel
G. P. van den Boogaart
D. J. Storm Buijsing
W. J. A. J. graaf van Bylandt
H. Hartogh Heys
C. Hoekwater

430
950
400
475
300
575
425
900

F. C. Kleijn van Willigen
J. P. de Lange Wzn.
A. van der Leeuw
J. A. Maas Geesteranus
Mr. J. E. van der Mandele
Mr. C. E. Overgaauw Pennis
G.Overvoorde
P. van Rhijn
Dr. J. Soutendam
J. Heukensfeldt
L. H. Viruly van Keenenberg
C. Maas Geesteranus
Mr. A. van der Goes van Naters

450
400
600
380
850
450
160
135
450
150
400
350
800

advocaat, Ieraar Kon. Akademie
notaris
brander, distillateur
leerlooier met 5 werklieden
hoogleraar Kon. Akademie
officier b.d., hofdignitaris(?)
houtkoper, houtzaagmolenaar
dir. glasblazerij Boers,
burgemeester Hof van Delft,
lid gedeputeerde Staten,
lid tweede kamer Staten-Generaal
handelaar in boter en kaas
boterhandelaar
boterhandelaar
textielfabrikant
jurist, kassier
kantonrechter, effectenmakelaar
Iogementhouder (?)
korenmolenaar (molen De Roos)
arts
fabrikant van tapijten e.d.
grondeigenaar
textielfabrikant (?)
dijkgraaf Delfland

1. Mr. J. van Kuijk

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bronnen:
GAD, Kohier Plaatselijke directe belastingen 1855.
GAD, Register van de Volkstelling 1849.
GAD, Register van de patentplichtigen 1822.
GAD, Fiche-documentatie.
GAD, Verkiezing leden Kamer van koophandel en fabrieken.
moesten dan ook voor op zijn minst 20 gulden in de verponding en in de
andere rijksbelastingen zijn aangeslagen; door de bepaling dat het patent
niet meetelde werden daarbij vele lieden uit de kIeine burgerij buiten de
deur gehouden. Die stemgerechtigden had den geen dil'ecte invloed maar
kozen aIleen het kiescollege, dat uit 14 Ieden bestond. Erg ruim was de keus
daarvoor niet, want deze kiezers moesten aangewezen worden uit de gegoede
burgerij (minimum-belastingaanslag 80 gulden); zulke burgers telde Delft
naar mijn schatting niet meer dan 120 van wie er al veertig in de raad of
in het kiescollege zaten, zonder mankeren de meest gegoeden 1). Maar ook
1) De kiesgerechtigden waren als voigt verdeeld (1832, toen de aantallen hoger
waren dan in 1816):
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STAAT XI

Leden van de gemeenteraad naar beroep (1873-1875)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

F. de Vries van Heyst
A. M. Schagen van Leeuwen
H. Hartogh Heys
L. A. van Ber(c)kel
A. van der Leeuw
Dr. H. M. de Witt Hamer
Mr. A. J. Hoekwater
Dr. J. J. van Kranendonk
Mr. J. van Kuijk

burgemeester
notaris, lid tweede kamer Staten Gen.
houtkoper
brander, distillateur
boterhandelaar
arts
particulier (?)
arts
lid tweede kamer Staten Gen. 1868-1875,
Commissaris des Konings Drente
Mr. M. A. Wijnaendts
advocaat
A. F. L. Bichon van IIsselmonde particulier, oud-burgem. Hillegersberg
H. J. Hoogeveen
olieslager
Os. W. C. E. Koch
emeritus-predikant
Ihr. T. van Cappelle
oud Indisch-hoofdambtenaar
P. Maas Geesteranus
textielfabrikant (?)
P. van Rhijn
korenmolenaar (molen De Roos)
J. D . Viruly Pzn
snuiffabrikant
Dr. J. Soutendam
arts
A. A. Kiiller
arts
G . H. Landmeter
secretaris-rentmeester Delfland
J. van Woerden
landbouwer (?)
A. Oskam Tzn
olieslager, zuivelhandelaar
Dr. M. A. Rodenburg
arts
H. J. van Biommestein
arts
J. J. J. MiJders
zeepzieder
F. C. Klein van Willigen
handelaar in boter en kaas

Bronnen:
GAD, Register van de Volkstelling 1849.
GAD, Fiche-documentatie.
GAD, Advertenties Delftsche Courant 1870-1880.
GAD, Verkiezing leden Kamer van koophandel en fabrieken.
dit kiescollege kon de samenstelling van de raad niet veranderen. Van zijn
diensten werd namelijk aileen gebruik gemaakt wanneer er een van de zittende raadsleden kwam te overlijden, meestal na langdurige diensten aan de
publieke zaak te hebben bewezen want zij hadden voor het leven zitting.
127 met een aanslag personele- en grondbelastingl 100/200 van wie 12 zitting hadden
30
1200/300
17
1300/400
7
10
1500/600
1
1
/700/800
1
1
Men bedenke hierbij dat van de hoger aangeslagenen in deze groep een aantal
personen niet verkozen kon worden omdat er reeds een bloedverwant in kiescollege
of raad zitting had; zo waren de drie aangeslagenen uit de klasse 1 300/400 die niet
gekozen werden om deze reden niet verkiesbaar.
Ontleend aan GAD, Verkiezingen van kiezers 1818-1850. Staat of lijst houdende
aanwijzing der belastingschuldigen welke in de kohieren der grond- en personele
belastingen, dienst 1832, 105 gulden of daarboven betalen.
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STAAT XII
Leden van de gemeenteraad naar beroep en naar aanslag in de hoofde/ijke oms/ag

(1895)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

to.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

F. M. de Vries van Heijst
J. J. B. van der Chijs, handel in zuivel & specerijen
f 4.000
J. M. de Kuyser, boterhandelaar
4.000
W. O. A. Lans, leerlooier
14.000
L. V1iegenthart, grootindustrieel (olieslagerij)
Dr. A. J. Dieperink, arts
A. Vermaes Wzn, houtkoper, aannemer baggerwerken
13.000
L. A. Vreeburg
6.000
C. J. van Berckel, bierbrouwer
A. J. Kipp, firmant P. J. Kipp (instrumentenfabriek en apotheek)
5200
ambteloos sinds 1887
A. A. T. van Leeuwen, boterhandelaar
9.000
J. Post van der Burg, secretaris-rentmeester
4.600
T. Stoorvogel, olieslagerij
2.000
P. van Woerden, olieslagerij
1.800
G. Bakker, arts
J. J. Bergansius, kolonel b.d.
A. Bijl, olieslagerij
4.100
A. van den Berg Azn, handel in houtwaren
4.000
J. C. de Kleyn, fabrikant ijzerwaren
H. H. Roes, leerlooier
15.460
J. J. Vlek, brander, dir. Delftsche spoelingvereeniging
1.600

Bronnen:
Jaarboekje voor Delft 1895.
Delftsche Courant div. jrg., passim.
GAD, Fiche-documentatie.
GAD, Verkiezing leden Kamer van koophandel.
GAD, Kamer van koophandel Delft 1852-1894.
Tabellariscbe opgave betreffende de plaats gehad hebbende verkiezing van leden
voor de Kamer van koopbandeI fabrieken.
Kohler van den hoofdelijken omslag der gemeente Delft Dienst 1904 (gedrukte
publikatie).
N.B. De vermelde aanslagen hebben betrekking op betjaar 1904. In drie gevallen
is bet inkomen van de weduwe van bet betrokken raadslid vermeld.
De invloed van stemmers en kiezers is echter nog geringer geweest dan de
regelingen doen vermoeden. De eerste raadsleden werden namelijk in 1816,
en in 1824 nog eens, door de Koning benoemd: en hij deed niets anders dan
de leden van het provisioneel stadsbestuur - die indertijd door de conseil
municipal in een onderonsje met enkele notabelen waren uitgekozen - in
hun ambt bevestigen 1). Deze hele procedure liep er op uit dat de raad nog
in de jaren veertig voor bijna de helft bestond uit heren die nooit volgens
welke procedure dan ook gekozen waren, maar eigenlijk door cooptatie op
het kussen gekomen.
De benoemingen in 1816 brachten weinig onbekende gezichten in het
1) GAD, Notulen van het Provisioneel bestuur 22 nov. 1813.
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Delftse stadsbestuur: niet minder dan zestien Delftse magistraten hadden
hun stad al in de Bataafse of Franse tijd gediend (staat IX). Het ging meest
om advocaten en artsen, verder een paar branders, brouwers en andere vooraanstaande zakenlieden die de stad in de tegelbakkerij, de leerlooierij, de
zeepziederij en de glasbranche rijk was. Kleine ambachtslieden en winkeliers
zag men niet in dit gezelschap hoeweI daar geen fOImele beIetsels voor bestonden: de beide wijnkopers die weI raadslid waren, vormden in dit opzicht
geen uitzondering want zij oefenden een beroep van aanzien uit 1). De samenstelling van de raad is door de koninklijke benoemingen in 1824 niet wezenIijk gewijzigd; in wezen betrof het een formele aangeIegenheid - een herbenoeming van de zittende leden - die door de invoering van een nieuw
bestuursreglement noodzakeIijk was geworden. Ook daarna blijft de stadsregering goeddeeIs in dezelfde handen. Onder de raadsleden die tussen 1852
en 1857 zitting hadden, de eerste generatie gekozenen met een beperkte zittingsduur, treft men vele dragers van vertrouwde namen aan (staat X). Vader
en zoon of schoonzoon konden weliswaar evenmin aIs zwagers of broers
tegelijkertijd lid zijn, maar zodra een raadslid overleed of zich elders vestigde
was er in de familiekring altijd wei iemand te vinden, die na korter of langer
tijd zich de verkiezing in het college kon Iaten weIgevallen. De democratisering van 18481ijkt in dit opzicht vOOlIopig nog weinig verandering te hebben
bewerkt 2). In de families Van Berckel, Hartogh Heijs, Maas Geesteranus,
Van der MandeIe, Van Kuijk en Van den Boogaart was er bij vacatures
tussen 1852 en 1857 binnen twee jaar een jongere teIg die de familiepIaats
temidden van de vroede vaderen ging bezetten (staat XI). Van de 18 toen
zittende raadsleden waren niet minder dan 13 geparenteerd aan de indertijd
door de koning benoemde. Ondanks de verandering in het bestel op het
midden van de eeuw bleef de macht dus voorlopig in dezelfde handen. Zelfs
twintig jaar later, in de jaren '70 was dat nog het gevaI: zeven raadsleden
hadden sinds de jaren '50 hun zeteI ononderbroken bezet, zeven andere
pIaatsen waren door zoons, schoonzoons, zwagers of neefs van de vroegere
raadsleden ingenomen en er waren tien nieuwkomers. Nog in 1868 kon het
gebeuren dat de burgemeester bij de installatie van drie nieuwe raadsleden
bij wijze van welkom opmerkte: "De namen der drie nieuw optredende leden
zullen ons niet vreemd klinken want reeds hunne ouders, schoonouders en
1) Staat IX. Over de sociaIe waardering van wijnkopers, I. J. Brugmans, Standen
en klassen in Nederland gedurende de negentiende eeuw, in Bijdragen en mededelingen van het Historisch genootschap te Utrecht 1959.
2) Even weinig als in 1813 de invoering van de kiescolleges die door Van Hogendorp bedoeld was om een gesloten stedelijke familieregering onmogelijk te maken,
maar tot averechts resultaat had dat andere families het roer in handen kregen
(M. J. A. V. Kocken, Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur
(1973) 214, 397).
In Delft vindt men van de regeringsgeslachten van v66r 1795 nagenoeg niemand
meer in het gemeentebestuur terug (uitzonderingen: o.a. Van Royen, Van der Goes
van Naters). Ben gedetailleerde vergelijking met betrekking tot deze continuiteit
wordt mogelijk zodra de studie van de heer H. Ett over de patriottenbeweging te
Delft is verschenen.
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STAAT

Continuiteits- en verwantschaps1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Overgaauw Pennis Mr C.
Van Ber(c)kel Mr H.
Hoekwater A. J.
Hartogh Heijs H.
Maas Geesteranus C.
Van der Mandele W. H.
Van Meerten L. A.
Macquelijn Dr M. J.
Soek P.
Van Roijen G.
Van Rielle Mr H.
Van Kuijk J.
Van den Boogaart Dr B.
Van Kranendonk G.
Wijnaendts M. A.
Van Stipriaan Luiscius
DrA.
Van der Goes van Naters
Jhr Mr C.
Van der Chijs P. N.
Van Koetsveid D.
Snoeck Mr P.

1803/40
1811/49
1811/18
1824/51
1838/56
1824/51
1828/51
1802/24
1811/38
1806/39
1811/24
1821/45
1795/36
1795/37
1817/42

- MrC.E.
-L.A.
-C.
- H.jr
-J.A.
- MrJ.E.
(1)
(1)
(1)

- MrJ.
- G. P.

1803/29
1803/36
1816/24
1816/24
1811/28

-

MrA.

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

1841/55

(1)
(1)

(1)

(1)

1847/73
1837/51

(1)

Vemee J.
Storm Buijsing D. J.
Graafvan Byiandt W. J. A. J.
Kleijn van Willigen F. C.
De Lange J. P.
Van der I.eeuw A.
Van Rhijn P.
Overvoorde G.
Soutendam Dr J.

(1)

1845/60
1850/81
1840/67
1851/92
1856/68
1851/68

1834/58
1856/62
1855/72
1851/75
1851/63
1853/87
1855/91
1851/65
1845/73

(1) In deze periode had geen rechtstreekse teig van de familie zitting in de raad,
maar weI een zwager, schoonzoon, neer, oom, kleinzoon of grootvader met een
andere farnilienaam dan op deze regel is vermeId; in de Toelichting zijn ter
zake een paar bijzonderheden vermeld.
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XIII
patronen in de Delftse raad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

(1)
-

L.A.
MrA.J.
H.jr
p.

1850/81
1873/80
1851/92
1868/87

(1)
(1)

-

C.J.

-

MrW.K.S. 1877/93
V.
1889/93

-

J.J.B.

1891/1903

(1)

(1)

-

MrJ.

1847/73

-

Dr A.J.
MrM.A.

1868/87
1865/85

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

1892/97

(1)
(1)

-

F.C.

1851/75

-

A.
P.

1853/87
1855/91

1845/73
- Dr J.
Schagen v. Leeuwen A. M.
1862/85
1863/80
Van Biommesteijn H. J.
Kiilier A. A.
1862/88
Landmeter H. J.
1862/81
Milders J. J. J.
1865/81
De Witt Hamer H. M.
1858/77
Bichon v. Usselmonde A. F. L. 1867/73
Hoogeveen H . J.
1872/79
Koch Ds W. C. E.
1873/76
Viruly Pm J. D.
1873/87
1872/73
Capellen Jhr T.
Van Woerden J.
1875/85
Rodenburg Dr M. A.
1875/81

1885/1903
- P.
De overige Ieden stonden niet in
relatie met raadsleden uit vorige
perioden.

Bronnen:
GAD, Fiche documentatie.
GAD, Archief Burgerlijke stand en bevolking. Ned. Adelboek.
Ned. Patriciaat, Genealogieen van vooraanstaande gesiachten.
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Toelichting
1. Geparenteerd aan Wijnaendts. Zakelijke relaties met Wijnaendts via de branderij Wijnaendts & Pennis; voorts met Van den Boogaart en Van Ber(c)kel
via Administratiekantoor van Hollandsche fond sen (c. & A. Overgaauw Pennis, B. van den Boogaart, Mr H. van Ber(c)kel).
3. Geparenteerd met fam. Maas Geesteranus, fam . Snoeck.
4. Geparenteerd: fam. Maas Geesteranus, fam. Snoeck, fam. Hoekwater, fam .
Viruly.
5. Geparenteerd : fam. Hartogh Heijs, Soek, Hoekwater, Viruly.
6. Geparenteerd: fam. Van Meerten, Van Blommesteijn, Kleijn van Willigen.
11. Lid fa. Hoecke, Van Swinden en Co. (bierbrouwers); M. van Hoecke was in
181lluitenant-kolonel bij de burgerwacht.
12. Van Kuijks schoonvader was D. van Koetsveld, een wijnkoper die in 1827 tot
wethouder werd benoemd.
15. Commanditair vennoot fa. Wijnaendts & Pennis.
16. Van 1829 tot 1851 had Dr. J. M. van Stipriaan Luiscius zitting.
17. Mr W. van der Goes v. N. was tussen 1837 en 1841 raadslid.
20. Mr P. Snoeck was eertijds adjunct-maire.
24. Geparenteerd aan fam. Van Meerten, fam. Van der Mandele; tussen 1836 en
1851 was H. P. raadslid, 1881-1885 zijn kleinzoon H. P.
26. Geparenteerd: fam. Van Meerten.
29. Geparenteerd: Macquelijn.
31. Geparenteerd: fam. Van der Mandele.
35. Geparenteerd: fam. Macquelijn.
39. Verwant met de familie Hartogh Heijs via zijn moeder Van Graauwenhaan
(wier vader in 1822 de grootste comestibleszaak ter stede exploiteerde).
N.B. In dit overzicht zijn relaties die niet uit bloedverwantschap, huwelijk of
compagnonschap in zaken zijn voortgesproten niet verwerkt, alhoewel zulke relaties
toch zeer hechte banden kunnen hebben gesmeed.
Enkele voorbeelden van dit genre.
A. Overgaauw Pennis (zoon van C. en vader van C. E.) trok uit als garde d'honneur in gezelschap van J. D. Viruly (grootvader van het raadslid J. D .) (W. F.
Lichtenauer, De Nederlanders in Napoleons Garde d'honneur 1971 , 297).
Van Kuijk, Pennis, De Witt Hamer, Van Stipriaan LUiscius, Van Meerten,
Storm Buijsing waren allen lid van het Kunst en wetenschap minnend gezelschap
"Aan wetenschap gewijd, volmaakter door den tijd" en kwamen uit dien hoofde bij
gelegenheid van de frequent gehouden vergaderingen druk bij elkaar over huis.
Tot de Ieden van dit gezelschap - waartoe Van Kuijk, Pennis en Hamer in 1850
werden toegelaten - behoorden verder twee ministers (Simons en Van Meurs),
voorts Macquelijn, later hoogleraar te Leiden en Storm Buijsing die het naderhand
tot staatsraad bracht. AI met al een aantrekkelijk gezelschap voor pas afgestudeerden als Van Kuijk en Pennis die maatschappelijk gezien de voet nog in de stijgbeugeI moesten krijgen, hetgeen in die tijd van verborgen werkloosheid onder intellectuelen vaak niet meeviel.
Een ander raakvlak in het maatschappelijk verkeer vormde wellicht de vrijmetselaarsloge Silentium waarbij o.a. A. J. Hoekwater, G . H . Landmeter, A. M. Schagen van Leeuwen en D. van Koetsveld waren aangesloten (GAD, Arch. Hoekwater).
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betrekkingen hadden hier zitting" 1). Pas in de volgende twintigjaar werd de
wacht afgelost, alhoewel er in het tijdvak 1892-1897 toch nog drie raadszetels
in handen van oude geslachten waren.
A1s traditionele raadsgeslachten zou men naast de reeds genoemde ook
kunnen beschouwen de families Overgaauw Pennis, Wijnaendts, Hoekwater,
Van Meerten, Van Kranendonk, Van der Goes van Naters, Van Stipriaan
LUlscius en Kieijn van WiIIigen (staat XIII). Zij waren dikwijls door onderIinge huweIijken met elkaar verbonden. Deze groep heeft tussen 1850 en 1900,
dus in het tijdvak waarin de kiezer elke zes jaar van zijn oordeel over het
gevoerde beleid kon blijk geven, 31 raadsleden opgeleverd die gemiddeld
twintig jaar zitting hadden en veertig procent van de raadszetels bezet
hielden 2). Rekent men ook nog mee wie door huwelijk aan deze families
verwant waren dan loopt het aandeel van deze coterie op tot meer dan de
helft. De onderiinge banden werden nog verstevigd door nauwe zakelijke
relaties. A. en C. Overgaauw Pennis exploiteerden samen met hun mederaadsleden Van den Boogaart en Van Berkel een van de vele administratiekantoren voor Hollandsche fondsen in den lande, de families Wijnaendts en
Overgaauw Pennis dreven voor gezamenlijke rekening een branderij. Verder
was het raadslid van Rielle in het dagelijks leven vennoot van de brouwerij
Van Hoecke, Van Swinden & Co. waarin Overgaauw Pennis door zijn huweIijk financieel gemteresseerd raakte.
Om inzicht te krijgen in de ral van de raad met betrekking tot de ontwikkeling van de stad na 1850 is het van belang de "fine fleur" van de leden wat
nauwkeuriger onder de loupe te nemen. Omstreeks het midden van de eeuw
vormde de samenstelling een goede afspiegeling van de toplaag. Ben paar
handelaren in boter - de markt was een zeer belangrijke bron van welvaart
- een hoogleraar aan de KoninkIijke akademie die nog een goede carriere
als staatsraad voor de boeg had - het hoger onderwijs was een andere pijler
van Delfts welvaart - een arts, enkele industrielen wier besognes hun veel
vrije tijd lieten zoals een tegelbakker en een leeriooier, burgers die weinig
om handen hadden - graaf van Bylandt en Viruly van Keenenburg - en
zich vermoedelijk in het rustige stadje ophielden vanwege de lage belastingen, en dan ten slotte een paar intellectuelen als Van Kuijk en Overgaauw
Pennis, die gezien de grote werkloosheid onder academici al op jeugdige
leeftijd erin geslaagd waren zich van een goede maatschappeIijke positie te
verzekeren. De korenmolenaar Van Rhijn en de logementhouder Overvoorde vielen in het gezelschap enigszins uit de toon; de eerste heeft zich op den
duur door zijn vele werk voor de gemeente, door het maatschappelijk succes
van zijn zoons (een bracht het tot hoogleraar in de theologie) en de goede
huwelijken van zijn dochters een zeker gezag in stad en raad verworven waar
hij op het eind van zijn leven als nestor een potje kon breken.
Hoe de maatschappelijke positie van de raadsleden in de stad was, komt
1) Notulen gemeenteraad 10 nov. 1868.
2) Aan de hand van de in staat XIII opgenomen gegevens is het verhoudings-

cijfer berekend als het quotient van (de som der zittingsjaren van leden van de clan)
en het totaal aantal zittingsjaren.
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ook tot uitdrukking in hun aanslagen voor de plaatselijke directe belasting.
De raadsleden behoren duidelijk tot de welgestelden; ze worden bijna uitsluitend gevonden in de topkiasse met een aanslag voor op zijn minst 250
gulden, een categorie waar van de hele bevolking ca. 8 procent in viel. Hoe
selecthetraadsgezelschapnogwas, leert de samenstelling van de klasse met
een aanslag van meer dan 500 gulden. Die bestond, zo ziet men in staat
XIV, voor een heel groot deel uit raadsleden of oud-raadsleden en hun
families.
STAAT XIV
Aanslagen in de plaatselijke directe belasting, onderverdeeld naar de hoogte van het
geschatte inkomen, 1855

Niet belast
Belast voor /100
/100 tot/250
/250 tot/500
/500 tot /1000
Totaal

Totaal
aantal

Van wie
raadsleden

Van wie
(oud-)raadsleden
en
/amilieleden

1100
1338
677
280
36
3431

3
12
6
21

3
38
22
63

Bron:
GAD, Kohler Plaatselijke directe belasting 1855.
Dat onder de drie laagst geclasseerde raadsleden Van Rhijn en Overvoorde voorkomen zal niemand verwonderen. Het derde geval betreft Heukensfeldt, de ondememende kleine fabrikant die met een forse gemeente-subsidie
de Delftse armenimichting tot een financieel succes wist te maken; boze
tongen beweerden dat hijzelf aan de hele ondememing een lieve cent had
weten over te houden 1). Vit onze statistiek blijkt dat niet, die geeft uitsluitend een aanwijzing omtrent het inkomen op basis van de aanslagen voor
de personele belasting en de grondbelasting, belastingen die de inkomensbesteding betreffen. Wie in verhouding tot zijn inkomen zuinig leefde kwam
er voor de plaatselijke belasting op een koopje af. Toch kan men uit de
statistiek wei afleiden dat de raadsleden zich aan de top van de inkomenspiramide bevonden.
Een andere benadering van hun sociaal-economische positie gaat uit van
de nalatenschappen van de raadsleden. Van 25 hunner die in de jaren '50
en vaak nog lang daama in de raad zitting hadden is aan de hand van de
boedelbeschrijvingen in de memories voor de successiebelasting de grootte
van het nagelaten vermogen en de activa waarin het was belegd, nagegaan
(staat VII). Negen lieten meer dan twee ton na van wie vier zelfs meer dan
een half miljoen, vijf 100 tot 200.000 gld., acht 50 tot 100.000 gld., en drie
1)

Notulen gemeenteraad 13 oct. 1865 (raadslid Van Rhijn).
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een lager bedrag van wie twee er zo berooid aan toe waren dat hun nalatenschap op een negatief saldo sloot. In de kracht van hun leven zaten al deze
raadsleden er vermoedelijk nog warmer bij: de meesten zijn namelijk in de
jaren tachtig overleden toen de koersen van hun effecten en de waarde van
hun vaste goederen betrekkelijk laag waren. Zo komt men in vrijwel elke
boedel een hele verzameling waardeloze effecten tegen en in vele gevallen
ook een aantal oninbare vorderingen. De kroon spant in dit opzicht de
drager van een goede Delftse naam die meer schulden dan activa naliet en
daarnevens voor tienduizenden guldens aan oninbare vorderingen en waardeloze aandelen; het moet hem nog meer hebben tegengezeten dan hieruit
blijkt, want zijn broer ging door voor de zoon van zeer gefortuneerde ouders 1). Over de activa waarin hun vermogen was belegd kan, in aansluiting
op wat terzake eerder is opgemerkt 2), nog gezegd worden dat zij niet aIleen
aIle belangsteIIing misten voor investeringen in het Delftse bedrijfsleven,
maar dat hun eigen stad zelfs in het geheel niet binnen hun gezichtsveld lag
als beleggingsobject. Huizen bezaten zij er bijna niet, behalve dan hun eigen
woonhuis, hypotheken namen zij in hoofdzaak elders. Zelfs Delftse gemeenteleningen ontbreken in hun effectenportefeuilles. Weliswaar kwamen die
tot de jaren '80 heel weinig voor, maar in die gevallen bracht men deze
leningen blijkbaar liever toch onder bij een charitatieve instelling als het
Joris Gasthuis dan er zelf op in te schrijven 3). Kennelijk zagen de raadsleden
het niet als hun roeping de ontplooiing van de stad door investering van hun
eigen kapitaal te bevorderen. Veeleer moet men hen beschouwen als beleggers met een sterk speculatieve ins lag die er vermoedeIijk nog meer dan de
gemiddelde Nederlandse kapitalist op uit waren een gokje in buitenlandse
effecten te wagen 4).
Op het eind van de eeuw trokken de traditionele raadsgeslachten niet
langer aIleen aan de touwtjes. Hun teigen waren in de raad enkelingen geworden zij het dat twee hunner, W. K. S. van der Mandele en C. J. van
Berckel met veel gezag een wethouderszetel innamen; de derde uit hun kring,
V. van Meerten vergenoegde zich met een eenvoudig raadslidmaatschap. De
andere raadsgeslachten waren goeddeels verdwenen naar elders, soms met
het oog op de voortzetting van een carriere, soms om redenen die als zodanig
niet door tijdgenoten in het publiek zijn uitgesproken (althans niet bij mijn
weten) maar zich wellaten bevroeden. De opkomst van een nieuwe sociaaleconomische elite, het teloorgaan van de rust in de stad, de verpestende stank
die na de jaren '70 het wonen aan de deftige grachten vaak tot een kwelling
heeft gemaakt, het zijn aIle drie bijverschijnselen van het proces van industrialisering die de well-to-do vermoedelijk mede naar een andere woonplaats
hebben doen omzien; en in deze maatschappelijke stroomversneIIing zijn
voor goed opgeleide jonge mannen, die tot dusver niet veel anders konden
1) L. Buning, Het herenbolwerk (1966), 229.
2) Biz. 199 vv.
3) GAD, Commissie tot het werk der begrotingen en finantien, Geldleningen.
4) Van hun vermogen was in buitenlandse effecten belegd: 31%; voor heel Ned.
is dit percentage 20-25 (zie De Jonge, a.w., 306).
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doen dan hun dagen in het gezinsbedrijf slijten, allerwege interessante plaatsingsmogelijkheden buiten hun vaderstad ontstaan. Depit over verlies aan
politieke invloed heeft vermoedelijk geen grote rol gespeeld. Of sommigen
in de plaatselijke politiek al bij de vaststelling van de plaatselijke lijst onvrijwillig buiten spel kwamen te staan, onttrekt zich bij gebrek aan archieyen e.d. aan onze waarneming. Er zijn echter, in het algemeen gesproken,
geen aanwijzingen dat de gevestigde geslachten in de locale politiek van hun
plaats zijn verdreven door nieuwkomers uit dezelfde politieke hoek.
Maar in zeker opzicht was er niet veel in de raad veranderd: zakenlieden
uit de traditionele middelen van bestaan zoals de leerlooierij, brouwerij en
branderij, de olieslagerij, de boterhandel gaven nog steeds de toon aan en het
betrof - hoe welvarend sommige hunner ook waren - nog altijd zakenlieden die op zijn best misschien tot het middelgrote bedrijf gerekend kunnen
worden (zie staat XII). Van het moderne type ondernemers zoals dat in
Van Markens kring tot ontpIooiing kwam (Waller, Rooker, Tutein Nolthenius, Van Rinsum, Labouchere) treft men niemand aan; aIleen Vliegenthart en Vermaes vertonen daar enige overeenkomst mee. De leden van de
raad behoren niet meer tot de top van de sociale piramide : de raadsgeslachten zijn uit de raad verdwenen, de nieuwe grote ondernemers zitten er niet
in. Ook in de opbouw van de inkomenspiramide komt de verschuiving tot
uitdrukking. De raadsleden beheersen de top niet meer zoais in 1855 nog weI
het geval was. WeI behoren zij nog steeds in groten getale tot de genieters
van de hogere inkomens, in dit opzicht is er sinds 1855 geen duidelijke verandering ingetreden (staat XV).
STAAT XV

Inkomensverdeling (Dellt 1904)
Aantal
Van wie
aangeslagenen raads/eden

Belasting voor minder dan I 1000
11000 tot 14000
14000 tot 15000
meer dan 15000

2000
1200
45
80

3
5
6

Bron:
Kohler van den hoofdelijken omslag 1904.
(Exemplaar Gemeente-archief Delft, met potloodcorrecties).
4.1. De plaatselijke politieke organisatie (na 1850)

De grondwetsherziening en de daarop aansluitende organieke wetgeving
betekenden met betrekking tot het gemeentebestuur, o.a. rechtstreekse vefkiezingen van de leden en een zittingsduur van zes jaar. Daardoor sprak de
inzet van de verkiezingen meer aan dan voorheen het geval was: het ging
ruet meer om de aanwijzing van een college dat tot taak had een enkele
raadsvacature te vervullen, maar om de kans de samenstelling van de raad
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door rechtstreeks ingrijpen wezenlijk te veranderen. Dat de politieke belangstelling daardoor vergroot werd kwam de belangstelling voor de verkiezingen duidelijk ten goede: van de 830 kiezers brachten er niet minder
dan 580 hun stem uit, een opkomstpercentage dus van 70 procent wat in
vergelijking met de vroegere verhoudingen zeer gunstig is te noemen (1847
ca. 45 procent) en zelfs de belangstelling in het politiek onrustige jaar 1848
overtrof (ruim 50 procent) 1).
Ook met de organisatie van de verkiezingsvoorbereidingen sloeg men
nieuwe wegen in. V66r 1848 waren die kiescolleges niet veel meer dan een
onderonsje en vermoedelijk is het bij de verkiezingen tot lid daarvan niet
veel anders toegegaan 2). Onder het nieuwe bestel werden de eerste candidaatsstellingen door een paar politiek geinteresseerde stadgenoten geregeld
die hun medekiezers voor een bijeenkomst uitnodigden om candida ten te
stellen. In 1853 kwam het tot de oprichting van een kiesvereniging onder de
spreuk "Koningin en Vaderland". Over de politieke kleur van de nieuwe
vereniging viel weinig te zeggen, behalve dan dat enkele liberale leden haar
niet zuiver genoeg op de graat achtten en zelf candidaten "in vrijzinnige
geest" stelden 3). Aan het hoofd van hun lijst stond 1. A. Maas Geesteranus,
die ook de officiele candidaten van de kiesvereniging aanvoerde en zich later
ontpopte als een doorgewinterde conservatief - voor een wollen-stoffen
fabrikant die gesteld was op bescherming van zijn fabrikaat tegen de buitenlandse concurrentie en in dit opzicht van liberale zijde weinig tegemoetkomendheid te verwachten had, niet zo verwonderlijk. Welk heterogeen
gezelschap de kiesvereniging in politiek opzicht vormde, bleek voortdurend.
In 1858 kwamen verscheidene leden van de vereniging met eigen lijsten uit die
concurreerden met die van de vereniging. De liquidatie in het volgend jaar
kan dus moeilijk als een donderslag bij heidere heme! zijn ervaren. Er werd
toen een nieuwe conservatieve kiesvereniging opgericht, Eendracht maakt
macht, die in 1866 naast zich een vereniging "Behoud en Vooruitgang" zag
verschijnen en tezamen met deze front maakte tegen "Nederland", de spreekbuis van de liberalen.
Erg fel was de verkiezingsstrijd vooreerst niet, te oordelen naar de candidatenlijsten; nog in 1871 waren deze nagenoeg identiek, de machtige burgemeester, een welgedane orthodoxe boterhandelaar, een rooms-katholieke
arts, nog een arts en verder een teig uit een gesiacht van magistraten, sikkeneurig vrijgezeI, stonden op de Iijsten. Aileen over Hartogh Heijs van
Zouteveen, destijds hoogieraar in hope maar op het eind van zijn Ieven zijn
dagen ais rijk effectenmakelaar in Assen sIijtend, ontstond verschil van
mening 4). Zijn openlijk beleden Darwinisme moet hem vervreemd hebben
Gemeenteversl. 1853, 3-4; noot 2, bIz. 53.
Kocken, a.w., 214, 397. Over de gang van zaken bij candidaatssteJling e.d.
voor kiescoJleges in Delft heb ik geen gegevens gevonden. Als een aanwijzing hoe
het is toegegaan kan men misschien beschouwen de eigenmachtigheid van het bestuur van de in de tekst genoemde kiesvereniging die nog in 1858 zonder de leden te
raadplegen een candidatenlijst vaststelde (D.C. 1858 ru. 50).
3) Voor kiesveren., verkiezingen e.d., Delftsche courant desbetr. jrg.
4) Buning 215, 228-9; Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek II, kolom 545-547.
1)

2)
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van de orthodox-protestantse leden die in de conservatieve kiesvereniging
een grote rol speelden, zoals met name de molenaar Van Rhijn, lid van een
ultra-protestantse organisatie als de Gustaaf-AdolfVereeniging, en de boterhandelaar Van der Chijs, van hetzelfde hout gesneden 1). Maar Hartogh Heijs
kwam toch in de raad terecht, als liberaal. De conservatieven van wie met
name Van Rhijn zich in zijn uitlatingen kritisch zo niet naijverig toonde op
de politieke invloed van de "heren" 2) stapten in hun streven de leisure-classintellectueel Hartogb Heijs van Zouteveen en zijn deftige achterban te overtroeven, zelfs over hun latente anti R.K.-gevoelens heen door in zijn plaats
nog een R.K. te candideren, ditmaal een kleine middenstander. Deze, de
aannemer Buijteweg, moest echter het hoofd in de schoot leggen; zijn candidatuur had, zo schreef men, beroering gewekt en tegen de opgerakelde gevoelens (die weI door stands- en geloofsverschillen moeten zijn gevoed)
vermocht deze eenvoudige man niet op te tomen. Zijn geloofsgenoot, dolrter
Van Kranendonk kon echter op de blijvende steun van de conservatieven
rekenen, de niet minder deftige brander Van Berckel ook. De liberalen van
hun kant versmaadden al evenmin de R.K.-stemmen en verzekerden zich
daarvan door o.a. in het bestuur van hun kiesveleniging twee vooraanstaande R.K. op te nemen : leden van het parochieel armbestuur onder wie de
brouwer Van Berckel.
Bij de volgende verkiezing, die in 1873 viel, liepen de zaken al wat anders:
op beide lijsten kwamen nog weI gelijke namen voor, maar dat betrof uitzonderlijke gevallen, Bichon van Dsselmonde en Maas Geesteranus. Beide
namen een zeer onafhankelijke positie in en trokken stemmen als geen
ander. Dat was niet verwonderlijk, want behalve dat zij beiden als redelijk
verstandige raadsleden te boek konden staan, sproot Maas uit een vooraanstaande Delftse ondememersfamilie en had onder het orthodox-protestantse
volkje niemand zoveel gezag als de vermogende Bichon, die plaatselijk een
rol speelde als bestuurder van de A.R.-kiesvereniging "Nederland en Oranje"
en als voorzitter van "De waarheid betrachtende in liefde", een kerkelijke
organisatie die voor de verkiezing van orthodoxe notabelen ijverde. De
andere leden werden door de groeiende tegenstellingen in de jaren '70 tot
een duidelijke politieke keus gedwongen.
Wat de relatieve aanhang van conservatieven en liberalen in de stad
betreft - Delft was een tijdlang een bolwerk van de conservatieven. WeI
stonden de eerste twee kamerleden, Mr. K. A. Poortman en Mr. W. Wintgens die het hoofdkiesdistrict naar de Tweede Kamer zond, als liberalen te
boek, maar in 1853 ging als overal in den lande het roer om, waarbij dan in
Delft nog kwam dat Wintgens opschoof van liberaal naar conservatief 3).
1) Bestuurslidmaatscbappen: Nieuw jaarboekje. Kronijk voor Delft en Omstreken (1868) passim; Delftsch jaarboekje desbetr. jrg.
2) Notulen gemeenteraad 10 dec. 1869.
3) c. E. van Koetsveld, Het ontstaan, de beginselen en de geschiedenis van onze
politieke partijen (z.j.), 322, 330-1. Aldaar 546, is Wintgens van 1849 als conservatief verrneld; volgens het Algemeen Handelsblad was hij echter liberaal (ik dank
deze kennis aan Dr. Th. van Tijn, die ik gaame dank voor zijn vriendelijke geste).
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De conservatieven, naast Wintgens ook C. Hoekwater, later J. van Kuijk en
F. de Casembroot bleven oppermachtig tot de aardverschuiving in liberale
richting, die in 1877 o.a. de Delftse notaris A. M. Schagen van Leeuwen voor
een (weinig vruchtbare) termijn in de kamer 1) bracht. Nadien was Delft
vast in handen van de confessionelen, met 1 A.R. en 1. R.K. 2). Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten liep het niet veel anders, zij het dat
vooraanstaande burgers als J. E. en later W. K. S. van der Mandele er in
slaagden als liberaal gekozen te worden.
Ook in de gemeenteraadsverkiezingen heeft dit persoonlijke element vaak
een grote rol kunnen spelen, vooral omdat er aanvankelijk weinig politieke
vragen aan de orde kwamen waarover diepgaand verschil van mening bestond. De hoofdrolspeler in de Delftse gemeentepolitiek was tot 1873 Mr.
J. van Kuijk, geboren en getogen in de stad, een krachtig bestuurder die ook
in het politieke bedrijf in de Tweede Kamer op het tweede plan een goede
partij wist mee te blazen 3). Pas in het midden van de jaren '60 stak de oppositie tegen zijn beleid de kop en werd dit op den duur de inzet van een
politieke strijd tussen de liberalen en conservatieven. Een eerste geschilpunt
betrof de accijnsen. Van Kuijk wilde, zoals ik elders in deze bijdrage uitvoeriger uiteen zet, de financien saneren maar tegelijkertijd de stad een
hoognodige opknapbeurt geven; deze krachttoer liet zich alleen uithalen met
hoge belastingen 4). En van Kuijk wist de raad zover te krijgen dat zij hem
daarin volgde : evenals in enkele andere middelgrote plaatsen (Gouda,
Vlaardingen o.a.) bleef op aandrang van het gemeentebestuur de plaatselijke
accijns hier gehandhaafd tot 1871, vijfjaar langer dan overal elders. Tot zijn
verontwaardiging moest hij echter alras ervaren dat in de verkiezingscampagne waarbij hij candidaat stond voor de Tweede Kamer, enkele felle liberalen als dokter Van Blommesteijn en Landmeter, secretaris-rentmeester
van Delfland hem voor de voeten wierpen dat hij het brood duur hield 6).
Wat op den duur tot een duidelijke verscherping van de politieke verhoudingen heeft geleid en tot de opstelling van eigen candidatenlijsten voor conservatieven en liberalen, was de schoolkwestie, waarin de conservatieven met
name Van Rhijn zich steeds pal achter Van Kuijk hebben opgesteld 6). Hoe
deze schoolkwestie ook plaatselijk leefde, bleek uit de "buiten-parlementaire"
pressie die zich in de stijl van de tijd uitleefde in adressen met honderden
handtekeningen, ook van het yolk "achter de kiezers".
1) Als boven 409.
2) Als boven 546: in juni 1897 werd de liberaal N. G. Pierson gekozen.
3) Aangaande v. Kuijk: J. J. Huizinga, J. Heemskerk Azn 1818-1897, Conser-

vatief zonder partij (1973), 128-9, 271; H(artogh) H(eijs) van Z(outeveen), Mr.
J. van Kuijk. In memoriam z.j. (GAD, Bib!. 62B, 20A); vgl Nw. Ned. Biogr. Wb.
ill, ko!. 722-4.
4) BIz. 225 v.v.
6) GAD, Fiche-documentatie

sub Verkiezingen 1868 (Missiven Burg. 41, Burg.
aan Commissaris des Kon., 20 febr. 1868). Notulen B & W, or 262, 10 dec. 1868:
request van broodbakkers eh molenaars tegen de handhaving van de accijns (gezien het tijdstip van indiening vermoedelijk een politiek gemspireerd stuk).
8) Vgl. stemmingen tussen 1871 en 1874, Notulen gemeenteraad 1871-74 passim.
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Waar het om ging was de uitbreiding van het gemeentelijk onderwijs. De
zorg voor voldoende onderwijs rustte op het gemeentebestuur, lees Van
Kuijk. Deze berustte met graagte in het bestaan van een hele reeks particuliere scholen. Er was onderwijs genoeg, zo redeneerde hij, en het was nog
goed onderwijs ook. En bovendien kwam het de gemeentekas op niet meer
te staan dan een enkele kleine subsidie. Daar had hij gelijk in, maar waar hij
geen acht op sloeg, was dat bij zulk particulier onderwijs het schoolgeld
hoog was. En dat schoot de Plaatselijke Schoolcommissie in het verkeerde
keelgat (1859). Zij ging pleiten voor een uitbreiding van het gemeentelijk
lager onderwijs; de paar overbezette armenscholen en een zogenaamde bijschool voldeden niet aan de wensen van de kleine burgerij 1). Ten langen
leste won de commissie geruggesteund door Gedeputeerde staten het pleit:
het gemeentelijk lager onderwijs moest worden uitgebreid. Niet voor niets
schreef de Lager-onderwijswet van 1857 voor, dat de gemeentebesturen
moesten zorgen voor een "voor de bevolking en voor de behoefte voldoend"
aantal scholen. Kon Van Kuijk op dit punt het getij niet keren, toen de
commissie met het plan kwam een gemeentelijke bewaarschool en een meisjesschool voor voortgezet onderwijs op te rich ten, zette de burgemeester
met succes de voet dwars, althans een tijdlang. Nadat de bewaarschool in
tien jaar tijd vijf maal aan de orde was geweest in de raad, maar er van de
uitvoering van het plan nooit wat gekomen was, raakte de maat vol. De
conservatieve wethouders Van der Leeuwen Schagen van Leeuwen, van
wie de laatste in de schoolcommissie de basis voor zijn politieke carriere
had gelegd, gingen overs tag naar het liberale flottille en wisten tegen de zin
van de rest van B&W in met een meerderheid van een stem in de raad hun
investeringsplan door te drijven dat behalve in scholenbouw o.a. voorzag in
de aanleg van een gemeentelijke begraafplaats. En dat was voor Van Kuijk
het sein tot vertrek, waarvan ook een actie onder leiding van Van Rhijn en
wethouder Van Berckel om zijn ontslag te voorkomen, hem niet heeft kunnen weerhouden 2).
In confessionele kring, waar men eigen scholen te onderhouden had,
sloeg het scholenplan in het geheel niet aan, vooral niet bij de rooms-katholieken, die in 1868 bij amen dement door hun bisschoppen voor de gevaren
van de neutrale godsdienstloze school gewaarschuwd waren. Bovendien
kwamen de plannen op een heel ongelegen moment doordat ook de riolering
en de uitbaggering van de grachten niet langer uitgesteld konden worden.
Ret liep er op uit dat bij de eerste de beste verkiezing na Van Kuijks aftreden de conservatieven weer enig terrein wonnen en onder Van Rhijns
1) Voor deze aIinea en de beide volgenden, zie Notulen gemeenteraad 1859-1875,
Lh.b. 25 oct. 1859, 21 juli 1869, 13 febr, 16 april, 10 mei, 21 mei 1872, 2 sept.,
10 oct., 21 oct. 1873,31 aug., 7 sept., 29 oct., 2 nov. 1875; GAD, Archief PlaatseIijke Schooicommissie, Notulen 11 febr. 1859, 23 dec. 1872. De commissie ijvert
voor "degelijk openbaar onderwijs voor aIle standen, ook voor den gegoeden
burgerstand" (Not. Gemeenteraad 30 dec. 1859).
2) D.C. 22 sept. 1872. Adres aan Commissaris des Kon. om ontslag aan Van
Kuijk niet te verlenen (getekend door L. A. van Berckel, P. van Rhijn en 500
anderen.
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lei ding de uitvoering van de plannen nog belangrijk wisten te vertragen. De
verhoudingen werden er niet milder op toen de onderwijskwestie in de jaren
'80 opnieuw de gemoederen verhitte. Om te beginnen was in Delft het aantal
leerkrachten bij het gemeentelijk lager onderwijs nogal groot en hun salariering gunstig waardoor het bijzonder onderwijs voortdurend achterop
dreigde te raken 1). Toen de onderwijswet-1878 in deze opzichten allerlei
voorwaarden aan het bijzonder onderwijs ging stellen, gingen de meningsverschillen zich toespitsen op de hoogte van het schoolgeld; dat was bij het
gemeentelijk onderwijs niet hoog genoeg, von den de voorstanders van het
bijzonder onderwijs. De schoolkwestie waarin ook het middelbaar onderwijs
voor meisjes een rol speelde, bracht een duidelijke versterking van de confessionelen in de raad 2). Op den duur wisten zij in deze aangelegenheden
bij tijd en wijle de overhand te houden in de raad, tegen de liberalen 3). De
conservatieven vormden toen nauwelijks een politieke factor meer in de
stad; na 1875 voltrok zich een onmanteling van hun machtspositie die zo
radicaal was, dat zij zich in de loop van de jaren '80 bij de verkiezingen niet
meer lieten horen. Rooms-katholieken en anti-revolutionairen, die in de
jaren '80 zich in eigen kiesverenigingen "Recht voor Allen" en "Nederland
en Oranje" organiseerden en steeds met identieke candidatenlijsten de verkiezingen ingingen (waarop soms lieden stonden die ook door de liberalen
gepousseerd werden, zoals A. N. de Lint en de oude Van Rhijn die toen het
overstapje naar de liberalen nam dat mannen als A. van der Leeuwen A. M.
Schagen van Leeuwen al in 1871 respectievelijk 1873 hadden genomen)
namen hun plaatsen in en wisten in het midden van de jaren tachtig tezamen juist een meerderheid in de raad te verwerven 4). Ook later toen de
oude kiesverenigingen, de een voor de ander na, ter ziele waren gegaan, hield
men vast aan de gewoonte een of meer candidaten te combineren 6). De
politieke verhoudingen werkten echter toen in het voordeel van de liberalen
die zich van een meerderheid wisten te verzekeren die in de raad meestentijds
tot uitdrukking kwam in een relatief groot aantal gezeten middenstanders 8).
1) Notulen gemeenteraad Delft 5 sept., 9 oct. 1875, 1889 nr. 3, 13 nov. 1887.
2) Idem 1887, nr 3.
3) Idem 23 oct., 13 nov. 1885. Th. van Tijn komt in zijn algemene beschouwingen

eveneens tot de concIusie dat de schoolkwestie zowel de liberalen als de A.R. en
R.K. een krachtige impuls heeft gegeven (The Party Structure of Holland and the
outer Provinces in the Nineteenth Century, in Britain and the Netherlands IV,
Metropolis, Dominion and Province, 1971).
4) Wellicht speelde de uitbreiding van het kiesrecht hun aanvankelijk in de kaart
(het aantal kiezers is in 1887 verdubbeld) maar naderhand wisten de liberalen toch
de meerderheid te veroveren, ook na de tweede uitbreiding in 1892. Welke factoren
hier een rol spelen is zonder nader onderzoek niet aan te geven.
6) D.C. 1901, nr 152. J. M. Boin voorz. R.K.-kiesvereniging "Recht en Plicht"
staat op de lijst van de A.R.-kiesver. "Nederland en Oranje". Nieuwe kiesverenigingen genoemd in D.C.: Christelijk-Historische kiesvereniging (1897), Kiesvereniging Burgerplicht (1887), Kiesvereniging Vriendschap en Vrijheid (1883),
Kiesvereniging Recht en Plicht (1897).
6) Van de leden in 1895: J. M. de Kuyser, J. J. B. van der Chijs, W. o. A. Lans,
L. Vliegenthart, A. Vermaes, A. J. Kipp, H. H. Roes (ook cando confessionelen);
de politieke kleur van A. van den Berg heb ik niet kunnen vaststellen.
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Van de verruiming van het kiesrecht wisten de liberalen voorts te profiteren
door op hun lijst naast vijf ondernemers ook de heer C. C. Schildt te plaatsen
die door de Delftscbe bestuurdersbond als een arbeiderscandidaat werd
aanbevolen 1).
Of en waarom in dit tijdperk de uitbreiding van het kiezerscorps die in
1887 en 1892 tot stand kwam ten gunste van de confessionelen of van de
liberalen heeft gewerkt, valt niet te bepalen zolang geen onderzoek naar
de samens telling van de groep nieuwe kiezers is verricbt: was deze naar
economiscbe belangen, maatscbappelijke positie - om slechts enkele factoren te noemen -, anders samengesteld dan bet kiezersvolk van weleer?
Enkele voorlopige opmerkingen laten zicb op dit punt maken. V66r 1850
was het kiesrecht stellig niet bij uitsluiting voorbehouden aan een maatschappelijke bovenlaag zoals I. J. Brugmans en anderen, o.a. P. J. Bouman,
in zijn kielzog beweren. Zij menen dat deze bovenlaag, identiek met kiezersvolk, 15 tot 20 procent van de bevolking besloeg. Maar reedsv66r 1850was
bet kiesrecht geen privilege van een groep uitverkorenen - boe groot wellicht ook 2).
De welgestelden en scbatrijken, de raadsgeslachten en huns gelijken moesten het kiesrecht delen met velen. Gebonden als dat was aan de hoogte van
de aanslag in de grondbelasting en in de personele belasting behoorden velen, die niet in welvaart verkeerden, geen positie van aanzien bekleedden wei
tot de stemhebbenden omdat zij - wegens uiteenlopende omstandigheden
- voor een boog bedrag in de belasting vielen. Winkeliers, die uit boofde
van hun nering een relatief groot pand betrekken moesten, ambachtslieden
met een winkel aan huis, zelfs knecbts en sjouwers, wier vrouw dan meestal
een winkel hield, zij allen hadden kiesrecht 3).
Uit de bescbikbare gegevens blijkt dan ook dat weliswaar onder de gezinshoofden in intellectuele beroepen en onder de hoofdarbeiders in het algemeen het percentage kiesgerechtigden relatief hoog lag (meer dan 50 procent),
maar in de handelssector (met zeer vele winkels) tocb niet veellager was; ook
onder de ambachtslieden waren kiesgerecbtigden bepaald geen uitzondering
(ca. een derde) 4). Monstert men bet kiezersvolk als geheel, dan behoorde
daarvan de helft, vermoedelijk nog weI meer, tot handel en ambacht. En
daaronder kwamen dan velen voor, die stellig tot de kleine middenstand
gerekend kunnen worden - men denke aan de talrijke verzorgende ambachten, de vele winkels - of om wat sprekende kleinere categorieen te
noemen: tabakverkopers, winkeliers in garen en band, groentenverkopers,
1901, nr 150.
') I. J. Brugmans, Standen en klassen in Nederland gedurende de negentiende
eeuw, in Verslag vergadering Historisch Genootschap 2 nov. 1959, dl.74, 32;
P. J. Bouman, Socialisme in Nederland 1878-1946, in Economisch-Historische
Opstellen geschreven voor Prof. dr. Z. W. Sneller (1947), 191.
3) Bij de grondbelasting (zie Stb!. 1843, nr 14) werd geen rekening gehouden met
de bestemming van de gebouwde eigendommen. Bij de personele belasting werd
voor zover het de grondslag huurwaarde betrof voor bedrijfsruimten ontheffing
gegeven, behalve voor winkels (Stb!. 1833, nr 4).
4) Vergelijk de staten XVI en XX.
1) D .C.
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melkverkopers, handelaren in oud ijzer, het zijn bepaald geen uitzonderingsgevaUen. In 1850 toen ook het patent als grondslag voor het stemrecht is
aanvaard 1), heeft zich het aantal dezer lieden vermoedelijk nog uitgebreid,
waaruit dan zou volgen dat de herzieningen van 1887 en 1896 voor deze
volksgroepen geen principiele betekenis hadden. Misschien geldt dit weI ten
aanzien van middenkader en beter betaalde arbeiders, die intussen een niet
te verwaarlozen categorie waren gaan vormen 2).
STAAT XVI
Stemgerechtigden naar beroep, 1849

1. Verzorgende ambachten als bakkers, slagers, grutters,
horlogemakers en schoenmakers
2. Kleennakers en naaisters
3. Overige ambachten, vnl. bouwvak
1.-3. Zelfstandige ambachtslieden
4. Winkeliers, winkelhouders, verkopers kleinhandel
5. Kooplieden in granen, steenkool, hout e.d.
6. Tappers en slijters
4.-6. Groot- en kleinhandel
7. Mannen zonder beroep, gepensioneerden, particulieren
8. Weduwen zonder beroep
9. Intellectuelen e.d.
10. Onderwijzend personeel, rijksambtenaren, militairen
11. Administratief en leidinggevend personeel
9.-11. Hoofdarbeiders (incl. apothekers)
12. Knechts, sjouwers, werksters
13. Onbekend, niet in te delen
14. Niet aangetroffen
Totaal aantal

89
8
74
171
86
69
17
172
47
42
41
57
40
155
38
25
117
767

Bron:
GAD, Verkiezingen 1813-1850, Lijst der ingezetenen der stad Delft die in de
grond- en personele belasting tusschen f 27 en f 105 betalen.
Idem, dochf105 en daarboven betalen.
GAD, Registers van de volkstelling 1849.
Toelichting
De bedoelde lijsten die in feite de kiezerslijsten vonnden vennelden per wijk, in
volgorde van huisnummer, de naam van o.a. het gezinshoofd en het bedrag van de
belastingaanslag. In de volkstellingregisters is van elke kiezer het beroep opgezocht. De omvang van categorie 14 is te wijten aan onvolledigheid van de lijsten
(er mist m.i. een blad met ca. 80 namen) en aan verhuizingen, overlijdensgevallen
e.d. in de loop van 1849.

5.

DE GEMEENTEFINANCIEN ALS SPffiGEL VAN RET BELEID

Van een reeks aspecten van het beleid dat het gemeentebestuur in de loop
van de 1ge eeuw heeft gevoerd, kan men zich een overzicht in vogelvlucht
1) Joh. de Vries, Censuskiesrecht en welvaart in Nederland, in Economisch- en
Sociaal-Historisch jaarboek XXXIV (1971), 181.
2) M.b.t. employes, zie staat XXIX.
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verschaffen door kennis te nemen van de cijferopstellingen in de staat
XVII. In de veertigjaren die verstreken tussen 1818 en dejaren '50 bedroeg
- zo kan men in de staten zien - de toeneming van de overheidsuitgaven
in de stad ongeveer veertig procent, in de daaropvolgende even lange periode
tot 1891-'95 vierhonderd procent. De eerste wezenlijke verandering trad
kort na 1840 op, toen de uitgaven een licht accres begonnen te vertonen; in
de beide voorafgaande decennia waren zij streng binnen de perken gehouden, afgezien van een uitschieter vanwege de tiendaagse veldtocht die nogal
wat extra kosten, in de vorm van ondersteuning van de familieleden van uitgetrokken vrijwilligers bijvoorbeeld, met zich bracht. In de jaren zestig vertoonde de gemeentelijke uitgaven een acceleratie in haar trendmatige opgaande beweging, twintig jaar later nog een. In dit proces van expansie van
de overheidsuitgaven ging de eerste stoot uit van de sector open bare werken,
liepen in de jaren zestig de onderwijsuitgaven flink op en werd in de jaren
tachtig het bedrag voor aflossing en rentebetaling een nogal grote post. De
uitgaven voor aremenzorg zijn over de gehele periode beschouwd opmerkelijk stabiel, die voor bestuur, politie en openbare gezondheidszorg laten weI
een toeneming zien, maar veel groter dan de groeivoet van de bevolking is
die toch niet geweest.
In de verveelvoudiging van de gemeentelijke uitgaven in toto heeft de verhoging van het verzorgingspeil een veel grotere rol gespeeld dan de bevolkingsaccres - althans na 1850 - want gedurende de voorafgaande jaren
liepen de uitgaven berekend per inwoner zelfs terug. Welke omstandigheden
en overwegingen hebben deze fluctuaties in het verzorgingspeil en de verschuivingen tussen de componenten die zich daarin laten onderscheiden,
bepaald? Deze vraag is het uitgangspunt van onze beschouwingen in deze
paragraaf.
De commissie van Financien uit de Provisionele raad, die een dag na het
aftrekken van de Fransen werd ingesteld, zat bepaald niet om werk verlegen.
Zij kreeg de onoverzichtelijke boedel van het vorig bewind te redderen en
stuitte daarbij telkens op nieuwe vorderingen en uitgaven waarvoor op stel
en sprong de middelen gevonden moesten worden; soms presenteerden
leveranciers onbetaalde rekeningen van meer dan vijf jaar geleden. De nieuwe
stand van zaken bracht allerlei onverwachte kosten met zich. Er moest geld
op tafel komen voor de kosten van's lands militie (111.855), vrouwen en
kinderen van enkele stadsgenoten die " ... ten dienste des vaderlands tegen
een algemeenen vijand ... " waren uitgerukt ontvingen een kostwinnersvergoeding; legering, dekking en voeding van krijgsgevangenen op doortocht
brachten kosten mee, zo ook de inkwartiering van Nederlandse troepen.
En dan niet te vergeten de " .. .illuminatien bij het heuchlijke arrivement
van ZHD den Heere Prince van Oranje Nassau ... ". Maar de kern van het
financiele probleem waarvoor de stad zich zag geplaatst school niet in
deze eenmalige uitgaven waarvoor de commissie, bestaande uit oude
rotten in de gemeentelijke besognes, weI een dekking wist te vinden: een
tiendrecht werd vervreemd, de Bank van Leening verpacht. Heel wat meer
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voeten in de aarde had de sanering van de financien op de lange termijn 1).
De schulden van de stad bleken in 1815 te zijn opgelopen tot de lieve som
van ruim vierhonderdduizend gulden. Wilden deze niet als een loden last op
de gemeentelijke financien blijven drukken, dan moest er worden omgezien
naar gelden om tot aflossing over te gaan. De middelen werden met machtiging van de koning behalve door de liquidatie van enkele bezittingen (o.a.
tienden) gevonden in het batig saldo op de gewone dienst 2). Maar hoe voor
het beschikbaar komen van zo'n overschot te zorgen? De belastingschroef
viel niet vaster aan te draaien - de berooide bevolking moest al vijftig
procent meer opbrengen dan in 1795 3). En in de uitgaven zat ook niet veel
speling. Vergeleken met de goede sier die de regenten van 1795 maakten.
ging het met de representatie van het stadsbestuur-nieuwe-stijl sober toe.
Ook andere uitgaafposten moesten onder het mes.
STAAT XVII
Onderverdeling van de gemeentelijke uitgaven (in 000 guldens)
1818 1830 1840 1851-60 61-70 71-80 81-90 91-95

BestUUf en politie
23
34
40
42
40
Openbare werken
39
7
7
Onderwijs
5
Armenzorg
44
30
28
Openbare gezondheids(zie bestuur, politie)
zorg, waterleiding
17
Rente en afiossing
20
6
Overige (onvoorzien,
ongelden)
4
3
134
130
Totaal
Per inwoner (in gld.)
7,70
10,30

40

65
14
24
18
20
181
9,50

27

59
97
132
18

80
66
187
20

112
137
225
39

3
32

5
40

68
199

7
200

30
38
46
278 389 663
13,50 16,80 26,70

120
840
28

49
73
64

Bronnen:
Staat van vergelijking tussen de tegenwoordige (1818) inkomsten en uitgaven en
die van 1793. Rapport aan de raad van Delft door een commissie uit de leden:
G. van Royen, H. van Ber(c)kel, M. A. Wijnaendts.
GAD, Plaatselijke belastingen 1822-1856.
ARA, Provo Archief Zuid Holland, Gemeenterekeningen, Stad Delft (aanwezig
van 1811 af).
Gemeenteverslagen Delft.
5.1. De gemeentelijke uitgaven voor de armenzorg
In 1795 was op de gemeentebegroting geen cent voor armenzorg uitgetrokken 4). De regenten van de Kamer van charitaten en de armbezorgers van
1) GAD, Notulen van het provisioneel bestuur, i.h.b. 22 nov. 1813 e.v.; GAD,
Notulen van de commissie van finantie uit het provisioneeJ bestuur 13 dec. 1813
tIm 13 nov. 1815.
2) GAD, Verslag der gemeente Delft 25 julij 1822: de Koning heeft het Ontwerp ter liquidatie van de gevestigde schuld gearresteerd.
3) Vgl. staat XVIII.
4) Staat XVIII.
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STAATXVllI
Vergelijking van de stedelijke inkomsten en uitgaven 1793-1818

1793
1nkomsten
Belastingen: opcenten op rijksbelastingen (grondbel. personeel)
hoofdelijke omslag voor nachtwakers, brandweer
accijnzen
Recht op boelhuizen, recognities voor ambten
Straat-, kaai-, poort- en havengeld; marktgeld
Pacht van veren, vuilnis, tollen e.d.
Leges e.d.
Inkomsten uit eigendommen Oand, huizen, kazemes, effecten)
Inkomsten uit stadstienden en heerlijke rechten
Totaal der inkomsten
Uitgaven
Tractementen e.d.: burgemeester, secretaris, ontvanger
predikanten
vacatiegelden H.H. Gedeputeerden
Onkosten van het stedeJijk bestuur
Openbare veiligheid en toezicht (waag, lakenhal, schutterij,
lantaarns)
Onderhoud gebouwen, pubJieke werken
Armenzorg, subsidies aan Godshuizen
Onderwijs
Interest, pensioenen (in 1793: lijfrenten)
Overige uitgaven
Totaal der uitgaven

6.1
32.7
15.0
8.8
11.0
1.6
7.5
4.2
91.4
9.7
6.2
2.1
10.4
12.0
41.5
1.0
30.0
5.7
118.6

1818
2.4
24.0
82.7
11.9
7.8

0.5
7.8
137.4
8.4
4.8
13.1
39.3
44.4
4.9
20.0
3.1
138.1

Bron:
GAD, PlaatseJijke belastingen 1822-1858, Staat van vergeJijking tusschen de
tegenwoordige (1818) inkomsten en uitgaven en die van 1793. Rapport aan de Raad
van Delft door een Commissie uit de leden: G. van Royen, H. van Berckel,
M. A. Wijnaendts.

de rooms-katholieke kerk zagen toen kans rond te komen van de opbrengst
van de collecten en van de revenuen van hun kapitaal. Door de tiercering en
de algemene verarming was daarin een keer gekomen: al ver v66r 1813 moest
de plaatselijke overheid bijspringen. Overigens was dit allerminst een typisch
Delfts verschijnsel, de kosten van armenzorg waren in den lande overal sterk
opgelopen en grotendeels ten laste van de gemeentekas gebracht. WeI zijn er
aanwijzingen dat in Delft de toestand vergelijkenderwijs somber was; in
1805 trok hier een derde van de bevolking van de bedeling, naar verhouding
meer dan in de meeste andere Hollandse steden het geval was 1).
Aanvankelijk zat er voor het gemeentebestuur niets anders op dan de tekorten van de armbesturen voor haar rekening te nemen; de doelmatigheid
van hun beleid viel bij gebrek aan objectieve uitkeringsnormen moeilijk te
1) J. de Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons
vaderland, hare oorzaken en de middelen, die tot hare vermindering zouden kunnen worden aangewend (1851), tabel X.
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beoordelen. Maar de commissie van financien yond er wat op. Om de armbezorgers" .. .in overeenstemming met de stadsbelangen en met de doelmatige
beoefening van de Christelijke Iiefdadigheid een zelfstandig financieel bestaan te hergeven ... " zou het gemeentebestuur voortaan een vaste subsidie
toekennen en ervan afzien tekorten aan te zuiveren 1). Bij de armbesturen
genoot deze regeling geen hartelijke instemming maar het gemeentebestuur,
van hogerhand daartoe aangespoord, hield voet bij stuk. Moeilijkheden ontstonden er toen in een later stadium de subsidie van jaar op jaar verminderd
zou worden, in 1847 2). Met een vaste subsidie hadden de armbesturen onder
normale omstandigheden weten rond te komen, maar dat de stad daar verder op beknibbelen ging, wilden zij niet aanvaarden.
Voor dergelijke reorganisaties die toch al hoogst pijnlijk waren placht het
gemeentebestuur altijd een hoogst ongelukkig moment af te wachten, zo
schijnt het. De invoering van het abonnementsstelsel viel indertijd in 1828/'29
samen met een grote toeneming van de werkloosheid als gevolg van de verplaatsing van enkele militaire inrichtingen uit Delft naar Breda; dat de
nood toen niet hoog is gestegen viel te danken aan een initiatief van enkele
particulieren (onder wie een paar stadsbestuurders) die bij wijze van werkverschaffing op hun kosten een stuk van de stadswallen lieten afgraven 3).
Deze maal, in 1847, viel de bezuiniging na een lange periode van malaise
waarmee de crisis van 1844, een louter financiele aangelegenheid, weinig te
maken had maar de aardappelziekte des te meer. Eind '45 begonnen daardoor de prijzen van aardappelen en daarna die van andere voedingsmiddelen
zeer sterk in prijs te stijgen. Voor de pauper in wiens dieet de aardappel een
hoofdbestanddeel vormde, nam de voedselschaarste alras catastrofale vormen aan 4). Voor zover het gemeentebestuur en de armbesturen de ernst van
de toestand nog niet onder ogen hadden gezien, werden zij op korte terrnijn
met de neus op de feiten gedrukt. De ontevredenheid en wanhoop - gevoed
door de hoge levensmiddelenprijzen en de hoge belastingen (waaronder de
accijns op het gemaal) - ontlaadden zich in relletjes, het te hoop gelopen
yolk plunderde een twintigtallevensmiddelenwinkels in de binnenstad en het
totaal overrompelde gezag - Delft was de eerste stad in het land waar de
spanning tot een uitbarsting kwam - vermocht orde en rust aIleen met de
ingeroepen assistentie van dragonders te herstellen 5). Verder deed het
1) GAD, Register van het verhandelde bij de cornmissie van Finantien benoemd .. . in dato 23 maart 1824, i.h.b. 11 sept. 1829. Uitkeringsnormen per gemeente werden door het gemeentebestuur pas veellater vastgesteld, ingevolge art. 25
Wet van den 28 junij 1854 (stb!. nr 100).
2) GAD, Register van het verhandelde bij de commissie van Finantien benoemd ... in dato 23 maart 1824, sept. 1847.
3) Nieuw Jaarboekje. Kronijk voor Delft en omstreken voor het jaar 1868, 20;
GAD, Verslag der gemeente Delft 1821-1849, 27 jan. 1829.
4) M. Bergman, The potato blight in the Netherlands and its social consequences
1845-1847, in International Review of Social History XII (1967), 392-431.
5) GAD, Notulen B & W, 22 sept., 23 sept., 27 sept., 10 oct. 1845. Leveranciers
werden als profiteurs van de schaarste beschouwd en van prijsopdrijving beschuldigd. J. Rogier, Sociale geschiedenis van Delft 1840-1910, in Mededelingen Ver.
voor Sociale geschiedenis, nr 20 (nov. 1961), 2-3, legt de nadruk sterk op het op-
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STAAT XIX
Bedeelden vanwege de rooms-katholieke armverzorging (1848/9) die hun bedeling
van het ene jaar op het andere verlaagd of verhoogd zagen
Verlaagd

1839-1844
1844-1847
1847-1849

Verhoogd

3

11

64

23
97

27

Bron:
GAD, Archief RC. K, RC. Armenbedee1boek 1835-1847, 1846-1849. De bedeelboeken bevatten een administratie per bedeelde waarin per half jaar de bedeling is
bijgehouden, o.a. met vermelding van het geldsbedrag en het aantal broden dat
betrokkene ontving.
gemeentebestuur niet veel meer dan de accijns op rogge afschaffen en die op
tarwe wat verlagen, na veel pourparlers 1).
De armbesturen kwamen voor heter vuren te staan. Te oordelen naar hun
klachten klopten de nooddruftigen in drommen bij hen aan. Tegelijkertijd
liepen de inkomsten van de armenkassen in deze dure dagen terug. Om de
onvermijdelijke tekorten nog enigszins binnen de perken te houden, zagen
de rooms-katholieke armverzorgers, zo blijkt uit hun bewaard gebleven bedelingsadministratie, geen andere uitweg dan de uitkeringen aan te passen 2);
juist toen de nood het hoogst gestegen was, werden blijkens staat XIX de
uitkeringen verlaagd. Of de regenten van de Kamer van charitaten dit paardemiddel ook drastisch hebben gehanteerd valt niet na te gaan, maar dat ze
ook bezuinigd hebben staat gezien de zeer bescheiden toeneming van het
totaal van hun uitgaven weI vast. Beide instellingen teerden trouwens in deze
jaren op hun stamkapitaal in, een ongehoorde inbreuk op het normale
beleid 3).
Vermoedelijk is het stadsbestuur weI onder de indruk geraakt van de wijdverbreide ellende, maar het liet toch de sanering van de stadsfinancien prevaleren. Verzoeken om de berooide armenkassen bij te springen kwamen in
Delft aan dovemansoren, aan werkverschaffing deed de gemeente niets terwiji toch elders weI alleriei objecten werden aangepakt, die soms zelfs met
drijven van de belastingen en de vervolging van wanbetalers als oorzaken.
1) GAD, Register van het verhandelde bij de commissie van Finantien benoemd .. . in dato 23 maart 1824, notulen 5 nov. 1845; GAD, Verslag der gemeente
Delft 1821-1849, 30jan. 1846. Het ging om afschaffing van de stedelijke opcenten
op de rijksaccijns; deze maatregel werd in tal van gemeenten genomen, in zeer
veel gevallen werd de welgestelden een buitengewone hoofdelijke omslag opgelegd (een maatrrgel die in Delft zelfs niet ter sprake is gebracht). (F. Terlouw,
De aardappelziekte in Nederland in 1845 en volgende jaren, in Economisch- en
Sociaal-Historisch Jaarboek XXXIV (1971), 289). Ben voorstel de rijksaccijns
op rogge af te schaffen haalde het in de Tweede kamer niet, weI werden de invoerrechten op graan geschorst (A. J. C. de Vrankrijker, Belastingen in Nederland
1848-1893. De strijd om de modernisering van het stelsel (1967), 12).
2) GAD, Archief RC weeshuis, Armengrootboek div. jrg.; GAD, Archief
RCjK, RC armenbedeelboek 1835-1847, 1846-1849.
3) GAD, Archief RC weeshuis, Notulen 30 jan. 1849, 8 en 17 mei 1849.
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STAAT XX
Gezinshoo/den naar geslacht, kerkelijke gezindte en geboorteplaats, 1849
(steekproe/" 1: 10)
Totaal

Zelfstandige ambachtsJieden
Vaklieden in loondienst
Winkeliers, tappers, koopJieden,
vuur- en waterverkopers, winkeJiers in garen en band
Huispersoneel, slaapsteehouders,
koffiehuishouders, naaisters,
mutsenmaaksters
Zonder beroep
Weduwen zonder beroep maar
met inwonende werkende
kinderen of commencaals
Weduwen met beroep
Kantoorpersoneel, officieren,
andere hoofdarbeiders
Sjouwers, losse arbeiders
Boeren, tuinders
Totaal
Van wie bedeeld

Van
Godsdienst Geboren Elders
wie
in
vrouwen R.K. N.H. Delft
e.d.

60
87

30
37

30
50

38
62

22
25

42

15

7

35

25

17

17

25

12
10

7
12

10
13

10
15

7
10

30
10

30
10

15

15
10

15
5

15
5

7
32

23
43
5
234
43

15
48
2
225

15
27
3
146

30
75
5
381
73

77
23

147
30

N .B. : Steekproef 1 op 10 gezinnen, getrokken uit het: Register der Volkstelling
op 19 november 1849; in dit register zijn de gezinnen per wijk en per wijknummer
gerangschikt. Van de steekproefgevallen is vervolgens in GAD, Archief RC. K,
RC. Armenbedeelboek 1846-1849 en in GAD, Archief NHG, Kamer van Charitaten, Bedienboek voor de kamer over armen 1850 en idem, Bedienboek voor de
concierge 1850, nagezocht of zij tot de bedeelden behoorden. Bedeelden per beroepscategorie zijn wei geteld doch niet opgenomen; de desbetreffende aantallen
(in hoofdzaak zonder beroep, weduwen zonder beroep, en sjouwers) zijn te klein
om op zichzelf betrouwbaarheid te bezitten.
Toelichting
De steekproef is "systematisch" getrokken, met een willekeurig ("at random")
bepaald aanvangsgeval, en kan identiek gesteld worden met een aselecte steekproef. Met het oog op de detaillering en de analyse naar beroep is het noodzakeJijk gebleken een relatief grote steekproef (381) te kiezen (verviervoudiging van
de steekproefgrootte betekent namelijk een halvering van de standaardfout). Met
grote waarschijn1ijkheid (kans van 90%) Jiggen de uitkomsten in de volgende
marge van betrouwbaarheid (standaard fout) :
20 gevallen: marge ± 6
80 gevallen: marge ± 12
200 gevallen: marge ± 16.
(zie H. M. Blalock Jr, Social Statistics (1960), 138, 397 vv.)
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leningen gefinancierd werden 1). In 1847 toen de ellende nog bij lange na
niet was geweken, besloot het gemeentebestuur zelfs verder op het subsidie
te besnoeien. Vooral de R.K.-armenverzorgers kwamen daartegen in het
geweer, de Kamer van charitaten toonde zich wat gedweeer. De uitkeringen
van de Kamer lagen verhoudingsgewijs op hoger peil dan die van de R.K.armbezorgers (116,31 vs 110,70) terwijl de Kamer bovendien een groot
eigen vermogen bezat; de Kamer bad dus uitwijkmogelijkbeden.
Misschien beeft ook de geringere draagkracht van de R .K. een rol gespeeld. Vanwege de achterstelling van de rooms-katholieken tot 1795 zou
deze bevolkingsgroep in de negentiende eeuw relatief vele armen en weinig
welgestelden tellen 2). In Delft was daar omstreeks het midden van de eeuw
weinig van te merken. Het percentage bedeelden was onder de R.K.gezinshoofden niet boger dan bij andere gezindten en de verschillen in sociaal-econOInische status waren te oordelen naar de beroepscijfers evenmin
groot (staat XX). In de categorie officieren, employes e.d. hadden de roomskatholieken zich hun plaats nog niet veroverd, maar of de inkomsten van de
armenkassen door dit slag beroepsbeoefenaren, van een smalle beurs stand
ophoudend in een provinciestadje, werkelijk gestijfd zouden zijn valt zeer te
betwijfelen 3). Verder werden er weI relatief veel beroepslozen en weduwen
onder R.K. geteld, in het algemeen financieel zwakke groepen, maar anderzijnds waren zij weer zwak vertegenwoordigd in de kleinhandel waarin velen
niet meer dan een zeer klein inkomen bij elkaar scharrelden. Vaklieden die
altijd weI een behoorlijk stuk brood konden verdienen, bij een baas of in
een eigen bedrijfje, waren onder de R.K. verhoudingsgewijs talrijk.
De felle reactie van de R.K. op de subsidieplannen van het stadsbestuur,
moet men zien als een fase in een reeds lang slepend conflict dat de positie
van het R.K.-weeshuis tot inzet had. De R.K.-armverzorgers hielden namelijk het weeshuis buiten hun armenadministratie; die kunstgreep dateerde
al van 1824. Toen werkte het weeshuis met tekorten en gingen regenten
- om te voorkomen dat zij volgens de administratieve voorschriften hun
1) Bergman, passim; GAD, Verslag der gemeente Delft 1821-1849,28 jan. 1845:
vier particulieren namen weI het initiatief tot werkverschaffing (o.w. 2 toekomstige burgemeesters en gemeentesecretaris).
2) Zie L. J. Rogier, Nijmeegse armenzorg, in Terugblik en Uitzicht 2, Verspreide opstellen van L. J. Rogier (1965), a.w. 717 : "Nog op dit ogenblik (1957),
ruim anderhalve eeuw nadat door de nooit genoeg te prijzen patriottenomwenteling van 1795 de wettelijke beletselen voor een gezonde sociale evolutie van het
katholieke volksdeel opgeheven werden, draagt katholiek Nijmegen als een erfgoed
van de zeventiende en de achttiende eeuw een onevenredig groot contingent armen
mee. .. .met bet burgerrecht bleef de katholieken tot 1795 toe het lidmaatschap van
de gilden ontzegd en daarmee voor hen de weg tot zelfs maar een bescheiden welstand gesloten". GAD, Notulen gemeenteraad 31 oct. 1854 (Rapport van de raadscommissie op de rekeningen en begrotingen der armbesturen). K.v.ch. bezat voor
ruim 2 ton aan inschrijvingen op het grootboek, in hoofdzaak legaat van organist
F. W. J. Berghuis (Notulen gemeenteraad 16 nov. 1858).
3) Voor inkomens van enkele employes, zie Staat V; voor winkeliers idem, en
voorts bIz. 152. Overigens was een R.K., Mr. H. van Berckel van 1840 tot 1848
burgemeester van de stad.
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STAAT XXI
R.K. armenzorg
Inkomsten

Uitgaven
Bedeling

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856

Collecte

Subsidie

Overig

In geld

In brood

Verpleeggelden**)

866
848
891
962
1043
1022
1110
1200
1242
1243
1112
1425

9000
9000
9000
8750
8500
8250
8000
7750
9000
8000
5875
6000

530
1080
6673*)
1490
4898*)
1062
994
1016
807
907
594
2034

4229
4653
4716
4364
4051
4118
4087
3613
4076
3831
3367
2103

4013
4834
3669
1993
1994
1961
2362
2203
2788
2998
2648
218

4620
5750
5250
4750
4250
3760
4430
4150
3970
3780
3970

*) Inclusief de opbrengst van geliquideerde inschrijvingen 2-!-% NWS.
**) Vergoeding aan de Regenten RC weeshuis voor de verpleging van oude
mannen a raison van/50 en van oude vrouwen a raison van/llO, in 1847/100
en later tegen/90 per jaar.
Bron:
GAD, Archief RC weeshuis, Armengrootboek.

pupillen moesten opzenden naar de kolonien van de Maatschappij van
Weldadigheid waar huns inziens van een rooms-katholieke opvoeding weinig
terecht zou komen - ertoe over nagenoeg aIle kerkcoIlecten over te boeken
van de armen (die zij ook verzorgden) op het weeshuis. Voor de tekorten op
de armverzorging kregen zij vervolgens subsidie van het stadsbestuur. Op
den duur ontstond er over deze regeling die indertijd met voorkennis van
burgemeesteren was getroifen ongenoegen 2), ook al omdat Gedeputeerde
Staten aanmerking maakten op de geringe eigen bijdrage van de R.K. in de
kosten van hun armenzorg (vgl. staat XXI). De R.K.-armverzorgers, van
wie vooral Mr. H. A. A. van Berckel van geen wijken wilde weten, legden
ook in 1847 het hoofd niet in de schoot. Er lagen nogjaren van hard onderhandelen over de positie van het weeshuis voor de boeg waarbij zij zelfs het
staken van de armenbedeling als drukmiddel niet zouden schuwen. Maar die
hardnekkigheid kon natuurlijk niet verbloemen dat hun onderhandelingspositie zwak was, want voor hun subsidie moesten de armverzorgers toch
bij het gemeentebestuur te biecht. De reorganisatie van de R.K.-armenzorg,
die begin '56 tot een parochieIe aangelegenheid werd gemaakt, vormde op
1) GAD, Register van het verhandelde bij de commissie van Finantien, Notulen
11 sept. 1835.
2) GAD, RC weeshuis, otulen 29 dec. 1853: stadsbestuur Nontkent dat de regeling indertijd in overleg met burgemeesteren is getroffen.
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den duur een naar men kan aannemen welkome aanleiding om deze twistappel op te ruimen 1).
Het nieuwe bestuur vroeg meteen voor armen en weeshuis een hogere
subsidie aan. Op voorstel van B&W besliste de raad echter dat aIle subsidies
aan aile kerkgenootschappen afgeschaft werden, onder de motivering dat
" ... armenverzorging volgens alle christelijke leerstellingen aan christelijke
Iiefdadigheid (behoort) te worden overgelaten" 2).
Deze oplossing kwam niet uit de lucht vallen. Het gemeentebestuur deed
niet anders dan zich strikt houden aan de armenwet van 1854. Daarin werd
in art. 20 de armenzorg een zaak van kerkelijke of bijzondere instellingen
genoemd en in art. 59-61 een trapsgewijze vermindering aanbevolen van de
subsidies die deze uit de open bare kas genoten. In vele gemeenten bleven
deze bepalingen een dode letter - het aandeel van de zgn. burgerlijke en
gemengde instellingen in de uitgaven is n1. sterk vergroot, dat van de kerkeIijke en bijzondere verkleind 3) - maar hier ter stede hield men zich er
weI aan. Met dien verstande dat de abrupte afschaffing van alle subsidies in
hun geheel in het Iicht van de mogelijkheden tot temporisering die art. 59-61
boden, weI erg voortvarend aandoet. De gang van zaken wekt de indruk dat
het gemeentebestuur, al jaren doende met de vermindering van de subsidies
voor de armenzorg, de kans om deze post radicaal af te schaffen met beide
handen heeft aangegrepen. Alhoewel de maatregel veel tegenstand ontmoette
in de raad - de stemverhouding was 9 voor, 7 tegen onder wie de meeste
R.K. - is de zaak toch geen politiek twistpunt gebleven 4). De financiele
zorgen van de gemeentekas werden er door verlicht, en dat paste in het beleid
dat de raad met het oog op komende investeringen voorstond en zeer strak
tot uitvoering bracht.
Maar voor de armen was het een hard gelag, zo schijnt het. Bij hun beslissing moeten de stadsbestuurders echter hebben overwogen dat imniddels.
ongeveer tegelijkertijd met het staken van de bede1ing door de R.K.-arm1) Voor deze affaire (ook elders vormde de positie van de armeninsteIlingen een
bron van meningsverschiIlen, ook na het in werking treden van de armenwet) zie
notulen RC weeshuis passim; voor staken bedeling: aldaar 23 oct., 6 nov., 13 nov.,
20 nov. (bijlage) 1855. Ook de liquidatie van de bezittingen van de Kamer van
charita ten gaf moeiIijkheden tussen r.k.-armbestuur en de gemeente: idem 21 juni
1857, 11 aug. 1857, 11 sept. 1860; over deze aangelegenheid: De armenzorg van
ouds burgerlijk. Proeve van een historisch onderzoek over het oude armwezen,
vooral mbt de Kamer van charitaten te Delft (1857), schrijver vermoedeIijk
Mr. H. A. A. van Berckel.
2) Notulen gemeenteraad 8 juli 1856.
3) Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover
de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912 (1968), 127, 131-134.
4) Wei speelde in de liberale agitatie jegens van Kuijk de oprichting van een burgerIijk armbestuur een rol, zij het een zeer ondergeschikte (Notulen gemeenteraad
28 oct., 7 nov., 30 dec. 1870). Dat de R.K. zich in de Raad lang niet zo krachtig opstelden als de armverzorgers lag aan hun gebrek aan eensgezindheid. Ben hunner
raadsleden, J. P. de Lange, toonde zich van meet af bereid de subsidie te laten
schieten mits dan aan aIle subsidiering van armenzorg een eind kwam; vermoedelijk verwachtte hij dat het dan tot de oprichting van een burgerIijk armbestuur zou
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STAAT XXII
Bedeelden naar de grootte van de bede/ing (R.K., in 1848/9)
Aileen bedeeld met brood
69
Bedeeld met 1 tot 9 stuiver per week (en eventueel nog brood) 301
10 tot 19 stuiver per week (en eventueel nog brood) 28
20 stuiver of meer per week (en eventueel nog brood) 33
Totaal aantal bedeelden
431
Bron:
Bewerkt uit GAD, Archief RC K, RC armenbedeelboek 1846-1849.
STAAT XXIII

Huiszittende armen van de Kamer van Charitaten die met op zijn minst tien stuivers
per week bedeeld werden (1850)
Jonger dan 50 jaar
50 tot 59 jaar oud
60 tot 69 jaar oud
70 jaar en ouder
Totaal aantal

4 vrouwen en
2 vrouwen en
13 vrouwen en
32 vrouwen en
51 vrouwen en

4 mannen,
6 mannen,
9 mannen,
38 mannen,
57 mannen,

van
van
van
van
van

wie
wie
wie
wie
wie

2 invaliden
4 invaliden
3 invaliden
6 invaliden
15 invaliden

Bron:
Bewerkt uit GAD, Archief Ned. Herv. Gemeente, Kamer van Charitaten, Bedienboek voor de Kamer over armen 1850; idem Bedienboek voor de concierge
1850.
N.B. Het totaal aantal invaliden (inclusief in gezinnen die minder dan tien
stuivers steun ontvingen) beliep 25.
STAAT XXIV

Normen voor het maximum van onderstand bedoeld bij art. 25 der wet van den
28 junij 1854 (Staatsblad no 100) (1856)
Bij ziekte
Winter Zomer
Echtpaar, man jonger dan 60 jaar
Voor elk inwonend kind beneden 5 jaar
Idem, van 5 tot 12 jaar oud
Voor oudere inwonende kinderen
Echtpaar, man ouder dan 60 jaar
Verder als boven
Ongehuwde man of weduwnaar, jonger dan
60 jaar, ongehuwde of verlaten vrouw,
weduw idem
Verder als boven
Mannen of vrouwen, ongehuwd, verlaten
of in weduwstaat, ouder dan 60 jaar

0,60
0,10
0,10

Gezond
Winter Zomer
0,30
0,10
0,10

0,70

0,30
0,50
0,10
0,10
0,10
0,10
geen bedeling
0,50
0,70

0,40

0,20

0,40

0,20

0,50

0,30

0,50

0,30

0,50

Bron:
Notulen gemeenteraad 31-12-1855 (bijlage).
komen waarop de armverzorgers hun moeilijkheden zouden kunnen afwentelen.
De Lange was lid van de raadscommissie die tot afschaffing van de subsidie adviseerde. (Notulen gemeenteraad o.a. 8 julij, 5 augustus 1856).
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bezorgers, een werkinrichting voor behoeftigen tot oprichting was gekomen 1). Daar konden de behoeftigen van een dagverblijf met voeding, verwarming en eventueel werk verzekerd zijn. De initiatiefnemers die hun ondememing met particuIiere giften financierden, met daamaast vuur, Iicht
en huisvesting voor rekening van gemeente, strekten hun zorgen alras uit
over ruim 150 behoeftigen onder wie verhoudingsgewijs veel rooms-katholieken 2). Vermoedelijk bing de grote toeloop van laatstgenoemden samen
met de betrekkelijk zwakke financiele positie van de R.K. armenkas; vergeleken met de hervormde diaconie, puttend uit de boedel van de Kamer van
charitaten beschikte deze nameIijk over weinig inkomsten uit eigen vermogen 3). De bedeelden hebben vermoedeIijk van deze reorganisatie geen profijt getrokken want tegenover de giften voor de werkinrichting en de verhoging die bij de kerkelijke collecten werd geboekt, stond een bedrag van meer
dan /10.000 aan vervallen gemeenteIijke subsidie. Tegenover deze inkomstenderving konden de armbesturen echter op onderdelen allerIei bezuinigingen aanbrengen, bijvoorbeeld door de weesjongens twee jaar eerder dan
vroeger, op hun 21ste jaar, de wijde wereld in te sturen, door een bestedelingenhuis op te heffen 4). Daamaast zetten zij vermoedelijk het mes in de
franje van talrijke lieden die's winters een paar stuivers en een broodje per
week kregen en misschien met kerstmis een mandje turf (staat XXII); deze
werden daardoor niet tot bittere armoe gebracht - zij konden van hun weekloon leven - maar misten zo weI de enige fleur die het bestaan hun bood.
In de steun aan gezinnen die door ziekte, invaliditeit of om andere redenen
volledig van de armenzorg afhankelijk waren voor hun nooddruft is naar
het zich laat aanzien niet veel veranderd, te oordelen naar de onderstandsnormen die het gemeentebestuur in 1856 vaststelde in vergelijking met de
feitelijke uitkeringen die de armbesturen enkele jaren eerder aan zulke armIastige gezinnen deden (staat XXIV).
Een ander aspect van de reorganisatie had betrekking op het streven de
armen tot geregelde arbeid op te voeden. Eigenlijk was dat al eerder geprobeerd, in de fabriek van Heukensfeldt, maar deze exploiteerde zijn onderneming op commerciele voet en kwam alras tot de concJusie dat bij zonder
modeme werktuigen en goede vaklui zijn zaken niet tot bloei kon brengen.
De nieuwe werkinrichting wilde die richting niet uit maar toen de tekorten
al spoedig aangroeiden ging men noodgedwongen toch op die koers. Daarmee was de gemeentepolitiek een heet hangijzer rijker dat de verhoudingen
er niet frisser op maakte, vooral omdat enkele initatiefnemers, o.a. Van
1) Delftsche Courant 16 oct., 13 nov., 16 nov. 1855.
2) Rapport van de commissie in zake de werkinrichting te Delft (1904), 40;

GAD, Archief RC weeshuis, Notulen 13 jan. 185.7.
3) De armenzorg van ouds burgerlijk enz., bijlage A waar cijfers over inkomsten
uit vermogen. De aldaar opgenomen becijferingen mbt de lasten per bedeelde missen elke betekenis omdat over de maatstaven die bij bedeling werden aangelegd
geen gegevens zijn vergeleken.
4) GAD, RC weeshuis, Notulen 28 oct. 1851; toen werd al geconstateerd dat de
"zekerheid van tot 23 jaren opgevoed en gekleed te worden vadsigheid kweekt en
geringe belangstelling in het aanleren van het gekozen ambacht"; idem 12 oct. 1858.
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Rhijn, die hun energie en eigen geld in de affaire staken, in de raad veel
critiek en weinig begrip of medewerking ondervonden. Na enkele jaren
kwakkelen nam de gemeente de hele affaire over, tegen heug en meug. En
met weinig succes bovendien want door de felle concurrentie van ingevoerde
manufacturen van machinaal fabrikaat liepen de verliezen nog verder op.
Het begon er op te lijken dat de gemeente, zeer tot ongenoegen van vele ingezetenen, een normale textielfabriek exploiteerde zij het dan dat deze verliesgevend was.
In 1873 werd er een eind aan gemaakt. Voortaan werd er alleen touw geplozen in het werkhuis, waar tot 1900 toe gemiddeld zo'n 50 behoeftigen
met dit smerige werk werden onledig gehouden. Voor de stad betekende dit
echter meer dan op het eerste gezicht lijkt : doordat de werkinrichting zo
bleef draaien, behield men een aandeel in de orders voor naai- en confectiewerk, waarmee het departement van kolonien armeninrichtingen op gunstige voorwaarden begunstigde (die had men al kort na 1856 zeer tegen diens
zin aan Heukensfeldt ontfutseld). Daarmee hield de stad zo'n 300 tot 500
personen op ongeregelde tijden aan het werk, meest huiszittende armen en
vrouwen, maar ook een honderdtal kleermakers. Het was een ongezonde
situatie want met wat er op het confectiewerk van de schraal betaalde kleermakers en armen overschoot, dekte de gemeente het tekort op de eigenlijke
werkinrichting. Kort gezegd trad de overheid op als "Verleger" van onderbetaalde kleermakers e.d. om bedelaars van de straat te houden. Pas tegen
1900, toen er geen confectie-orders meer uit Den Haag kwamen, raakte het
eind van de werkinrichting in zicht 1).
Door de hele gang van zaken kreeg de gemeente de armverzorging op een
koopje geregeld. Toen de subsidieregeling nog gold gaf Delft al een schijntje
aan de armverzorging uit, belangrijk minder dan welke vergelijkbare gemeente ook 2), en na de reorganisatie is daarin voorlopig geen verandering
gekomen. Pas gedurende het laatste tiental jaren van de eeuw zijn de uitgaven fors verhoogd. Of deze toeneming, die neerkwam op een verdrievoudiging, beschouwd moet worden als een inhaal-reactie op de schrielheid in
het verleden is een moeilijk te bean two orden vraag. De uitgaven liepen op
doordat de tekorten in het Gasthuis groter werden, de soepuitdelingen e.d.
door het gemeentebestuur meer gingen kosten en doordat het tekort van de
werkinrichting de gemeentekas op een veel groter bedrag kwam te staan 3).
Wat het laatste betreft zou, vol gens een gemeentelijke commissie van onderzoek, de oorzaak te zoeken zijn bij de opname van een groter aantal bejaarden en invaliden; de vergrotingvan de uitgaven in de andere categorie zou men
dan naar onze indruk uit deze toeneming van het aantal bedeelden kunnen
1) Aile stukken over deze aangelegenheid zijn bijeengebracht in het Rapport
van de commissie in zake de werkinrichting te Delft (1904).
2) De Gemeente-stem 1 julij 1857, geciteerd in De armenzorg van ouds burgerlijk enz., bijlage.
3) Voor het volgende: Rapport van de commissie tot onderzoek in zake de werkinrichting te Delft (1904); Rapport omtrent den finantieelen toestand der gemeente
Delft (1903).
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verklaren. Men kan echter ook denken aan een verschuiving in de bedeling,
van de R.K. en protestantse instellingen naar de gemeentelijke inrichting.
Maar waaraan zou deze dan te wijten zijn? Misschien deden de bedeelden
meer moeite in de Werkinrichting te worden opgenomen, de gratis verstrekte
menage moet daar in de jaren '90 goed en overvloedig zijn geweest (de kosten
ervan bedroegen het dubbele van die in de Leidse werkinrichting - waarover geen klachten bekend waren). Anderzijds moet niet uit het oog veri oren
worden dat ook landelijk gezien juist in de jaren '90 grotere bedragen aan
de armenzorg ten koste werden gelegd, zowel door de gemeenten als door de
particuliere instellingen, en dat daarbij een algemene verhoging van het verzorgingspeil een rol gespeeld moet hebben 1). Hiermee kan men vermoedelijk
de stijging van de Delftse post Armenzorg slechts voor een deel verklaren,
want die overtrof de stijging van het landsgemiddelde nog. Ondanks deze
extrastijging lagen in Delft de uitgaven voor armenzorg omstreeks 1900 niet
op hoger peil dan in vergelijkbare steden en evenals dat in deze steden het
gevaI was, belangrijk boven bet landsgemiddelde. De verklaring moet vermoedelijk vooral worden gezocht in de centrumfunctie van de steden; de
daaruit voortkomende aanwezigheid van een gasthuis - dat een streekfunctie had - bracht hoge kosten mee 2).

5.2. Het Delftse schoolwezen
Tegenover de beperking van de gemeentelijke uitgaven ten behoeve van
de armen stond in de jaren vijftig een wezenlijke zij het in het Iicbt van de
latere ontwikkeling nog bescheiden vergroting van de uitgaven ten dienste
van het onderwijs. Als garnizoensstad die bovendien de KoninkIijke Akademie herbergde, woonde in Delft een betrekkelijk groot aantal inwoners
als officieren en docerend personeel, inwoners die voor hun kinderen goed
onderwijs begeerden. In dit opzicht had de stad weI wat aan te bieden, want
er bestonden niet minder dan dertien particuliere scholen 3). De particuliere
schoolhouders gaven uitstekend onderwijs, hun klassen waren klein, de meesten gaven ook vervolgonderwijs in de moderne talen en, soms, in het Italiaans boekhouden. Geen wonder dat het aantalleerlingen groot was, in 1852
ruim zevenhonderd ofwei een kwart van aile scholieren in de stad. Die particuliere scholen kostten de gemeente, afgezien van een paar kleine subsidies
niets. Datzelfde gold van de bijzondere scholen, die van het gereformeerde
') W. Meijer, J. W. B. van Overhagen, P. de Wolff, De financien van de Nederlandsche provincien en gemeenten in de periode 1850-1914, in Economisch- en
sociaal-historisch jaarboek XXXIII (1971), tabel 4, 10. Uitgaven van insteIlingen:
J. Wouters, a.w., tabel 25, 26. TegeIijkertijd bleef het aantal bedeelden een betrekkelijk verloop vertonen, vgl mijn "Industrialisatie in Nederland" enz., 428 noot 46.
2) Rapport fin. toestand, 34-6; de gemiddelde toeneming van de jaren '80 op ' 90
(zie hierboven staat XVII) van ca. /20.000 op ca. /50.000 is voor 20.000 toe te
schrijven aan de kosten van oude en nieuwe gasthuis en St. Joris Gasthuis (i.v.m.
kosteloze verpleging e.d. van armen). Volgens Wouters, a.w., werd na 1900 de
accomodatie van het gasthuis verbeterd. Een overzicht m.b.t. vergelijkbare gemeenten in: Rapport fin. toestand, 37-9.
3) Gemeenteverslag Delft 1852, 1853 passim.
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weeshuis, de R.K.-weeshuisschool en het schamele schooltje van de christelijke afgescheiden gemeente, met bij elkaar 579 leerIingen 1).
De stadskas had aileen te betalen voor de beide armenscholen waar het
onderwijs gratis was en verder voor de bijschool waar tegen betaling van een
kleinigheid aan schoolgeld gedurende de zomermaanden, naast het gewone
onderwijs ook wat elementaire wiskunde werd onderwezen. Op deze stadsscholen konden de kinderen van de armen terecht en van de arbeidende
klasse, voorzover zij niet de bijzondere school bezochten. In de jaren '20 en
' 30 vormde dit stedelijk onderwijs echter een knelpunt in het Delftse schoolwezen door een onder-capaciteit van de armenscholen. Op het toppunt van
de moeilijkheden, in 1832, vie len er op de stadsscholen 107 plaatsen vrij,
tegen 290 aanmeldingen waaronder vele die al voor de tweede of derde maal
werden ingediend. Van die 290 aanmeldingen (1831: 215) hadden er heel
wat meer betrekking op bedeelde gezinnen dan in hetjaar daarvoor het geval
was, namelijk 80 tegen 40. Dit hogere cijfer duidt niet op een toeneming van
de armoede en evenmin op meer animo voor schoolbezoek onder de traditioneel bedeelden. De oorzaak was dat kinderen van bedeelden bij voorrang
een plaatsje kregen toegewezen en deswege vele arbeidersgezinnen zich bij de
armverzorgers lieten inschrijven; dat zij dan tevens een kleinigheid als aalmoes ontvingen, moeten zij als een welkome bijkomstigheid hebben beschouwd. Ret stadsbestuur dat wei inzag hoe het onderwijs spaak zou lopen
omdat de gecumuleerde achterstanden elk jaar groter werden (in 1832 lag
daardoor de gemiddelde leeftijd bij eerste toelating op negen jaar) yond een
goedkope uitweg uit de moeilijkheden. Ret wist de besturen van het gereformeerde en het R.K. weeshuis bereid te vinden hun scholen tegen een kleine
subsidie ook open te stellen voor externe leerIingen 2). Kinderen uit de meer
welvarende burgerij trof men op deze volksscholen niet aan; die bezochten
de particuliere scholen om temidden van hun standgenootjes zich de beginselen van "zedelijkheid en goed gedrag" eigen te maken. Roewel de gemeente
dus voor het onderwijs aan bijna duizend kinderen moest zorgen kwam zij er
toch op een koopje af door hen in grote klassen van ca. 80 leerIingen te
plaatsen en hun onderwijzers af te schepen met het hongerloontje dat voor
dit beroep ingeburgerd was. ABe stadsscholen bij elkaar kwamen zo van nog
geen tienduizend gulden rond.
De Onderwijswet-1857 haalde echter een lelijke streep door deze rekening.
Voortaan had de gemeente de plicht "voor de bevolking en voor de behoefte
voldoende" scholen in stand te houden 3). Burgemeester Van Kuijk en zijn
1) GAD, RC weeshuis, Notulen 1 april, 28 april 1846: op de R.K.-school zaten
nogal wat kinderen die niet tot de echte onvermogenden gerekend konden worden
en's zomers 5 of 10 centen per week aan schoolgeld moesten betalen.
2) GAD, Lager onderwijs, kweekschool, normaallessen 1817-1883. Opgaven van
den staat der scholen opgemaakt door de plaatselijke schoolcomrnissie; idem
Plaatselijke schoolcomrnissie aan B & W, nr 241, 16julij 1831,2 mei 1832, 9 mei
1832,9 juni 1834.
3) Een handzaam overzicht van de onderwijswetgeving in H. Scheepstra en
W. Walstra, Beknopte geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, vooral in
Nederland (1918); ook het meer uitgebreid lager onderwijs werd in 1857 geregeld.
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wethouders vatten, zoals reeds vermeld, deze rekbare opdracht nogal laconiek op. De toestand in Delft was huns inziens uitstekend. Maar Gedeputeerde Staten dachten daar anders over. Er moest een gemeenteschool bij
komen, zo schreven zij zonder veel nadere argumentatie aan de gemeente 1).
Blijkbaar wilde het Provinciaal Bestuur zich niet neerleggen bij de grote rol
van het, dure, particuliere onderwijs. Voor de particuliere schoolhouders
betekende dit het begin van het eind, vooral toen alras enkele leerkrachten
van het gemeentelijke onderwijs ook de vreemde talen en de beginselen van
de wiskunde gingen onderwijzen. De genadeslag viel bij de Onderwijswet
van 1878, waarbij de overheid voorwaarden ging stellen aan de particuliere
scholen. Hoe snel de ondergang zich heeft voltrokken komt in het verloop
van de leeriingenaantaUen tot uitdrukking: de schoolhouders hadden in 1880
al geen leerlingen meer, terwijl de gemeentescholen dicht bevolkt raakten
(staat XXV). Bij de groei van dit onderwijs was, te oordelen naar de raadsverslagen, nog een andere factor in het spe!. De gemeente vroeg geen schoolgeld, terwijl dat op de rooms-katholieke en protestantse scholen weI betaald
moest worden 2). Hoewel het niet om een hoog bedrag ging - geloofsgenoten die het goed konden doen, tastten in de beurs om hun minder bedeelde
huisgenoten des geloofs te ontlasten - genoot het openbaar onderwijs
deswege toch zo'n aantrekkingskracht, dat de geestelijke overheden in 1868
vermanend wezen op de gevaren van de neutrale godsdienstloze school 3).
Voor de gemeente betekende deze gang van zaken een emstige verzwaring
van de financiele lasten; de bedragen in staat XXV spreken in dit opzicht
duidelijke taa!. Dat de kosten zo sterk opliepen, sproot voort uit de bepalingen van de Onderwijswet-1878, waarbij het kwekelingenstelsel werd
afgeschaft en de salariering verbeterd. De financiele steun die het rijk toekende was bij lange na niet toereikend om deze verhoging van de uitgaven
te dekken (staat XXVI). De ondergang van de particuliere scholen is natuurlijk ook teweeg gebracht door de oprichting van een nieuw type standenschool voor de burgerij, de Hogere Burger School; vooral een gerenommeerde inrichting als die van meester Van Nerum die zijn pupillen opieidde
voor admissie aan de KoninkIijke Akademie had daarvan te lijden. De aspiranten konden voortaan op de HBS hun vooropleiding voltooien zonder
het hoge schoolgeld te betalen dat bijvoorbeeld Van Nerum rekende. Zo
gezien betekende de oprichting van de HBS een aanzet tot democratisering
op het vlak van de burgerij. Aan HBS en gymnasium legde de gemeente
overigens heel wat ten koste, vooral in vergelijking met het lager onderwijs
dat tienmaal zoveelleerlingen telde doch maar tweemaal zoveel geld kostte.
De belangrijkste onderwijsinstelling ter plaatse was zonder twijfel de
Koninklijke Akademie "ter opleiding van ingenieurs van de burgerlijke dienst
en van kweekelingen voor den handel" die in 1842 in de stad werd gevestigd.
1) Notulen gemeenteraad 11 dec. 1860.
2) Notulen gemeenteraad Delft 21 julij 1869, 13 febr. 1872, 10 mei 1872, 29 oct.

1873; GAD, Archief RC weeshuis, Notulen 1 april, 23 april 1846.
3) W. Wittenberg, Het onderwijs aan RK kinderen in Delft v66r 1873, in
Nieuwe Delftsche Courant 27 oct., 7, 10, 14, 17, 21 nov. 1923.
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STAAT XXV
Schoolwezen in Delft

Particuliere scholen
School van de afgescheiden gemeente
Rooms Katholieke scholen
Gemeentescholen
Gemeentelijke uitgaven lager onderwijs (000 gld.)
Uitgaven per leerling van het gemeentelijk lager
onderwijs

1860

1870

1880

709
164
792
1178
15

231
267
938
1478
29

264
986
2239
104

12

20

46

Bron:
Gemeente verslagen Delft.
STAAT XXVI
Onderwijs, uitgaven en ontvangsten op de gemeenterekeningen (000 gulden)

Uitgaven
Lager onderwijs
Middelbaar onderwijs
Gymnasium
Koninklijke Akademie
Indische ins telling
Bewaarscholen e.d.
Totaal
Ontvangsten
Lager onderwijs, schoolgeld
Middelbaar onderwijs, schoolgeld
Gymnasium, schoolgeld
Indische ins telling, schoolgeld
Overig, schoolgeld
Lager onderwijs, rijkssubsidie
Gymnasium, rijkssubsidie
Middelbaar onderwijs, rijkssubsidie
Indische instelling, rijkssubsidie
Totaal

1853 1865

1875

1885

1895

1905

19,0
33,2
4,9
52,5
18,8
5,9
134,3

106,1
28,2
7,0

99,3
32,4
24,7

136,0
38,9
25,5

158,5
38,3
26,5

16,1
25,8
183,2

28,5
9,2
188,1

42,2
9,5
252,1

15,3

8,7
6,8
2,3
14,2

15,0
5,3
3,3
16,4

18,4
7,9
4,5
34,3

15,9
7,3
3,9

7,0

22,9
8,8
7,0

33,0
9,6
7,0
12,0

39,0

78,7

29,1
9,1
7,0
12,0
122,3

9,2
2,0

4,7
5,7
1,9
7,6
7,6
2,3
2,4
32,2

Bron :
Gemeenteverslagen Delft 1851-1900.
N.B I. In 1853 zijn aileen de netto-uitgaven, na aftrek van de ontvangen
schoolgelden, in de rekeningen opgenomen.
II. Het bedrag voor de Koninklijke Akademie (een Rijksinstelling) heeft betrekking op een incidentele kapitaalsuitgave t.b.v. de huisvesting van deze onderwijsinrichting.
III. Het bedrag voor 1.0. in 1875 is relatief hoog in verband met de kosten van
een nieuw schoolgebouw.
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De Akademie kon al spoedig bogen op een groot getal inschrijvingen. Bij
bet tienjarig bestaan waren bet er al 166, meest voor de opleiding tot OostIndisch ambtenaar en een flinke minderheid voor die tot burgerlijk ingenieur.
In 1864 dreigde de verplaatsing van de Indische opleiding naar Leiden, die
bij de ornzetting van de Akademie in de Polytechnische School haar beslag
kreeg, de stedelijke welvaart een zware slag toe te brengen. Het gemeentebestuur wist bet onheil te bezweren door op instigatie van burgemeester Van
Kuijk een eigen opleiding te sticbten, de Instelling van onderwijs in de taal-,
land- en volkenkunde van Indie. Binnen korte tijd kwam deze. onderwijsimichting tot bloei; de burgemeester was in de keus van de eerste directeur,
Mr. S. Keijzer, heel fortuinlijk want deze bleek een bekwaam man, zo
bekwaam dat hij achteraf gezien zijn uitzonderiijk boge salaris van !7000
stellig waard was. Van meet af aan telde de instelling een f1ink aantal leerlingen, dat bovendien van jaar op jaar groter werd. In de jaren tacbtig liep
bet aantal inschrijvingen ecbter sterk terug, doordat vanwege een inkrimping
van de Indische bestuursdienst de vooruitzichten op plaatsing heel somber
werden. Heel kort daarop bleken er toch weer vele vacatures te ontstaan,
waardoor het aantal inschrijvingen toch weer sterk opliep. Toen kwam de
rijksoverheid er toe, voor het eerst, de instelling met een forse subsidie te
begunstigen. Die was bijzonder welkom, want in al de dertig jaren van haar
bestaan had de instelling nog weinig anders dan veriiezen opgeleverd. De
financiele steun diende om een verdere verbetering van het onderwijs mogelijk te maken. Toch kwam het desondanks ongeveer tien jaar later, in 1900
tot opheffing van de instelling. Door een beperking van de plaatsingsmogelijkheden in de Indische bestuursdienst liepen toen de inschrijvingen en dus
de inkomsten weer terug en kwam bet gemeentebestuur, nadat was komen
vast te staan dat het Rijk onder de nieuwe omstandigheden geen subsidie
zou verienen, tot bet moeilijke besluit de Indische instelling op te heffen 1).
In de bijna vijftig jaren van baar bestaan hadden de tekorten op de exploitatie zich geaccumuleerd tot circa! 180.000, op zichzelf een respectabel bedrag
maar per jaar gerekend nog geen! 4000. Hoe moet men het initiatief van het
gemeentebestuur om zelf zo'n imichting van hoger onderwijs te gaan exploiteren, beoordelen?
Tussen de Indische ins telling en Delft bestonden nauwe betrekkingen die
de stad, weI te verstaan de "betere stand", na aan bet hart lagen. Natuuriijk 2),
hoe meer studenten, boe beter de huwelijkskansen van de huwbare dochters
stonden. En onder de leden van loge, schuttersvereeniging, debatgezelscbap
en wat er op maatschappelijk terrein en in het gezelligheidsleven nog meer
1) Vgl. staat XXVI; voorts Ie en 2e rapport omtrent denfinantieelen toestand der
gemeente Delft (1903). Voorts een reeks dagbladartikelen van de hand van C. D.
Goudappel die een helder overzicht geven van de gebeurtenissen en dramatis
personae inzake Koninklijke Akademie, Indische Instelling en Polytechnische
School (aanwezig in GAD, Bib!.).
2) Vgl. voor loge: GAD, Archief Hoekwater; voor sehutterijgezelsehappen:
GAD, Arehief Ridderlijke Confrerie Diletto ed Arme; voor debatgezelsehap :
GAD, Arehief Kunst- en Wetensehapminnend Gezelsenap Aan Wetensehap gewijd
Volmaakter door den tijd.
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aan gezelschappen bestond, speelden de Indische docenten hun rol. Maar die
betrokkenheid ging verder, speciaal wat de Indische opleiding betrof. Ben
symptoom daarvan kan men bespeuren in de levendige belangstelling waarin
zich de Oost- en West-Indische Opvoedingsmaatschappij mocht verheugen.
Bij ontstentenis van de in Indie verblijvende ouders traden vooraanstaande
burgers met graagte op als voogd over Indische kinderen die voor hun opvoeding hier verbleven 1). Een sinecure was dat bepaald niet en ook geen
bezigheid die veel voldoening bracht: een druk bezet man als Van Kuijk,
zelfvader van een groot gezin, moest het opbrengen eindeloze pourparlers te
houden met een van zijn pupiIlen, met diens hospes en met het hoofd van de
school over de toekomstplannen van de jongen. Maar voor de stad stonden
er in de zaak van de Indische ins telling ook andere belangen op het spel. De
Indische studenten en scholieren brachten geld in het laadje, en vaak niet zo
weinig ook. Een pensionprijs van 800 gulden voor een jongen van 16 jaar waarbij dan de kosten van een Rijnreisje waren inbegrepen, indien hij op
school braaf had opgelet en goede cijfers behaald -, kan eer regel dan uitzondering genoemd worden 2). De opvoedingsmaatschappij bracht haar pupillen daarbij meest onderdak bij kinderrijke gezinnen uit de plaatselijke
bourgeoisie, met name bij predikanten 3); de studenten vonden hun kamers
meest bij winkf'liers of ambachtslieden, niet bij de arbeidende kIasse want
die was daarvoor te armoedig gehuisvest ' ).
En daar kwam dan bij dat vele gezinnen zich in de stad vestigden met het
oog op de Akademie-opleiding van hun kinderen. Althans, beweringen van
deze strekking werden nogal eens geuit in de raad en in de pers. In de administratieve stukken, althans die van de volkstelling is een aantal van zulke
gezinnen weI terug te vinden, maar het gaat om niet meer dan enkele tientallen. Gezien de grootte van de burgerlijke bovenlaag, enkele honderden gezinnen, is dat relatief niet onbelangrijk. Tenslotte betekende ook de vestiging
van de Koninklijke Akademie in de stad dat de bevolking met tweehonderd
tot driehonderd zielen werd vergroot, te weten een honderd of daaromtrent
studenten, enkele tientallen personeelsleden met hun vrouwen, kinderen en
dienstboden. Niet te vergeten zijn in dit verband enkele particuliere scholen
die hun leerIingen vonden in de gezinnen van de relatieftalrijke intellectuelen;
door de aanwezigheid van deze goede opleidingsmogelijkheden in een stadje
waar het leven niet duur was, raakte Delft bij kinderrijke gezinnen uit de
burgerij die het niet al te breed hadden, in trek. Al met al ging het om niet
1) ARA, Arehief van de Oost- en Westindische Opvoedingsmaatschappij.
2) Idem, Specifieatie der Opvoedingskosten.
3) Bijvoorbeeld bij Haverkorn van Rijsewijk; 's-Gravesande Guieherit, Nortier,

Specht Grijp.
4) Ontieend aan Register der Volkstelling op 19 nov. 1849: studenten naar beroep van de hospes : ambaehtslieden, winkeliers: 49, intellectuelen: 29, bij de eigen
ouders: 11, weduwen, ongehuwde dames: 31, partieulieren, renteniers: 4, logementhouders : 2 (geteld uit de nominatieve opgaven betreffende aile gezinnen en gezinsleden - gespecificeerd naar familienaam, voomaam, relatie tot het gezinshoofd,
geslaeht, leeftijd, beroep, godsdienst, geboorteplaats - die in de registers per wijk
zijn gerangsehikt).
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meer dan enkele honderden maar relatief gezien behoorden zij allen tot de
well-to-do. Voor de welvaart van de stad was het onderwijs tussen 1840 en
1850 misschien weI belangrijker dan de particuliere nijverheid.
Later, in 1870, telden de Polytechnische school die in 1864 als voortzetting van de Koninklijke akademie werd opgericht, en de Indische instelling
tezamen 187 studenten die in de akademiestad resideerden, van wie 24 bij
hun ouders. En in 1890 was dit aantal nauwelijk groter (199) maar op het
eind van de eeuw behoorden tot de Delftse bevolking niet minder dan 487
studenten, van wie nog 13 aan de weldra op te heffen Indische instelling studeerden 1).
Ais primaire bron van inkomsten na het hoger onderwijs daardoor een
grote plaats in, ook vergelijkenderwijs met andere stedelijke bestaansmiddelen. Hoeveel geld een student gemiddeld in Delft ten koste legde aan kamerhuur, zijn levensonderhoud en verdere verteringen is bij mijn weten
destijds nooit vastgelegd maar uitgaande van de studiebeurzen die de rijksoverheid toekende - met mondjesmaat overigens -laten deze uitgaven
zich begroten op ongeveer vijfhonderd gulden per student of in totaal op
1200.000 a 1300.000 2). In vergelijking met de industriele loons om van
1800.000 betekende dit een niet te versmaden impuls aan de stedelijke economie die nog versterkt werd door de wedden en aanzienlijke neveninkomsten van het docerend personeel van de Polytechnische school, ten naaste
bij ook enkele honderdduizenden guldens.
Dat de Polytechnische school ook in ander opzicht de ontwikkeling van
de stad heeft bepaald is buiten kijf 3). Door deze concentratie van technisch
talent is de industriele ontwikkeling zonder twijfel bevorderd: met name De
Porceleyne Flesch, Reineveld en de gistfabriek hebben daar hun voordeel
mee gedaan. In het geestelijk klimaat heeft de toevloed van zo'n betrekkelijk
grote groep intellectuelen natuurlijk weI sporen nagelaten maar deze bloot
te leggen vergt een afzonderlijk onderzoek 4).

') Geteld uit de Adresboeken voor de gemeente Delft (commerciele uitgaven,
aanwezig in GAD).
2) Ontwerp van wet Hoger onderwijs (Geertsema), ingediend per 15 januari 1874
(Handelingen Staten Generaal (tweede kamer) 1874/'5. Per universiteit werden zes
beurzen beschikbaar gesteld, ieder van achthonderd gulden. Bij mijn berekening
heb ik gecorrigeerd voor collegegeld, boeken e.d. Volgens H. W. Tijdeman, Consideratien van Prof. H. W. Tijdeman, te Leiden, over de punten van overweging
betrekkelijk het academisch onderwijs (1828), 44, beliep dat bedrag 630 gld.
3) Dat Thooft en Van Marken, beiden oud-leerling, zich in de stad vestigden
kwam m.i. voort uit economische overwegingen.
4) Ik: noem enkele losse feiten. In de schoolkwestie kozen zij in adressen ferm
partij tegen hun oud-collega Van Kuijk. Achter de schermen, in de plaatselijke
schoolcommissie, ageerde Grothe- in 1848 uit Duitsland vertrokken, scheikundige
van naam, die via de nijverheidsschool te Utrecht in Delft was beland - met
succes. Overbekend zijn verder de sociaal-democratische tendensen in de Delftse
studentenwereld, het optreden van de radicaal prof. mr. B. H. Pekelharing. De
hoogleraar (1. I.) L. W. C. van den Bergh was een tijd lang burgemeester van de
stad.
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5.3. Publieke werken en openbare nutsbedrijven

Waren de vroede vaderen van de stad er al v66r 1850 met succes op uit
de uitgaven die het armwezen voor hen meebracht in toom te houden, een
andere belangrijke uitgavencategorie, publieke werken, begon toen al een
blijvend accfl!s te vertonen. Kort na 1815 werd op het onderhoud van straten
en grachten fors bezuinigd. Beliepen de uitgaven daarvoor in 1818 niet meer
dan in 1795 1) (f 40.000), in 1824 was het bedrag teruggebracht op f32.000.
En ondanks de uitbreiding die de stad als gevolg van de bevolkingsgroei van
twintig procent onderging, was deze post in 1840 nauwelijks hoger 2). Zo'n
temporisering liet zich natuurlijk niet eeuwig ongestraft voortzetten. Het
achterstallige onderhoud liep uit op verval, de zuidelijke toegangswegen tot
de stad raakten onbegaanbaar, de niet op diepte gehouden stadsgrachten
bijkans onbevaarbaar, de wallekanten werden bouwvallen 3). In het begin
van de jaren veertig begon dat de burgerij te verdrieten. De reparatie van de
zuidelijke toegangswegen kon toen niet langer uitstellijden 4). Het volgende
karwei betrof het grondig uitbaggeren van de singels en grachten en voorts
een opknapbeurt van de kaden erlangs die op vele plaatsen op instorten
stonden 5). Hier was geen verwaarlozing door de gemeente in het spel, want
dewallekanten behoorden bij de huizen aan de grachten. Toch lanceerde wethouder Vernee, een notaris die zelf aan zo'n gracht woonde, het voorstel de
gemeente voor de kosten van een duurzame reconstructie te laten opdraaien,
al ging hij er weI van uit dat de onderhoudsplichtigen hun kaden eerst in de
oude staat brachten 6). Dat zo'n voorstel bij zijn medeleden een gunstig
onthaal yond zal hem niet verrast hebben want de hele "fine fieur" woonde
daar. Medio de jaren '50, toen het beoogde hers tel zijn beslag had gekregen,
kwamen er projecten in uitvoering die een vernieuwing in de infrastructurele
voorzieningen tot stand bracht. Het gemeentebestuur liet enkele grachten
dempen, riolering aanleggen, trottoirs en wegen bestraten, de markt met
klinkers beleggen en van een goede afwatering voorzien, enkele bruggen
verbeteren 7).
Een gelukkig hand had men bij deze eerste pogingen het leefmilieu te verbeteren niet, want de riolering die door de reconstructie van straten en bruggen waarmee zij gepaard ging, een kostbare aangelegenheid was, loosde
rechtstreeks op de grachten waaruit de burgerij vooral in de "schamele"
1) GAD, Register tot het verhandelde bij de commissie van Finantien, 23 maart,
10 sept. 1824.
2) GAD, Staat van begroting 1842.
3) Als noot 1, 28 junij 1837, 23 aug. 1842, 24 april 1844; GAD, Verslag Delft
15 jan. 1828.
4) GAD, Register van het van het verhandelde bij de commissie van Finantien
benoemd .. . in data 23 maart 1824,9 febr. 1836, 28 juni 1837, 4 dec. 1839 (in 1839
werd er voor het eerst een flink bedrag op de begroting gebracht).
6) Ais voren 23 aug. 1842. Oak werd het besluit genomen over te gaan tot
straatverlichting door gas reverberes, kosten in 1843-4/8000 (als voren 7 nov.

1842).
8) Als voren 24 april 1844.
7) Gemeenteverslag Delft 1865, 35.
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buurten water betrok 1). Het aanbrengen van zinkputten in de riolen en bet
slaan van standpijpen waar de burgerij drinkwater kon tappen betekende
geen definitieve oplossing, al was het wei een dure bedoening 2). Pas de invoering van een tonnenstelsel (men sprak: discreet van "fosses mobiles")
bracht de problemen van de open bare gezondheidszorg voor bijkans 50 jaar
tot een eind 3). En dat kostte de stad nagenoeg niets, want tegenover de
exploitatiekosten stond een niet te verwaarlozen opbrengst. De watervoorziening kostte nog meer hoofdbrekens en geld. Na de bevige cholera-epidemieen van ' 59 en '66 die honderden behoeftigen ten grave sleepten '), kwam
het gemeentebestuur tot de conclusie dat ook de standpijpen niet voldeden.
Men ging er in 1867 toe over dagelijks een paar schuiten duinwater aan te
voeren 5). Deze noodvoorziening voldeed als zodanig wei, maar van meet
af aan koesterde men het plan de stad op een waterleiding aan te sluiten.
Na schier eindeloze onderhandelingen over een bele reeks plannen waarbij
men o.a. door de buurgemeente Den Haag lelijk aan bet lijntje werd gebouden, kwam bet ten lange leste op het eind van de jaren '80 tot de verlening
van een concessie die uiteindelijk in handen kwam van de Delftsche Waterleiding Maatschappij 8). Deze verzorgde inderdaad de aanleg van de waterleiding die alras voor een bedrag van ruim zes ton door de gemeente werd
overgenomen, een gelukkig besluit want na enkele aanloopjaren wist de
waterleiding zicb financieel te bedruipen terwijl de watervoorziening verder
geen problemen beeft opgeleverd 7).
AIs derde openbaar nutsbedrijf waarbij de gemeente betrokken was, kan
de gasfabriek genoemd worden. AI in 1842 werd er hier ter stede in deze
sector een particuliere ondememing opgericht, die van Felix Droinet, maar
dat betrof een fabriek van "portatif gaz". Droinets belangrijkste klant in
Delft voor zijn draagbaar gas dat hij in retorten afleverde, was de Koninklijke Akademie 8). Blijkbaar is bij er niet in geslaagd zijn debiet verder uit te
breiden; al tegen het einde van de jaren '50 kon hij het niet langer bolwerken 9) en heeft hij zijn fabriek gesloten die daarmee betzelfde lot onderging
1) Als voren 1853, 20.
2) Als voren 1861, 48.
3) Over nadelen zinkputten: Verslag van het behandelde op het XXVII-ste land-

huishoudkundig congres gehouden te Delft (1873), 66.
4) Gemeenteverslag 1853, 18; 1859 z.p.; 1866,82-7; 1867,58. Aantal choleraslachtoffers 237 (van wie 199 behoeftigen), resp. 28,427, 104.
6) Gemeenteverslag 1870, 66-7.
8) Notulen gemeenteraad 6 jan. 1886,3 nov. 1886, 1889 nr. 1. Tekenend voor de
sfeer van wantrouwen tussen de gemeente en de concessiehouder (Maatschappij
tot financiering van nijverheidsondernemingen) is het gerucht dat er omkoperij in
in het spel zou zijn (GAD, Notulen besloten vergaderingen 3 dec., 5 dec. 1887).
7) Rapport omtrent den finantieelen toestand der gemeente Delft (1903), 66,
alwaar ook bijzonderheden omtrent de gang van zaken v66r de exploitatie van de
Duinwaterleiding.
8) GAD, Verslag der gemeente Delft 1821-1849, 20jan. 1843; GAD, Register
van het verhandelde bij de commissie van Finantien benoemd ... in dato 23 maart
1824, 18 julij 1842.
") Het bedrijf wordt nog genoemd in Staat van de Ned. fabrieken volgens de
verslagen der gemeenten die aan het Min. van Binn. zaken worden gevonden (1859),
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als andere gasfabrieken van deze aard die in Leiden en in Utrecht gevestigd
waren 1). De concurrentie tegen het pijpgas konden zij niet volhouden. Ook
in Delft was inmiddels de pijpgasfabricage snel gegroeid 2). Onder het energieke beheer van C. J. de Bruyn Kops, met wiens aanstelling B&W een zeer
gelukkige keus hadden gedaan, breidde de produktiecapaciteit zich voortdurend uit, ook in de jaren '60 toen de petroleumlamp haar opmars begon.
Het zou echter verkeerd zijn deze expansie geheel als zijn verdienste te
beschouwen, want het ging de gasfabrieken overal in den lande voor de
wind; omstreeks 1865 gebruikten in Delft twintig van de honderd gezinnen
gas, ongeveer evenveel als in andere plaatsen 3). Dat de aansluiting op het
gasnet voorlopig tot een kleine minderheid van de gezinnen beperkt bleef
vloeide rechtstreeks voort uit de tarieven. Delft hield de prijs lang hoog. In
1865 bijvoorbeeld toen de verbruikers in Leiden gas konden betrekken voor
een dubbeltje per kubieke el en in vergelijkbare gemeenten als Deventer en
Leeuwarden 12 resp. 14 cent werd betaald, deed het Delftse gas nog altijd
16 4). De belangen van de verbruikers waren daar niet mee gediend maar
voor het gemeentebestuur woog zwaarder, hoeveel er in het laadje kwam. In
de eerste kwart eeuw van zijn bestaan sloot de gasfabriek de boeken af met
een gemiddeld winstsaldo van 25 tot 30.000 gulden; daar moest dan nog
afiossing en rente af, maar het rendement over het geinvesteerde kapitaal
beliep toen gemiddeld toch weI twintig tot dertig procent 5). In de jaren '80
kon De Bruyn Kops, die blijkens zijn zeer hoge salaris heel goed stond
aangeschreven, zijn broodheren met nog betere cijfers verblijden 6). Intussen
had het gemeentebestuur ingezien dat een prijsverlaging zowel voor het
debiet als voor de winst gunstig was en het roer radicaal omgegooid. Met
goede resultaten; vooral de prijsreducties in '76 en '77 die vielen na een
periode waarin gedurende vijf jaar het gasverbruik nauwelijks was uitgebreid, bleken effectief want binnen twee jaar liep de afzet met een derde op.
Delft maakte geen uitzondering op de regel dat het gasbedrijf de gemeentekas stijfde; vooral in de beginjaren toen het eindcijfer van de gemeentebegro-

maar komt niet meer voor in de gedetailleerde bedrijfsopgaven in Gemeenteverslag 1861, 156.
1) Statistisch jaarboekje 1859, 314: fabriek van draagbaar gas te Leiden opgeheven. Een dergelijke fabriek te Middelburg (S.J. 1857).
2) Gemeenteverslag 1854 z.p.
3) De Jonge, a.w., 183; Gemeenteverslag 1865, 161.
4) Idem 183; het prijsverloop was volgens Gemeenteverslag div. jrg als voIgt:
1855/17,1863/16,1868/14,1872/12,1876/11,1877/10, 1883/9, 1884/8, 1892/8,7,5.
6) Voor winstcijfers: Gemeenteverslag, desbetr. jrg. en Rapport omtrent den
finantieelen toestand der gemeente Delft (1903), 52. De winstcijfers zijn vermoedeJijk niet altijd even consequent berekend. Zo geschiedde de straatverlichting gratis,
maar werd het gasbedrijf daartegenover ook geen huur van gemeentegrond in
rekening gebracht, in 1881 werd de toestand in dit opzicht gesaneerd. Ook werden,
zo schijnt het, niet aile voor de fabriek geleende gelden ten laste van de gemeentebegroting gebracht. Deze punten heb ik zo goed mogelijk gecorrigeerd.
6) Later werd hij tevens benoemd tot gemeente-architect waarvoor hij een afzonderlijke remuneratie ontving.
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ting nog relatief laag was (f180.000), leek een zoet winstje van enkele tienduizenden guldens heel aanlokkelijk.
5.4. De gemeentelijke ieningpolitiek

Heel wat voeten in de aarde had gedurende de eerste tientallen jaren na
1815 de liquidatie van de lang lopende schulden. Deze bleken op het eind

van het Franse bewind tot ruim vier ton te zijn opgelopen. Hoe wegens de
noodzaak tot een sanering te komen op eigenlijk elk begrotingshoofdstuk
fors werd bezuinigd en zelfs op het hoognodige nog werd beknibbeld, is in
voorgaande bladzijden beschreven. Door de buikriem zo strak aan te halen
lukte het inderdaad een tijd lang uit de overschotten op de gewone dienst
schulden te amortiseren tot grote bedragen, tussen 1821 en 1839 oplopend
tot /189.600 1). Daarna liet de boog zich voorlopig niet spannen. De
begrotingsruimte die immer voor schuldafiossing was vrijgehouden, ging
men nu voor de financiering van op grote schaal in uitvoering genomen
publieke werken gebruiken.
Pas na een waarschuwing van Gedeputeerde staten dat de gemeente zich
moest houden aan het geautoriseerde amortisatieplan hervatte men in de
jaren '50, toen de stad er financieel wat ruimer voorstond, de afiossingen 2).
Maar de ultra-conservatieve financieringsmethode kapitaalswerken op de
gewone dienst van de begroting te plaatsen, liet men er niet om varen. Integendeel, Van Kuijk en zijn oudste wethouder, L. A. van Berckel, perfectioneerden de methode nog. Zij gingen er prat op tijdens de eerste twintig
jaren van hun beider loopbaan als burgemeester resp. wethouder voor ruim
een miljoen gulden aan open bare werken te hebben aanbesteed en bovendien
/350.000 te hebben afgelost, alles uit de gewone dienst 3). Nu gaf deze
bewering, geslaakt op het kookpunt van politieke twisten en konkelarijen
die de burgemeester politiek gezien de kop zouden kosten (Van Berckel,
vooraanstaand rooms-katholiek, bleef onverstoorbaar op zijn wethoudersstoel zitten), vermoedelijk wat te hoog op van hun verdienste ten deze, maar
het is een feit dat zij de reconstructie en later de verbetering van de stedelijke
voorzieningen wisten te bewerkstelligen zonder het nageslacht met rente en
afiossing te bezwaren, althans niet tot belangrijke bedragen.
Pas op het eind van de jaren '60 burgerde de gewoonte in voor de financiering van grote objecten een beroep op de kapitaalmarkt te doen 4). Tot die
tijd bedisselden enkele insiders uit het gemeentebestuur en de raadscommissie voor de financien de geldzaken zonder er anderen in te mengen. Zat
de stadsontvanger krap, dan sprongen zij voor korter of langer tijd bij; of
1) GAD, Verslag der gemeente Delft 1821-1849,21 jan. 1840.
2) GAD, Register van het verhandelde bij de Commissie van financien benoemd ... in dato 23 maart 1824, 26 feb. 1847.
3) Notulen gemeenteraad 13 feb. 1872; op 21 jan. 1851 deden zij, generatiegenoten en beide in de stad geboren en getogen, hun intree in het college van B & W.
4) Over geldleningen, zie Rapport omtrent den finantieelen toestand der gemeente Delft (1903), hfdst I, gevestigde schuld; de daar vermelde gegevens zijn
m.i. echter verre van volledig (m.b.t. de periode v66r 1870).

DELFT IN DE NEGENTIENDE EEUW

229

zij dat uit eigen zak deden valt moeilijk uit te maken, want de grootste geldgevers, Overgaauw Pennis en Van der Mandele beheerden allebei een
effecten- en kassierskantoor. Ben enkele maal, vooral als het duidelijk ging
om objecten die op zichzelf rendabelleken zoals de bouw van de gasfabriek
en van de schouwburg, gaf de stad een ondershandse obligatielening uit,
waarin dan ook een paar andere raadsleden en particulieren participeerden
en soms ook een instelling als het St. Joris Gasthuis 1). Aileen in 1842 bracht
men een forse lening, bestemd om de huisvesting van de Koninklijke Akademie te financieren buiten de eigen vertrouwde kring onder. Bij die gelegenheid honoreerde de befaamde Maatschappij voor Assurantie, Discontering
en Beleening der stad Rotterdam zonder veel omslag een desbetreffende
aanvraag. Dat de gemeente twee jaar later bij deze bank geen succes boekte
met een verzoek om een aanvullende lening, lag aan de botte weigering van
wethouder Mr. H. Van Berckel achteraf een bij de Maatschappij gangbare
clausule op de obligaties van de eerste lening te ondertekenen 2).
Dat Delft in deze jaren nagenoeg nooit leningen afsloot voor kapitaalsobjecten die geen financieel rendement opleverden en zichzelf dus niet
konden bedruipen, zoals werk aan straten, grachten, e.d., paste bij het uitgangspunt dat ook bij de amortisatie voorzat: het budget niet bezwaren met
schulden, die hun afiossing en rente niet a.h.w. zelfverdienden. De kapitaalmarkt vormde, naar de vermelde ervaring heeft bewezen, geen bottle-neck,
al is er bij uitzondering weI eens een lening mislukt 3).
Pas uit harde noodzaak kwam het stadsbestuur er in de nadagen van Van
Kuijk (1872) toe een andere leningpolitiek te volgen '). De stad stond toen
voor tal van nieuwe grote werken, zoals het afgraven van de wallen, de aanleg van een openbare begraafplaats, de bouw van een nieuwe school, bestratingen, het bouwrijp maken van een terrein buiten de oude wallen; de kosten
daarvan konden niet uit de gewone rniddelen worden gedekt, vooral niet
omdat de afschaffing van de gemeentelijke accijnzen kort tevoren eindelijk
ook in Delft zijn beslag had gekregen. Blijkens de cijfers in staat XXVII heeft
men zich snel met de nieuwe financiering vertrouwd gemaakt. Van de aangegane schulden viel echter een heel belangrijk deel in de categorie van de
"self liquidating" die door de gemeentebedrijven werden gedekt, met name
ca. 1150.000 voor de uitbreiding van de gasfabriek en een lening van
1604.000 voor de ovemame van de Duinwaterleiding; vergeleken met de
nominale waarde van alle Delftse leningen,ca. 12.000.000, is dat zeer hoog.
1) GAD, Register van het verhandelde bij de commissie van financien benoemd ...
in dato 23 maart 1824, 8 april 1831, 28juni 1842; GAD, Commissie tot het werk
der begrotingen en financien, port. 8-10 n.a. v. raadsbesluit 23 feb. 1855; idem port.
GeIdleeningen n.a.v. raadsbesluit 23 feb. 1855, 16 aug. 1864.
2) GA Rotterdam, Archief Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der stad Rotterdam, Resoluties, 258; GAD, Notulen B & W 17 jan. 1843
nr II. GAD, Archief Van Berckel, specificatie ... waaruit blijkt dat v.B. aandelen
in de Maatschappij bezat.
3) Gemeenteverslag Delft 1864, 36.
') In Rapport omtrent de finantieelen toestand der gemeente Delft (1903), 6-11,
is een overzicht van de leningen en hun bestemming (van 18.55 af) opgenomen.
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STAATXXVll
Gemeenteschulden

1820
1830
1840
1850
1860
1865
1872
1877
1882
1887
1892
1897
1902

Oude
gevestigde
schuld

Nieuwe
gevestigde
schuld

402.285
283.185
212.685
205.385
191.600
189.660
180.000
165.460
160.460
155.460
150.460
145.460
140.460

90.000 (1)
182.000 (2)
145.000
65.000 (3)
414.500
528.625
293.500 (4)
1.001.000
1.550.500
1.560.000

(1) Lening Kon. Akademie.
(2) Lening gasfabriek
(3) Buitengewone baten (Atkoop kas Poortland).
(4) Tussentijdse afiossing van/220.ooo, verkregen nit de verkoop van een sluis bij
Leidschendam.

Bronnen:
Verspreide opgaven in:
GAD, Verslag der gemeente Delft 1821-1849.
GAD, Register van het verhandelde bij de commissie van financien benoemd
bij ... in dato 23 maart 1824.
GAD, Commissie tot het werk der begrotingen en financien.
Gemeenteverslagen Delft.
Rapport omtrent den finantieelen toestand der gemeente Delft (1903).
Afgezien van laatstgenoemde speciale post, daterend van 1888, geeft met
name de periode van de jaren '80 een opmerkelijke inzinking te zien, die zich
herhaalt omstreeks de eeuwwisseling. Hierin kan men de agrarische depressie
wellicht weerspiegeld zien, die een regionaal marktcentrum als Delft relatief
zwaar getroffen heeft, en, wat de jaren rond 1900 betreft, een typische plaatselijke malaise, o.a. samenhangend met de verplaatsing van de Artillerieinrichtingen en enkele geruchtmakende zware faiIIissementen 1).
5.5. Het belastingprobleem

De bronnen van de gemeentelijke inkomsten bleven tientaJIen jaren lang
nagenoeg dezelfden. De accijnzen, die in 1818 60 procent van de inkomsten
uitmaakten tegen een derde in 1797, bleven het hoofdbestanddeeI vormen
(staten XVIII, XXVIII). Daardoor kwam de druk van de gemeentebelastingen veel zwaarder op het verbruik, en daarmee op de arbeidende klasse, te
3) Vgl. de desbetr. gemeentevers!agen.
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STAAT XXVIII
Onderverdeling van de gemeentelijke inkomsten (jaargemiddelden, in 000 gulden).

1818

Accijnzen
Directe belastingen
Aandeel in de opbrengst
van de personele
belasting (Rijk)
Straat, haven en marktgelden
Schoolgeld en subsidies
in de kosten van het
onderwijs
Overige inkomsten*)
(inclusief geldleningen)
Totaal

83
26

12

16
137

1840

88
12

29

10

140

1851-

1861-

1871-

1881-

1891-

1860

1870

1880

1890

1900

100
26

86
39

95

117

153

25

60

64

67

33

42

44

55

75

18

29

45

82

97

40
217

82
303

140
385

326
644

428
820

*) Waaronder ook zijn opgenomen winst van de gasfabriek, batige saldo's van
vorige jaren, inkomsten uit eigendommen, legesgelden en dergelijke retributies.
Bronnen:
GAD, Plaatselijke belastingen 1822-1856, Staat van vergelijking tusschen de
tegenwoordige inkomsten en uitgaven en die in 1793.
ARA, Provo Archief Zuid Holland, Gemeenterekeningen, stad Delft, 1840.
Gemeenteverslagen Delft, 1851 en volgende jaren.
liggen dan eertijds de bedoeling van de wetgever was geweest. In de departementale burelen hanteerde men als vuistregel dat de accijnzen en directe
belastingen met elkaar in evenwicht moesten zijn 1), maar in de praktijk sloeg
de schaal door naar de accijnzen, vooral in de grotere gemeenten. Behalve
uit pressie van "Den Haag" - in 1825 had de regering druk op de gemeentebesturen geoefend om de accijnzen te verhogen 2) - kwam de voorliefde
voor verbruiksbelastingen ook voort uit onmacht een ander middel te vinden. De inkomsten te vergroten door een forse hoofdelijke omslag te heffen,
achtten de gemeentebesturen in de grotere gemeenten nagenoeg onmogelijk
omdat zij geen inzicht had den in de inkomenspositie van de burgers. In een
plaats als Delft kwam daar nog bij dat in kleine buurgemeenten als Hof van
Delft en Vrijenban, waar het op een paar honderd meter van Delfts grondgebied goed wonen was en de Delftse scholen en markten goed bereikbaar
bleven, men evenmin hoge directe belastingen betaalde. Als een locaal punt
in het voordeel van accijnzen beschouwde men verder dat studenten en
militairen er flink aan mee betaalden, terwijl die categorieen bij een directe
1) W. Francken, De gemeentewet met de daarover, vooral in de Tweede Kamer
der Staten-Generaal gewisselde stukken en gehoudene beraadslagingen (1851),
514-6.
2) A.w. 566.
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belasting buiten scbot bleven 1). Vandaar dat de regering in 1833 op een
vraag of de gemeente de accijnzen soms missen kon een resoluut ontkennend
antwoord ontving 2).
Ben tiental jaren bleek de commissie die in deze aangelegenheden de raad
adviseerde, nog niet van mening veranderd te zijn toen zij de gelden moest
vinden om de rente op de grote lening ten behoeve van de Koninklijke
Akademie te betalen. De accijns op tarwe moest maar omhoog met 200 opcenten op de rijksaccijns; dat zou/50.000 in bet laadje brengen, waarmee
de vroede vaderen dan voorlopig weer uit de voeten zouden kunnen 3).
Dit werd de raad te gortig; men kon bet eens worden op een stijging met
honderd opcenten (nog heel wat, de verhoging viel midden in de tijd van
aardappelziekte), de rest van het geld moest voorlopig komen van een verhoging van de gedistilleerd-accijns. En de bouderende commissie kreeg met
het oog op een definitieve regeling de vraag voorgescboteld of er a an de
structuur van bet Delftse belastingstelsel nog te sleutelen viel 4).
De commissie baalde in baar rapport breed uit met de al bekende argumenten. De leden, twee scbatrijke Delftenaren en de man die een paar jaar
later burgemeester zou worden 5), deden er extra hun best op met het doel
een huns inziens hoogst onbezonnen suggestie te weren, namelijk bij wijze
van plaatselijke directe belasting, een hoge belasting op de huurwaarde te
heffen en dan de accijnzen af te schaffen 6). Dat zou kwalijke gevolgen hebben, meenden zij, en die deden zij haarfijn uit de doeken met een uitgewerkt
voorbeeld. Wie in een buis met een buurwaarde van /600 woonde zou dan
voor /240 aangeslagen worden. Daartegenover stond dan natuurlijk een
besparing aan accijns, maar die woog er niet tegen op, zo beweerden de
cijferaars. Dat konden zij weten omdat hun berekening sloeg op lieden in
zeer goede doen, de groep waartoe zij zelf behoorden. Zo'n gezin (een
echtpaar, twee of drie kinderen en een paar inwonende dienstboden) gebruikte per jaar 700 kg brood, 500 kg vlees, zes ankers wijn - menig tapper
haalde zo'n jaaromzet niet - dertig mud kolen en honderd ton turf, waarop volgens bun opgaaf alles bij elkaar /70 aan accijns betaald werd 7).
1) GAD, Notulen raad 5 nov., 22 nov. 1845; GAD, Commissie tot bet werk der
begrotingen en finantien, brieven aan B & W 5 nov. 1845, 29 sept. 1846 en bijbehorende brief aan de raad dd 29 sept. 1846.
2) GAD, Register van het verhandelde bij de Cornmissie van financien benoemd ...
in dato 23 maart 1824, 16 apri11833.
3) Overigens werd tegelijkertijd de accijns op rogge geheel afgeschaft, evenals
die op schapen- en lamsvlees.
4) GAD, Register van het verhandelde bij de Commissie van financien benoemd ...
in dato 14 feb. 1844.
5) Mr. R. J. C. Metelerkamp, raadslid 1836-1845; wethouder 1845-1849; burgemeester 1849-1850.
6) GAD, Notulen gemeenteraad 22 nov. 1845. De idee kwam van S. A. Scholten,
geenszins een radicaai, zoals men wellicht zou bevroeden, maar een eerzaam
notaris, burgemeester van Vrijenban (1844), een landelijke buurgemeente, waar hij
met hoofdelijke omslagen en met het ontbreken van plaatselijke accijnzen vertrouwd moet zijn geraakt.
7) GAD, Register van het verhandelde bij de commissie van financien benoemd .. . in dato 23 maart 1824, Lh.b. vers!. d.d. 29 sept. 1845; met bijlage.
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Erg representatief was die berekening natuurlijk niet, want er waren in
heel Delft nog geen 25 gezinnen van dat slag 1). Zelfs velen die in de raad en
in het maatschappelijk leven de toon aangaven hoorden er niet toe, artsen
en predikanten, hoogleraren en verdere docenten aan de Koninklijke AkadeInie en aan het gymnasium, vele fabrikanten en middenstanders in goede
doen. Zij woonden voor 1300 of 1 400 op nette stand 2). De belastingverhoging zou hun naar Inijn berekening op rond honderd gulden zijn komen te
staan. Voor een huisvader als bijvoorbeeld de rector van het gymnasium die
in de jaren veertig van zo'n goede duizend gulden moest zien rond te komen
(afgezien van het kostgeld van de studenten die hij op kamers hield) viel een
bedrag in deze orde van grootte niet op te brengen 3); en hij is natuurlijk bij
lange na niet de enige geweest. Zelfs voor de kleine middenstanders, tot wie
in dit verband ook de taIrijke ambachtslieden met een eigen bedoeninkje
gerekend kunnen worden, betekende de belastingverschuiving vermoedelijk
een financieel nadeel dat weI klein maar voor deze groep relatief toch niet
te verwaarlozen was. Wie natuurlijk wei baat vonden bij het door de commissie bestreden voorstel, waren de armen en andere bedeelden, de grote
massa sjouwers en losse werklieden. Deze arme drommels betaalden wei
accijns, op hun turf, hun borrel en hun brood (als ze tenIninste tarwebrood
aten, want roggebrood (onInisbaar onderdeel van het armenhuis dieet),
genoot sinds 1845 vrijdom van de accijns) en zouden niet onder de huurbelasting vallen. Veel om het lijf kan dat voordeeltje echter niet hebben gehad, want zij werden meestal in natura bedeeld. Het voorstel had als consequentie dat op de Delftenaren verhaald zou worden het bedrag dat tot dusver Inilitairen en studenten aan accijns hadden opgebracht; vandaar dat het
tarief van de huurwaarde-belasting voor haast aIle bevolkingsgroepen zo onvoordelig uitkwam. Een beperking van die aanslag tot de meest draagkrachtigen, het bovenste deel van de pyraInide, zeg van 1200 af, bood ook geen
oplossing, omdat dan vermoedelijk velen een te fors accres aan huurwaardebelasting zouden moeten opbrengen. De huurwaarde vormde m.i. een te
grove grondslag voor zo'n relatief zware belasting omdat zij onvoldoende
differentieerde naar de draagkracht van de contribuabelen 4). Aileen de
"income tax", bepleit door de radicale pers in opkomst, zou daar een oplossing voor zijn geweest 5), maar daar was in Delft nog niemand die mee-

1) Voor een indeling naar huurwaarde, zie staat XIV.
2) GAD, Kohler plaatselijke directe belasting 1855; zie staat X.
3) Zie samenstelling huishouden Van Wieringen Borski in Register Volkstelling

1849. Over huurwaarde van de leden van de gemeenteraad verschaft staat XIV gegevens. Voor samenstelling beroepsbevolking, zie staat V.
4) Ben indicatie dat in de belasting naar de huurwaarde de verschillen in inkomens- en vermogenspositie niet scherp genoeg naar voren kornen, geven de verhoudingscijfers m.b.t. de leden van de gemeenteraad: van hun gezarnenlijke vermogen was de helft in handen van 20% der raadsleden, t.a.v. hun gezamenlijke
huurwaarde is dit laatste percentage 40; de feitelijke welvaartsverschillen waren
dus dubbel zo groot als de maatstaf van de huurwaarde aangaf.
5) De Vrankrijker a.w., Lh.b. hfdst I.
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telde aan toe, de commissie zeker niet; zij repte in haar rapport zelfs niet van
dit "vexatoire" middel.
Voorlopig bleef (daar stond de maatschappelijke positie van het gemiddelde raadslid borg voor) ten deze alles bij het oude. En dat was verhoudingsgewijs niet ongunstig: een betrekkelijk Iage accijns op tarwe, lager dan in
de meeste andere vergelijkbare gemeenten; voorts een relatief hoog bedrag
aan directe belastingen 1). Daar kwam - ironisch genoeg - verandering
in door de invoering van de nieuwe gemeentewet, die o.a. bedoeld was om
de hoge plaatselijke accijnzen op een dragelijk niveau terug te brengen.
Voor de Delftenaren liep het systeem van de wet echter uit op een verhoging
van de accijns op tarwe van 100 tot 150 opcenten.
Toch bleef de druk van de plaatselijke belastingen in totaliteit relatief
laag, niet meer dan /6,63 per hoofd, terwijl in steden als bijvoorbeeld
Alkmaar, Hoom, Enkhuizen en Haarlem deze bedragen opliepen tot/6,88
respectievelijk /7,55, /7,29 en /8,64 2). Het gemeentebestuur bleef zich
bewust van het feit dat Delft als woonplaats minder aantrekkelijk was dan
Den Haag, als centrum van economische activiteit achterstond bij Rotterdam en deswege aileen inwoners van buiten kon aantrekken door, om het
leven hier goedkoop te maken, de plaatselijke belastingen op een laag peil
te houden 3). Vermoedelijk heeft dit beleidsbeginsel in de praktijk weinig
uitgehaald: in de registers van de volkstelling 1849 treft men weI ambteloze
burgers aan, maar het zijn er niet meer dan enkele tientaIIen. Wie van de
daar genoemden zich als rentenier in de stad heeft gevestigd en zich bij de
keus van zijn woonplaats heeft bekommerd om de hoogte van de plaatselijke
belastingdruk, valt natuurlijk niet meer na te gaan, maar vermoedelijk is
hun aantaI heel klein 4).
De enige verdere verandering van betekenis in de plaatselijke belastingen
bleef voorlopig de afschaffing van accijns op turf en steenkolen in 1857. In
dat jaar incasseerde de stadskas door de intrekking van de subsidies aan de
armbesturen een financieel voordeeltje van /17.000 dat prompt werd gebruikt om de supprimatie van deze belasting te bekostigen die reeds van
jaren her in het belang van de industrie bepleit werd 5). Men doet er goed
aan de bezorgdheid om die tak van bedrijf met een paar korrels zout te
nemen, want de nijverheid genoot al een korting van 90 procent op de brand1) Een opgave van de opcenten op de tarwe-accijns in Rapport de commissie
belast met het onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende,
I & II, tabel I (betreft 1849). M.b.t. directe belastingen in verschillende plaatsen,
zie Francken a.w., 492-3.
2) Provinciaal verslag Noord-Holland 1852, 104.
3) Vgl bijv. Notulen gemeenteraad 28 juli 1865, 15 oct. 1867.
4) Uit de Registers van aankomst laat zich eventueel vaststellen wanneer en
waarvandaan zij zich in Delft hebben gevestigd, misschien ook of zij toen een beroep hebben opgegeven (of zij dat nog uitoefenden blijft een open vraag) maar
daarvoor moet men in principe tientallen registers per geval opslaan ; van deze
Sisyphus-arbeid heb ik mij onthouden. Behalve gepensioneerden zal ook een aantal
weduwen tot deze categorie hebben gehoord.
5) Gemeenteverslag Delft 1853, 11; 1857 passim.
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stofaccijns 1); de grote particuliere verbruikers hadden in dit stadium het
meeste voordeel van de algehele afschaffing, die de brandstoffenhandel veel
rompslomp bespaarde en daardoor prijsverlagend werkte.
Ret jaar 1865 bracht een wezenlijke herziening die door de wettelijke
afschaffing van de plaatselijke accijnzen diep ingreep in de gemeentelijke
financien. Om het verlies aan inkomsten goed te maken mocht de gemeente
de opcenten op de grondbelasting en die op de personele belasting verhogen
en verder rekenen op een rijksuitkering ter grootte van tachtig procent van
de opbrengst van de personele belasting. Voor Delft kwam die transactie
niet voordelig uit, want tegenover f 130.000 aan accijnsinkomsten die niet
meer binnenkwamen, zou men van's rijks schatkist ruimf 50.000 ontvangen
en verder nog f30.000 meer aan directe belastingen 2). Van Kuijk schreef
een brief aan de minister: Delft kon de accijns nog lang niet missen, ook al
omdat er nog een heel program van publieke werken tot uitvoering moest
komen, zoals het uit 1863 daterende plan-Zocher voor een wandelpark, een
concertzaal en een bewaarschool 8). Hij genoot daarbij de steun van de raad.
De vroede leden beseften namelijk dat, als de stad de accijnsinkomsten volledig zou moeten missen, er niets anders opzat dan de huurwaarde-belasting
drastisch te verhogen. Ret oproepen van dat spookbeeld bleek voor Van
Kuijk een probaat middel om steun voor zijn standpunt te krijgen. Roewel
er vooral uit de liberale hoek nogal wat gemopperd werd stemde ten slotte
aileen de felle nieuwlichter G. R. Landmeter tegen het voorstel een verzoek
te gaan indienen om nog een tijdlang accijns te mogen heffen 4). Van Kuijk
had de raad weer eens naar zijn hand weten te zetten.
En zo ging de brief uit waarop Thorbecke na enkele maanden repliceerde 5), onder verwijzing naar vroegere begrotingen, dat Delft tot dusver een
overschot op de begroting had weten te kweken en verder op de wat langere
duur best flink bezuinigen kon. Hij moet met deze opmerking de forse post
van openbare werken op het oog hebben gehad, die gemakkelijk te miniseren
viel, terwijl ook de oplossing deze voor een gedeelte naar de kapitaalsrekening over te brengen (en dus met leningen te financieren) nogal voor de
hand lag. Intussen verleende hij weI toestemming om voorlopig de accijns op
het gemaal te blijven heffen. Van Kuijk, in de Tweede Kamer een van zijn
politieke tegenstanders, beleefde van de concessie die hij had losgekregen
weinig plezier, want kort daarop kreeg hij bij de verkiezingspropaganda het

1) VgJ GAD, Notulen B & W, 20 juli 1855. Aangezien bij de rijksaccijns op
brandstof deze reductie gold (Stb\. 1833, nr 73, 1857 nr 100) was de gemeente gehouden te volgen (Stb\. 1851, nr 85, sub art. 251).
2) Cijfers ontleend aan de gemeenterekeningen 1866/7.
3) Notulen gemeenteraad 28 julij 1865.
4) Gerardus Hendrik Landmeter, geb. te Delft 23-2-1812, overleden 23-4-1881
te Bodegraven, ongehuwd; burgemeester van Zouteveen 1844-1852, secretarisrentmeester hoogheernraadschap Delfland, id. Hollandsche maatschappij van landbouw.
6) Notulen gemeenteraad, 5 januarij 1866.
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verwijt naar het hoofd dat hij het brood duur hield 1). Of die aantijging
terecht tot hem is gericht, valt moeilijk vast te stellen, omdat het brood in
Delft misschien weI altijd duur was, onafhankelijk van de hoogte van de
accijns. In elk geval werd deze in 1869 voor het laatst geheven 2). Van hogerhand had men tot 1872 de vrije hand gekregen en de burgemeester had daar
ook wei gebruik van willen maken, maar de raad stemde zijn daartoestrekkend voorstel af; de liberalen namen de continuering van de accijns niet
langer voor lief 3).
Als gevolg van de geschetste verschuiving in het belastingstelsel gingen de
directe belastingen als bron van gemeentelijke inkomsten een steeds grotere
plaats innemen. In principe betekent zo'n vergroting van de directe belastingen ten koste van de indirecte belastingen een stap in de richting van een
gelijkmatiger verdeling van lasten, getoetst aan draagkracht. Of in de praktijk van het gemeentelijke financiewezen zo'n maatregel ook in deze geest
uitwerkte, hing af van de feitelijke verhoudingen.
In Delft geviel het, het is reeds besproken, dat in de jaren '40 een afschaffing van de accijns in combinatie met een gelijktijdige verhoging van de
belasting op de huurwaarde voor grote groepen aan de voet van de inkomenspyramide geen soelaas vermocht te brengen. Misschien dat zo'n overgang in de loop van de jaren '50, toen inmiddels de plaatselijke accijns op
het goedkope roggebrood was afgeschaft '), voor sommige groepen werklieden, die onder de belasting op de huurwaarde zouden vallen, zelfs een
financiele strop zou hebben betekend.
Een tweede probleem in verband met hogere directe belastingen betrof
de discrepantie tussen de aanslagen en de financiele draagkracht van de
belastingplichtigen, doorgaans driekwart van de Delftse bevolking. Het
was de gemeente toegestaan op de hoofdsommen van de grondbelasting en
de personele belasting, beide rijksbelastingen, opcenten te heffen en als zij
dan nog niet konden rondkomen, een plaatselijke directe belasting te heffen.
Het was de bedoeling van de wetgever bij deze plaatselijke belasting rekening
te houden met de inkomens- en vermogenspositie van de aangeslagenen,
maar daar is weinig van terecht gekomen. Op het platteland slaagde men er
wei in zich daar een inzicht in te verwerven - bij de daar bestaande uniformite it in de bestaansmiddelen en de doorzichtigheid van de persoonlijke en
zakelijke relaties had de gewoonte Z.g. hoofdelijke omslagen te heffen naar
reele maatstaven daar al eerder ingang gevonden -, maar in de steden leek
1) GAo, Fiche documentatie, sub Verkiezingen 1868 (Burg. aan Commissaris
d.K., 20 feb. 1868).
2) Opgave van prijzen van gebuild brood vlgs Provinciaal verslag Zuid Holland 36-1849: 's Gravenhage 28/9, Rotterdam 24/5, Leiden 21, Dordrecht 28, Schiedam 22/
3, Gouda 23, Delft 27. Men bedenke hierbij dat zoals reeds is opgemerkt de accijns in
Delft relatief laag was. Vooral de aanwezigheid van een broodfabriek kon de broodprijzen in beweging brengen; in Delft ontbrak zo'n fabriek tot omstreeks 1866, het
jaar waarin in de gemeenteverslagen Delft voor het eerst een broodfabriek (met
9 man personeel) is vermeld.
3) Notulen gemeenteraad, 29 januarij 1869.
4) Zie biz. 210 .
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dat een heel moeilijk karwei en hebben de gemeentebesturen meestal in arren
moede de huurwaarde volgens de personele belasting als maatstaf voor de
aanslag naar het inkomen gehanteerd. Van hogerhand trachtte men die
gewoonte weI te keren, maar de uitgevaardigde richtlijnen vielen gemakkelijk te ontduiken 1).
Ook in Delft volgde het kohier voor de plaatselijke directe belasting voor
verreweg de meeste inwoners dat van de personele belasting. Deswege kwam
de plaatselijke directe belasting eigenlijk neer op een sirnpele verhoging van
de opcenten op de personele bela sting die daardoor in totaal ca. 140 bedroegen 2). Het spreekt vanzelf dat de sprong aan de voet van het tarief, het verschiI tussen de nog net niet aangesIagenen en de juist weI beIasten, door deze
extra heffingen veeI groter werd dan de wetgever had bedoeId; ook de doeImatigheid werd door zo'n regeling niet gediend want in die laagste klasse
kwamen bijzonder veel "non valeurs", oninbare posten, voor. Bovendien
ging door deze gemiddeIde verhoging van de directe belastingquote de wanverhouding tussen de inkomensverdeling en de beIastingspreiding nog meer
klemmen. Het vraagstuk werd acuut in 1885 toen de noodzaak ontstond de
belastinginkomsten te verhogen. Er kwam een plichtmatig voorsteI van
B & W om de opcenten met nog weer een derde te verhogen maar dat stuitte
op weerstanden 3). Vit de hoek van Recht voor Allen en Nederland en Oranje kwam een motie waarin nieuwe grondslagen voor de plaatselijke directe
belasting werden gevraagd. De motie werd aanvaard met slechts een kleine
minderheid van enkeIe IiberaIen tegen. Maar toen het op de uitwerking
aankwam, ontstond het politieke geharrewar pas goed. Men zag weI in dat
er nu nodig een echte inkomensbeIasting moest komen, maar moest men dan
zover gaan alle opcenten af te schaffen? Door die stap te nemen zou de
werkingssfeer van de inkomstenbelasting dubbel zo groot worden dan wanneer deze alleen de nieuwe belasting besloeg. Ten slotte kwam het zover dat
deze ingrijpende versie van het plan werd aanvaard met de stemmen van
bijna alle confessioneIen tegen en bijna aIle IiberaIen voor. Waarom het
confessioneIe kamp overstag gingvalt moeiIijk te bevroeden - het Iijkt me niet
uitgesloten dat de opsteIler van de motie, kapitein Fabius, een zeer eigenzinnig en agressiefiid van de Tweede Kamer, destijds vriend en vijand had verrast 4). Misschien heeft daarbij ook de uitwerking van het tarief een rol
gespeeld. Daarin was een behoorlijke progressie gelegd waardoor de hoogst
1) M. W. F. Treub, Ontwikkeling en verband van Rijks-, provinciale en gemeentebelastingen (1885) passim.
2) De opcenten op het personeel bedroegen van 1878 tot 1886 60 en brachten
ca. f 40.000 op, terwijI op de plaatselijke directe beIasting toen f 50.000 binnenkwam.
3) Notulen gemeenteraad, 23 oct. 1885. Het voorsteI werd behandeId 29 oct.
1886. Zie voorts 5 nov. 1886.
') J. C. Fabius (1849-1924), eervol ontslagen kapitein der artillerie, lid van de
Tweede Kamer voor Delft (1881-1890). Bij kamerontbindingen trad hij formeel
weer in miIitaire dienst en werd dan prompt door de raad, waar hij door zijn felIe
oppositie tegen de IiberaIen aIIerminst geIiefd was, van zijn zetel vervaIIen verklaard.
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aangeslagenen procentueel vier maal zoveel zouden moeten opbrengen als
de laagste groep.
Voor de kleine man die, zoals de liberaal A. A. L. de Lint het uitdrukte,
uitgeknepen werd, bracht het nieuwe systeem inderdaad een belangrijke verlichting, maar als een ernstig bezwaar ondervonden velen dat het maximum
tarief te laag was gelegd; wie f 1000 verdiende, een klerk of een doorsneewinkelier, viel al onder het hoogste tarief. In verhouding tot de "well-to-do"
moest de middenklasse te veel opbrengen 1).
Voor de leden van de raad bracht de nieuwe belasting drukke besognes
met zich, want tientallen ingezetenen tekenden verzet aan tegen de aanslag
waarmee zij op het "primitief kohier" van de nieuwe plaatselijke directe belasting waren opgenomen 2). Die beroepsgevallen kwamen stuk voor stuk
in de raad, die daarover in besloten zitting beraadslaagde 3). In principe
moesten de belastingplichtigen zelf opgaaf doen van hun inkomen, maar in
de helft van de gevallen geschiedde de aanslag volgens een ambtshalve vastgesteld inkomen. Die eigen opgaven waren blijkbaar volkomen onbetrouwbaar. Van 428 personen, wier inkomen met zekerheid bekend was bij de
stedelijke belastingadministratie waren er maar 2 die een juiste opgave verstrekt hadden; naar we moeten aannemen betrof dat de burgemeester en de
gemeentesecretaris. In arren moede werd daarom na enkele jaren aI besloten
de burgers aan te slaan naar uiterlijke staat en vertering, en voorts naar
bezoldiging, winst, inkomsten uit bezittingen 4). Dat de opbrengst van de
belasting het jaar daarop 15% hoger was, vormt een duidelijke legitimatie
van dit ongehoorde besluit.
Bij de eerstvolgende gelegenheid dat er over een belastingverhoging moest
worden beraadslaagd, in 1892, bleek opnieuw dat de kwestie inkomensbeIasting-of-niet geen kristallisering van de politieke tegenstelling had veroorzaakt zoaIs dat enkele tientallen jaren eerder naar aanleiding van de plaatseIijke "schooIstrijd" weI was geschied 5). Vele raadsleden gingen namelijk opnieuw overstag. Van de Iiberalen was de meerderheid onder voorgaan van
A. A. L. de Lint, destijds pleitvoerder voor de "zware" inkomstenbelasting,

1) Een voorstel van B & Whet maximum bij [1400 te leggen werd niet in behandeling genomen (Notulen gemeenteraad 20 mei 1889).
2) GAD, Notulen besloten vergaderingen gemeenteraad, 5 dec. 1887. Het meest
sprekende gevaI betrof J. van den Bergh, aangeslagen voor [3000, die in beroep
kwam en verlaging verzocht tot [2000. Van Rhijn merkt op, dat Jan van den Bergh
een vermogend man is; diens vader Paulus van den Bergh was een van de rijkste
lieden van Delfiand. Paerels merkt op dat men wei zegt dat v. d. B. [12.000 inkomen geniet, maar voor die uitspraak zijn geen gewijzen aan te voeren. De raad,
die aIleen maar kon oordelen op grond van bedrijfsgrootte, gevoerde staat en
andere toevallige gegevens, hield het tenslotte maar op [3000.
3) Hoe weinig subtiel men aanvankelijk te werk ging blijkt wei uit het voorstel
W. K. S. v. d. Mandele, te benoemen tot voorzitter van de commissie van advies
inzake de beroepsgevallen. Men bedacht blijkbaar niet dat een bankier zo'n benoeming om redenen van kiesheid onmogelijk kon aannemen.
4) Notulen gemeenteraad 1889, nr 7.
5) Zie bIz. 202 vv.
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thans juist fel tegen verdere verhoging daarvan gekant 1). Deze groep gaf de
voorkeur aan invoering van de vijf jaar tevoren door hun toedoen afgeschafte opcenten op de personele belasting en wist de overhand te houden op
A.R. en R.K., die in meerderheid voor verhoging van de inkomstenbelasting
waren, die zij op hun beurt de vorige maal zo laag mogelijk hadden willen
houden. De Lint argumenteerde: " ... onze gemeente kwijnt toch al" 2).
Vermoedelijk was hij beducht voor een uittocht van de kapitaalkrachtige
medeburgers. Over de belastingdruk op de kleine burgerij, die bij de vorige
discussie centraal stond werd thans met geen woord gerept, ook niet door
A.R. en R.K. die tegen de verhoging waren 3).
Op het eerste gezicht valt de wonderlijke zigzagkoers op die de raad in
deze aangelegenheden heeft gevaren. Dat besluiten in tegengestelde richting
elkaar zo snel opvolgden, hing natuurIijk samen met de krachtsverhoudingen
in de raad, waar voor- en tegenstanders elkaar in aantal niet veel ontliepen
en een enkele stem die anders uitviel de uitslag kon veranderen. Zeer opvallend is echter dat aan beide kanten verscheidene raadsleden vlot van standpunt veranderden. Misschien zijn de electorale overwegingen daar niet
vreemd aan geweest. In 1887 werd namelijk het kiezerscorps sterk uitgebreid, waardoor de politici voor de vraag stonden hoe de massa nieuwe
kiezers te bereiken. Ofbij de werving om hun gunst de inkomstenbelasting
als hefboom dienst heeft gedaan laat zich echter uit de geraadpleegde bronnen niet afleiden, evenmin als men daaruit met enige stelligheid kan bevroeden waarom de standpunten van de raadsleden ten deze een en ander maal
zijn vergleden.

6.

SAMENVATTING

"Het is te Delft", schreef een bezoeker in 1835, "zoo stil als vreesde men
van door ontijdig gedruisch de rust der groote mannen die er begraven liggen te verstoren" 4). In 1900 was het gerucht niet van de lucht vanwege het
geraas van de vierduizend paardekrachten die de gemstalleerde stoommachines produceerden, het ronken van een Mercedes Benz, een Dion
Bouton en een Spijker-automobiel die in de stad rondreden, en het schellen
van de 173 telefoons die door de plaatselijke firma Giltay aangelegd waren 5).
Omstreeks 1820 was de stedelijke economie vanwege het marktwezen, de
groot- en kleinhandel en ook het ambacht, rechtstreeks en hecht met Delfland vervlochten. Van de talrijke andere ambachtslieden die in staat IIIB
als verzorgend zijn aangeduid, hadden voorts velen door hun plattelands1) Het percentage zou gemiddeld vijf worden.
2) Notulen gemeenteraad 2 oct. 1892 (nr 16). De Lint die de desbetreffende motie

indiende, kreeg de steun van vijf andere liberalen en drie confessionelen (H. H.
Roes, die op liberale en op confessionele lijsten had geparaisseerd is tot de Iiberalen
gerekend); tegen zich vond hij vier Iiberalen en evenveel confessionelen.
3) Een voorsteI van B & W dat o.a. beoogde (althans inhield) de druk op de
middengroepen wat te verlichten verwierf in 1889 aIleen de steun van drie liberalen
en van H. H. Roes (Notulen gemeenteraad 8 mei, 20 mei 1889).
4) GAD, Fiche-documentatie.
6) Gemeenteverslag 1900 passim; archief KNGS, Briefcopieboeken passim.
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debiet toch een stuwende functie ten opzichte van de stedelijke welvaart.
Hoe groot de totale betekenis van de centrumfunctie toen precies was,
leert een vergelijking van het aantal daarbij ingeschakelde werkkrachten,
zeven- tot negenhonderd 1), met de bezetting van de beide andere stuwende
sectoren, fabriekswezen en militaire inrichtingen, die tezamen vijfhonderd
man op hun personeelslijsten hadden genoteerd. Het platteland heeft deze
sleutelpositie ten aanzien van de stedelijke welvaart in elk geval in handen gehad tot 1850 en vermoedelijk ook gedurende de kwart eeuw daarop. Pas
in de jaren '80 raakten de markten achterop en kwamen de fabrieken op
toeren. In de kleinere sectoren viel de opleving eerder: de militaire etabIissementen ondergingen hun grootste uitbreiding gedurende het derde kwart
van de eeuw, het hoger onderwijs ook. Rond 1900 beliep de economische
betekenis van het hoger onderwijs op zijn minst een kwart van die van de
industrie en misschien evenveel als die van het agrarische platteland ; de
militaire etablissementen, een constant bedreigde welvaartsfactor, waren
toen door vertrek naar Hembrug definitief voor de stad verI oren gegaan. De
relatieve bijdrage als primaire impuls verhoudingsgewijs tot uitdrukking
brengend, kan men de industrie op het eind van de eeuw waarderen op een
factor 5 - onderwijs en landbouw elk op 1, terwijl omstreeks 1820 industrie
en militaire etablissementen ongeveer even sterk waren, maar het agrarisch
platteland drie of vier keer zo zwaar woog 2).
De groei van deze primaire welvaartsfactoren werd a.h.w. omzoomd door
een daarvan afgeleide vergroting en diversificatie van de winkelstand en
van de dienstverlening in het ambacht 3).
Als zo'n uitstraling kan men ook de toeneming van de gemeentelijke
uitgaven opvatten, in dier voege dat de groeideterminanten hun weerklank
vinden in een bevolkingsgroei, die op zijn beurt weer een hele reeks gemeentelijke voorzieningen heeft opgeroepen. Deze zouden dan functioneren als
een component van de multiplier die de voortplanting, de vermenigvuldiging
van de initiele groeistoot verzekert, een in de literatuur niet ongebruikelijke
zienswijze 4). Ofschoon de multiplier als analytisch instrument goede diensten kan bewijzen en het daarrnee samenhangend onderscheid tussen stuwende en verzorgende activiteiten verhelderend kan zijn, past het ons toch
daarmee in het feitelijke onderzoek voorzichtigheid te betrachten.
De intensiteit van de relatie tussen de groeideterminanten en de bevolkingsgroei kan namelijk sterk wisselen; vanwege de verborgen werkloosheid
die gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw heeft bestaan en de
absorbering daarvan in een latere fase is immers de bevolking minder sterk
toegenomen dan met de economische ontwikkeling correleert. Verder
1) Zie biz. 15 (het daar genoernde cijfer is naar rato verhoogd voor de stuwende
arnbachten).
2) Bij deze berekening is uitsluitend gelet op de arbeidsbezetting; cijfers daarorntrent in staten Ill, IV, V, XXIX.
3) Als noot 1; zie biz. 156.
') Vgl. het stirnulerende artikel van C. P. Bertels, Steden rnaken de groei, in
Interrnediair 6 (1970) nr 15, i.h.b. zijn hypothese (aldaar 37, kolorn 1).
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bestond er, volgens onze analyse van de gemeente-financien, geen duidelijk
verband tussen de welvaartspositie van de gemeentenaren enerzijds en het
verloop van de gemeentelijke inkomsten anderzijds. Inkomsten en uitgaven
waren evenmin nauw gerelateerd als gevolg van de leningpolitiek en daarin
opgetreden verschuivingen; tot 1870 schuldafiossing en bovendien nog investeringen ten laste van de gewone dienst, terwijl het gemeentebestuur later
de gewoonte aannam aIle kapitaalsuitgaven uit leningen te financieren. Ten
slotte hadden er soms sterke autonome uitgavenverschuivingen plaats, die
het niveau van de gemeentelijke voorzieningen diepgaand hebben bemvloed.
Het meest krasse voorbeeld daarvan vormt het aanpakken van grote openbare werken dat 1840-'50 in de ogen van de burgerij onvermijdelijk was
geworden door vijftig jaren uitstel en verwaarlozing vanwege de verplichte
schuldafiossing, die nu zelf het kind van de rekening werd, een tijd lang
althans. Ook nieuwe wettelijke voorschriften speelden soms een rol, bijv.
in het geval van de sterke vergroting van de onderwijsuitgaven en ook ten
aanzien van de minisering op wat de gemeente aan de verzorging van armlastigen ten koste legde; hoe in beide kwesties het gemeentebestuur er toch
in geslaagd is een eigen accent aan het beleid te geven en daardoor zelfstandig het verzorgingsniveau een locaal cachet op te drukken, is reeds omstandig
verhaald.
Een karakteristieke toets in het financieel beleid aan de inkomstenzijde
was de nadruk op accijnzen, tot 1869 toe 1). Deze heeft de groei van de stad
vermoedelijk enigszins geremd doordat het multiplier-effect van de verdiende lonen erdoor werd ingeperkt. De kosten van het levensonderhoud ondergingen door de accijnsverzwaring namelijk een verhoging wat voedingsmiddelen betreft, die uiteraard doorwerkte in een vermindering van de andere
consumptieve uitgaven; daarvan had de verzorgende middenstand de last
te dragen 2).
In sociale verhoudingen gaf de nieuwe staat van zaken het aanzien aan
een andere hierarchie waarbinnen de gezeten families van weleer, voor zover
zij de stad op het einde van de eeuw niet verlaten hadden, nog een plaats
temidden van de leidende coterie innamen, maar het was een ondergeschikte
plaats geworden. Zowel in de inkomenspyramide als in de gemeenteraad
was hun rang gedaald, hun invloed van randverschijnsel geworden. Ook
gelet op hun beroepskwalificaties speelden zij de tweede viool - de eerste
plaats in het zakenleven viel onbetwist toe aan de nieuwe industriele elite,
1) Financiering van de kapitaalsuitgaven door leningen zou toen vermoedelijk
ook gunstig hebben gewerkt, omdat de belastingopbrengst dan evenredig verlaagd
had kunnen worden. Zelfs indien de Delftse burgerij daartegenover tot het volle
bedrag op aile leningen had ingetekend (waar geen haar op hun hoofd over peinsde)
zouden hun consumptie- en andere uitgaven daardoor niet zijn verminderd; de
enige consequentie zou zijn geweest een verschuiving in hun beleggingsportefeuille.
2) De gemeentelijke accijns op tarwebrood beliep max. 5 ct. De prijs van ongebuild en gebuild brood 18 resp. 27 ct (GAD, Conunissie tot het werk der begrooting en finantien, 29-9-1846 Cie aan B & W; Verslag Zuid-Holland 3-6-1848;
Rapport Cie betr. kinderarbeid I, II, tabel I).
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STAAT XXIX
Indicaties met betrekking tot veranderingen in de sociale samenstelling van de
bevolking

Fabrikanten, directeuren e.d.
Intellectuelen, vrije beroepen e.d.
Administratief personeel, ambtenaren e.d.
van wie onderwijspersoneel
administratief personeel in nijverheid
Winkeliers, handelaren
Ambachtslieden
Huispersoneel
Landbouw
Arbeiders
van wie losse arbeiders, sjouwerlui
Totaal

1822

1899

15

45
180

50
60
20
10
500

1000

424
324
571

400

982

1000
200

1217

2775
1000 ?
5000

359
6409
400 ?

10763

Bronnen:
AJs Staat ITI, aangevuld met enkele schattingen.
van buiten de stad gekomen, academisch opgeleid en meestal niet van welgestelde komaf. In hun toewijding aan zakelijke affaires gunde deze zich
doorgaans geen gelegenheid om ook gemeentelijke besognes te behartigen 1).
De hun verwante groep van intellectuelen en vrije beroepen kwam daar
weI toe, in 1820 evengoed als omstreeks 1900. De bezetting van deze beroepsgroep was in het bestek van de eeuw weI toegenomen, doch minder dan de
bevolkingsgroei zou doen verwachten omdat in het begin van de eeuw deze
beroepsgroep als gevoIg van het Iandelijk bestaande overschot aan intellectuelen overbezet was geraakt 2).
Opvallend was daarentegen de krachtige opkomst van de categorieen die
maatschappeIijk gezien een tussenpositie innamen. Vooral de gelederen van
het administratief en Ieidinggevend personeel werden door een snel wassende
stroom beroepsbeoefenaren versterkt (staat XXIX).
Deze beroepen veroverden zich in Delft een plaats gedurende de halve
eeuw tussen 1850 en 1900, en dan vooral na 1890. In de expanderende bedrijven brachten de boekhouding, de administratie ten dienste van het
centrale bedrijfsbeheer en de opbouw van een verkoopstaf, die in sommige
gevallen leiding gaf aan commercieie operaties op were1dschaal, vele problemen met zich. Alhoewel door de vroegtijdige invoering van de kopieerpers, de schrijf- en de boekhoudmachine en de telefoon, de groei van het
1) Connubium en convivium tussen de nieuwe elite en de traditionele toplaag
kwamen naar mijn indruk sporadisch voor, maar ontbraken niet geheel. F. G.
Waller trad in het huwelijk met mej. Th. Vreede, telg van een Delfts geslacht dat
geregeld ambten waarnam (burg. Vrijenban bijv. ). J. C. van Marken kweet zich
met zijn echtgenote in enkele commissies van zijn sociale verplichtingen tezamen
met de echtparen Van Meerten en Van der Mandele, met wie hij later ook het
initiatief nam de stad met bloemen te verfraaien. Met hoogleraren als B. H. Pekelharing en G. J. Vogelsang onderhield hij gezelIig verkeer overhuis.
2) Vgl. mijn De Industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (1968), 281.

DELFT IN DE NEGENTIENDE EEUW

243

administratief corps niet exposief behoefde te verlopen, bleek het bij Van
Markens "Delftsche Nijverheid" toch al in dejaren '90 wenselijk tot een
concentrering van de centrale administratieve diensten in een gebouw over
te gaan. Bij de overheid vertoonde het ambtenarencorps overigens een even
sterke stijging, vooral door de talrijke onderwijskrachten.
Van de beroepsgroepen die men als "oude middenstand" zou kunnen bestempelen, die van de winkeliers en de kleine zelfstandigen in het ambacht,
onderging de eerstgenoemde categorie, de winkel stand, na 1820 geen wezenlijke vergroting maar de produktiviteit en hand in hand daarmee het inkomen vertoonden een sterke verbetering: talrijke proletaroi'de nerinkjes, die
in 1822 hun exploitanten geen droog brood opleverden, hadden het hoofd in
de schoot gelegd of boden door een verruiming van hun debiet en een vergroting van omzet en personeel omstreeks 1900 weI een goede broodwinning.
Met name had zich ook een zekere mate van specialisatie in het winkelbestand afgetekend die in dezelfde richting werkte. In de gemeente-politiek
hadden deze groepen door hun grote aantal al v66r 1850 een rol kunnen
spelen, doch pas in de jaren '60, toen de locale schoolstrijd een eerste hoogtepunt bereikte, werd er met hen als politieke factor rekening gehouden. Ook
bij de strijd om de invoering van een gemeentelijke inkomstenbelasting
speelden hun overigens onduidelijke belangen een rol in de beraadslagingen.
Bij de meeste dezer twistpunten voelde de arbeidende klasse zich nauwelijks betrokken. De maatschappelijke verheffing van de werklieden was in
de onderhavige periode een eindweegs gevorderd, doch er was niet zoveel
vooruitgang geboekt dat kwesties als inkomstenbelasting, schoolgeld,
voortgezet onderwijs voor meisjes, hen raakten.
Hun materiele toestand had door de verhoging van het loonpeil een wezenlijke verbetering ondergaan, vooral bij de fabrieksarbeiders.Bovendien
rusUe hun bestaanszekerheid op heel wat hechter grondslagen dan voorheen,
door de opbloei van de fabrieksnijverheid die uit hoofde van omvangrijke
kapitaalsinvesteringen meer op continui'teit in de produktie en dus op stabilisering van de werkgelegenheid was aangelegd dan ambacht en huisnijverheid voordien. De losse werklieden - die, rondhangend in afwachting van
werk, typerend voor het straatbeeld van de 1ge eeuwse stad schijnen 1)_
werden intussen in aantal gedecimeerd. Vit de afsterving van deze groep
van de hand in de tand levende lieden, voor een deel paupers die bij tijd en
wijle in geval van werkloosheid al snel de grens van het bestaansrninimum
dreigden te naderen, valt vermoedelijk de afneming van het aantal bedeelden
te verklaren. De verlaging van de desbetreff'ende cijfers die zich, voor zo ver
valt na te gaan, vooral in 1860 heeft voorgedaan 2), heeft waarschijnlijk de
noodzaak velen voor korte tijd en voor kleine bedragen te ondersteunen
(bij R.K. in 370 van de 431 gevallen (1848/9)), weggenomen.
De scheidslijn tussen de armen en de werklieden ging zich door het af1) S. Coronel Sr, Middelburg voorheen en thans (1859), 252; de Jonge, a.w., 17;
Staat XXIX.
2) Aantallen bedeelden 1840/561, 1850/553, 1860/300, 1870/369, 1880/423,
1890/402 (GAD, Archief Nh K, Kamer van Charitaten, Bedeelboeken).
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vloeien van deze grensgevallen langzamerhand scherper aftekenen; zij begonnen bun vorm als zelfstandige groepen te vinden, ook al doordat - naar
onze indruk - bet onderscheid in welvaart tussen beide categorieen toenam 1).
Echter, de stabiliteit in de werkgelegenheid, hoofdpijler van de bestaanszekerbeid in de arbeidende klasse, heeft zicb niet zo spoedig bevestigd als
men op grond van de aanwezigheid van een groot en snel groeiend korps
fabrieksarbeiders zou kunnen veronderstellen. Vooral in de eerste fase van
bun opkomst badden de fabrieken te kampen met talrijke ontslagen en een
groot verloop onder het nog ongeoefende werkvolk; de desbetreffende
cijfers aangaande de gistfabriek geven daar een eerste illustratie van
(staat II) 2).
In een later stadium, toen de werklieden niet meer zo onwennig tegenover
fabrieksarbeid en -discipline stonden, verscboof het knelpunt naar de personeelsbindjng die voor snel expanderende ondernemingen met een dringende behoefte aan ingewerkt vakkundig personeel welhaast de enige basis
ging vormen voor een verdergaande uitbreiding. Bij bedrijven als Braat en
Reineveld bezon de bedrijfsleiding zicb op de vraag hoe deze binding te verstevigen en de arbeidsproduktiviteit te vergroten, waarbij o.a. een verkorting
van de arbeidsdag volgens hun zeggen een probaat rniddel was gebleken 3).
De vraag in hoe verre het industriele klimaat in dit opzicht is gestempeld
door de idealen en ideeen omtrent "industrieel partnership" die J. C. van
Marken met veel warmte koesterde en met verve uitdroeg 4), kan bier niet
besproken worden. De invloed van zijn denkbeelden en van hun toepassing
in bet bedrijfsleven, in het bijzonder wat de verhouding tussen de produktiefactoren arbeid en kapitaal op locaal en nationaal vlak aangaat, komt aan
de orde in een afzonderlijke studie 6). Ook andere componenten van bet
sociale klimaat, waarbij ik vooral denk aan het socialisme in opkomst en de
sociale bewegingen en denkbeelden in het algemeen die in het onderhavige
opstel buiten beschouwing zijn gelaten, krijgen daarin hun plaats.
GERAADPLEEGDE ARCHIVALIA
Algemeen Rijksarcbief Den Haag (ARA)
Ministerie van binnenlandse zaken, Nationale nijverheid.
Gouverneur, provinciale staten, gedeputeerde staten Zuid Holland,
Gemeenterekening Delft.
1) In vergelijking met de maximum-normen voor onderstand die door het gemeentebestuur werden vastgesteld (zie staat XXIV) en die jaren lang onveranderd
zijn gebleven, is het dagloon dat toch al dubbel zo hoog was, nog relatief sterk
vergroot (bIz. 000-(00).
2) Voor Reineveld de volgende cijfers: verloop 1880-6: 70%/1886-90: 50%/
1890-6: 40% (personeeisbezetting); Bron: GAD, Arch. Reineveld, Personeelslijst
3) Levensverhaal Braat, 1911; voor Fiesschenfabriek vgl. bIz. 26.
4) Vgl. Vit het fabrieksleven (z.j.), waarin talrijke artikelen van de hand van
J. C. van Marken zijn bijeengebracht.
6) Over J. C. van Marken als ondernemer, een co-produktie van W. de Vries
Wzn te Delft en schrijver dezes.
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Memories van aangeving voor het recht van successie, gemeente Delft. 1)
Oost en West-Indische opvoedingsmaatschappij 1851-1886.
Algemeen Rijksarchief Schaarsbergen
Stapel en constructie magazijnen te Delft.
Rijksarchief in de provincie Drente
Memories van aangeving voor het recht van successie, gemeente Assen.
Gemeente-archief Delft (GAD)
Oud archief:
Staat van recrutering voor de nationale garde 1812.
Nieuwarchief:
Provisioneel bestuur, Notulen 1813-1815.
B & W (Burgemeesteren), Notulen 1816-1900.
B & W, Notulen betreffende naar buiten werkende stukken 1838-1858.
Gemeenteraad, Notulen 1815-1900; Notulen besloten vergaderingen 18521900.
Commissie van finantien uit het Provisioneel bestuur 1813-1815.
Commissie tot het werk der begrotingen en finantien 1815-1875.
Lager onderwijs, kweekschool, normaallessen 1817-1883.
Plaatselijke schoolcommissie 1815-1900.
Stukken betreffende botermarkten en het botervaatwerk 1814-1847.
Burgeriijk stand en bevolking 1812-1900.
Verkiezingen 1813-1850.
Processen verbaal van benoemingen in het kiescollege 1817-1849.
Kamer van koophandel en fabrieken Delft en omstreken 1852-1894.
Register van patentschuldigen in de gemeente Delft behoorende tot de derde
rang, voor den jare 1822.
Register van de Derde tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden, gehouden op 19 november 1849.
Kohier van de plaatselijke directe belasting 1855.
Verslagen van de gemeente Delft 1821-1849.
Fiches-documentatie (beheJzend aan archieven of literatuur ontleende, incidenteel genoteerde bijzonderheden betreffende personen of instellingen in
Delft en sedert omstreeks 1930 op het gemeentearchief bijgehouden).
Archivalia van
Ned. Hervormde Gemeente.
Rooms Katholiek weeshuis.
Ridderlijke Confrerie "Diletto ed arme".
Kunst en wetenschap minnend gezelschap "Aan wetenschap gewijd, volmaakter door den tijd".
Firma Boers & Co.
Firma Reineveld.
Familie Van Berckel.
Hoekwater.
Gemeente-archief Rotterdam
Maatschappij van assurantie, disconteering en beleening, Resoluties.

1) Met betrekking tot de Memories van successie voor zo ver deze dateren van
1872 of later ontving ik bij schrijven van de Staatssecretaris van financien d.d.
16 februari 1972 verlof inzage te nemen in de desbetreffende aangevingen van een
aantal met name genoemde personen (Ieden van de raad van Delft).
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Arehief Koninklijke Ned. Gist en Spiritus Fabriek-Gist/Brocades te Delft (KNGS)'
De Delftsche nijverheid.
Lijmfabriek.
Flessehenfabriek.
N.V. Delftsche distilleerderij, gist en spiritus fabriek voorheen Van Meerten.
Archief Stork, Hengelo
Brieven Rooker aan Stork.
Levensverhaal van den heer F. W. Braat, door hemzelf opgetekend d.d. 4 juni 1886;
voortgezet door W. C. Braat d.d. 11 november 1911 (relaas van het wedervaren der
firma Braat tussen 1886 en 1911)').
GEDRUKTE BRONNEN EN VOORNAAMSTE LlTERATUUR
I. J. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der

negentiende eeuw (1956).
A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (1841).
Statistiseh jaarboekje voor het Koninkrijk der Nederlanden 1854.
Staat van de Nederlandsehe fabrieken (1859).
Statistiek van de fabrieks- en ambachtsnijverheid (1874).
Nijverheidsstatistiek 1889 - Struve en Bekaar (foto-copie in VB-VU).
Fabrieken en werkplaatsen vallende onder de Veiligheidswet (1912).
J. C. Ramaer, Het Koninkrijk der Nederlanden 1831-1931 (1931),
Volkstellingen 1849-1909 (voor een systematische titel- en inhoudsopgave van deze
onoverzichtelijke publikaties, zie 13e Algemene volkstelling 1960, deel 10 C,
Vergelijking van de uitkomsten van de beroeptellingen 1849-1960).
C. E. M. van Gelder, Eenige kanttekeningen bij demografische gegevens van Nederland in de jaren 1804-1828 (Mededeling nr 3, afdeling Historische geografie, Geografisch instituut Utrecht).
Gemeenteverslagen Delft 1850-1900.
Verslagen van de Kamer van koophandel en fabrieken te Delft en omstreken 18521900.
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v
DE JONGE JAREN VAN BOUWMEESTER CUYPERS
door
Dr. G. C. P. LINSSEN
Toen op 10 juni 1930 te Roermond de plechtige onthulling van het Dr.
Cuypersstandbeeld, - ontworpen door de bee1dhouwer A. Falise en opgericht in de schaduw van de door Cuypers gerestaureerde Munsterkerk-,
plaats vond, - onder meer in het bijzijn van prins Hendrik der Nederlanden -, kwam daarmee tevens een einde aan een periode, waarin deze bouwmeester op bijna lyrische wijze werd bezongen en vereerd. Hij was daar zelf
ook niet al te wars van, getuige de officiele huldigingen die hij zich liet toevallen, zoals op zijn zeventigste, tachtigste en negentigste Yerjaardag. Bij zijn
sterven behoorde hij tot de meest gedecoreerde en onderscheiden Nederlanders van zijn tijd. De huldiging bij gelegenheid van de honderdste verjaardag
van zijn geboorte was een logisch vervolg op de om de tien jaar opgezette
feestelijkheden rondom zijn persoon. In het Ere-Comite, - met als beschermvrouwe koningin Wilhelmina -, dat zich in 1927 formeerde met als
doel gelden bijeen te zamelen voor een Dr. Cuypersmonument hadden vele
prominenten zitting: minister-president jhr. mr. D. J. de Geer,oud-ministerpresident en voorzitter van de Tweede Kamer jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck, de burgemeester van Amsterdam W. de Vlugt, de directeur van de
Academie Royale des Beaux Arts te Antwerpen, - waar Cuypers zijn hogere
opleiding genoot -, de heer E. Vlaars, de rector-magnificus van de Technische Hogeschool te Delft, - waarvan Cuypers in 1907 ere-doctor werd-,
prof. ir. W. H. L. Janssen van Raay en ve1e anderen. De onthulling van het
standbeeld in 1930 te Roermond was inderdaad een gebeurtenis van nationaIe erkenning. In de jaren hiema tot op heden toe geraakte zijn werk ver naar
de achtergrond. De waardering voor de zogenaamde neo-stijlen was miniem.
Nu echter sinds kort met de afbraak van een aantal kerken en andere gebouwen uit deze neo-periode is begonnen, klinken er stemmen op welke, niet
aileen voor het behoud van een aantal uit die tijd stammende bouwwerken in
het geweer komen, maar waarin tevens weer enige waardering is te proeven
voor hetgeen in die jaren tot stand werd gebracht 1). In dit geschrift wordt
1) Deze reeks van voetnoten wil ik gaame openen met dank te brengen aan degenen die mij hielpen met critiek, suggestie en informatie, te weten op de eerste
plaats prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt te Tilburg en voorts de heren A.
Asselbergs te Amsterdam, P. H. van Bree te Roermond, M. Reinders O. F. M. te
Vorden, F. L. A. W. van Rijnsoever te Amsterdam, F. J. C. Roijers te Eindhoven
en P. A. J. M. Schiphorst O. P. te Alkmaar.
Dr. Cuypers Gedenkboek 1827-1927, uitgegeven door "Limburg, Provinciaal
Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst" (Sittard
1927), p. 11, 69, 82 en 102-110; H. P. R. Rosenberg, De 19de-eeuwse kerkelijke
bouwkunst in Nederland (,s-Gravenhage 1972), p. 8-9; De Illustratie van het katho-
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gepoogd een beeld te geven van Cuypers' jonge jaren, een periode die in
publicaties over Cuypers nauwelijks is belicht. Daaronder wordt verstaan de
periode tot 1865. Cuypers is dan 38 jaar. Het jaar 1865 is gekozen, omdat het
tevens een afsluiting betekent van Cuypers eerste woonperiode in Roermond.
In 1865 vertrok het gezin naar Amsterdam, omdat de stad voor het werk
centraler was geiegen. De familie vestigde zich buiten de Leidschepoort in
een laag, langgerekt huis met grote tuin, "Nabij buiten" genaamd, en gelegen
aan het Leiderdorperpad. Cuypers verbouwde het huis en herdoopte het met
de naam "Leyerhoven".
Bijna anderhalve eeuw geieden werd dr. P. J. H. Cuypers te Roermond op
16 mei 1827 geboren. Zijn leven, - van geboorte tot sterfdag op 3 rr.aart
1921 -, overspande welhaast een eeuw, tijdens welke hij, - dit ter illustratie
van de lange duur - , drie koningen, Willem I, Willem II en Willem III, en
twee koninginnen, Emma en Wilhelmina, meemaakte. Van een onbekende
plaatselijke architect groeide hij uit tot een van de meest bekende en invloedrijke bouwmeesters van zijn tijd.
Pieter Joseph Hubert Cuypers, in de wandeling met Pieter of Pierre aangesproken, was de zoon van Johannes Hubertus Cuypers, - geboren te
Roermond op 3 november 1769 - , die op 15 januari 1805 trouwde met de
toen 24-jarige Johanna Maria Bex. Beide echtelieden was een hoge leeftijd
beschoren. Vader Cuypers overleed op 12 februari 1858 te Roermond in de
gezegende ouderdom van ruim 88 jaren. Zijn ruim 12 jaren jongere vrouw
overleefde hem 16 jaar. Zij stierf, evenals haar man te Roermond, op 18
februari 1874 in de Ieeftijd van 93 jaar. Door 94 jaar oud te worden zette Pieter Cuypers dus een soort van familietraditie voort 2).
Gaat men het register der bevolking van Roermond na, dan blijkt bij de
stand der bevolking per 1 januari 1830, - de jonge Pieter was toen twee en
een half jaar oud - , dat het gezin, woonachtig in de Hamstraat, zes kinderen teide, te weten drie jongens en drie meisjes.
De familienaam Cuypers, naderhand veelal met "y" gespeld, staat in de
bevolkingsregisters met "ij" genoteerd; de naam Bex ook weI als Becks.
Cuypers' echtgenote werd geboren in Pruisen en weI in het nabij Roermond
gelegen Sch6nveId, onder Heinsberg gelegen. Ais beroep van vader Cuypers
Iieke huisgezin (Helmond 1930), 19 juni 1930 no. 25, 32jrg., p. 774; Eiseviers Weekblad 20 januari 1973, p. 5, artikel: Leeuwarders in de touwen voor het behoud van
Bonifatiuskerk; Het Financieel Dagblad, 24 augustus 1972, p. 9, artikel: Afbraak
ongebruikte kerken verlies aan vertrouwelijkheid (N. Verhoeven); S. Tschudi
Madsen, Art Nouveau (Amsterdam 1967), p. 186-191; J. Godefroy, Geschiedenis
van de bouwkunst in Nederland (Amsterdam 1920), p. 204-219; Cobouw, 26 februari 1971; De Tijd, 25 maart 1971, artikel B. Kroon: Inventarisatie van de 19de
eeuwse bouwkunst.
2) Register der bevolking der Stad Ruremonde op 1 january 1821 no. 320-624,
Bevolking Roermond 1 januari 1830; A. F. van Beurden, De Familie Cuypers en
de Kunst, in Dr. Cuypers Gedenkboek, p. 46-49; J. Th. J. Cuypers, Dr. P. J. H.
Cuypers, in Dr. Cuypers Gedenkboek, p. 9-10; J. A. Kuijiaars, Publieke werken in
latere tijd, in Historische opstellen over Roermond en omgeving (Roermond 1951),
p. 382; V. de Stuers, Dr. P. J. H. Cuypers, in Mannen en Vrouwen van betekenis in
onze dagen, o.r.v. E. D. Pijzei (Haarlem 1897). p. 190.
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staat aangegeven in bet bevolkingsregister schilder of kladschilder. Met dit
laatste heeft de inschrijver van de burgerIijke stand te Roermond niet bedoeld
vader Cuypers als een onbekwaam kunstschilder of prulschilder te typeren,
immers in het Zuid-Nederlands woordgebruik werd met de benaming kIadschilder het beroep van huisschilder begrepen. Elders vindt men als zijn
beroep soms kerkdecoratieschilder.
De oudste zus van Pieter Cuypers was Cornelia Catharina Hubertina, geboren op Nieuwjaarsdag 1808; op 1 juli 1810 zag Catharina Hubertina het
levenslicht; op 14 september 1812 werd de eerste zoon, Henricus Hubertus,
geboren; op 25 april 1820 volgde Franciscus Reinerus Hubertus; daama
kW!1.m weer een dochter, Johanna Maria Hubertina op 15 april 1823 en op
16 mei 1827 als benjamin van het gezin, - zijn moeder was toen 46 jaar-,
Pieter Cuypers.
Opvallend is dat bij aile namen der kinderen de naam Hubertus of Hubertina voorkomt. Dit is te wijten aan de gewoonte, dat in de katholieke heiligenverering Hubertus niet aIleen als patroon der jagers, - met hun jacbthonden -, wordt aangeroepen, maar ook bij in de vorige eeuw veel voorkomende gevaIlen van hondsdolheid. Vandaar werd vooral in Limburg veiligheidshalve de naam van Hubertus als schutspatroon toegevoegd 1).
Roermond, waar Pieter Cuypers opgroeide, was een wat te rustig provinciestadje, acbteruitgevallen in de vaart der volken. Als vroegere boofdstad
van het Overkwartier van Gelre was bet een bestuurscentrum van betekenis
geweest. De komst der Fransen had de stad gedegradeerd tot een secundair
plaatsje, dat ook als oude vesting, - dit in tegenstelling tot Venlo en Maastricht -, geen aanwijsbaar belang meer had. Overigens bleef door de jaren
heen tot op vandaag een garnizoen gelegerd te Roermond, dat in 1830 ongeveer 5.300 inwoners telde 2). Het was geen omgeving die inspireerde tot
grote daden. Iemand die uit deze wat versufte en zelfgenoegzame samenleving
zou willen breken, moest bet bepaald van eigen initiatief en energie bebben.
De stad viel, nadat in de zomer van 1830 de opstand in de Zuidelijke Nederlanden was uitgebroken, op 9 november 1830 zonder slag of stoot in handen der troepen van de langs de Limburgse Maas naar het noorden oprukkende Belgische generaal Daine. De facto hoorde Roermond daama tot 1839
onder het in 1831 uitgeroepen nieuwe koninkrijk Belgie. Hierdoor richtte de
stad zich, nog meer dan voordien het geval was, op Brussel en Antwerpen,
betgeen onder meer blijkt uit bet feit dat hogere studies aldaar gevolgd werden. Dat Cuypers en met hem ook anderen, zelfs na 1839 in deze Belgische
steden verder studeerden, behoeft dan ook geen al te grote verwondering te
wekken 2).
1) E. Melchers, Das Jahr der Heiligen (Miinchen 1965), p. 715.
2) Jaarboek 1955, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, p. 50; J. F. M. G.

baron van HovelJ tot Westerfiier, Roermond vroeger en nu (Bussum 1968), p. 3740,55-70.
3) G. C. P. Linssen, Verandering en verschuiving; industriele ontwikkeling naar
bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg, 1839-1914 (Tilburg 1969), p. 61; A. van
Rijswijck, Liberalen en clericalen in hun strijd rond het Bisschoppelijk College te
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Lichamelijk was Cuypers tenger van bouw en zijn physiek weerstandsvermogen was niet groot, hetgeen een sobere en regelmatige levenswijze voor hem
noodzakelijk maakte 1). Na de lagere school ging hij naar het College van
Roermond.
Het College van Roermond is als onderwijsinstituut altijd van groot belang
voor stad en omgeving geweest. Niet weinigen legden er de basis voor een
glanzende carriere als bestuurder of wetenschapper. In 1773 opgeheven als
College der Jesuiten, werd het onder Maria-Theresia als Koninklijk-Keizerlijk Kollegie opnieuw in 1778 opgericht. Na tijdens de Franse overheersing
te hebben voortbestaan als Republikeins en Keizerlijk Kollegie, werd het
vervolgens een stedelijk Kollegie om vanaf 1819 weer Koninklijk Kollegie
genoemd te worden. In 1851 kreeg het instituut de tegenwoordige naam van
Bisschoppelijk College. Men startte toen met 61eraren en slechts 511eerlingen,
waaronder 9 internen. Duidelijk is dat degene die in deze tijd de gelegenheid
kreeg om een voortgezette opleiding te voltooien, uitstekende maatschappelijke kansen meekreeg 2).
In 1842 ging Cuypers lessen volgen op het College, waarbij tevens de Tekenschool was ondergebracht. Rector van de school was A. Rossie, geboren
in 1784 te Heins berg in Pruisen en overleden in 1846 te Roermond. Rossie
ontving in Rome zijn opleiding tot priester, werd Jesuit en was daarna als
leraar werkzaarn te Sitten in Zwitserland. In 1813 volgde zijn benoerning tot
pastoor in het nabij Roermond gelegen Wassenberg, waarna hij in 1823 op
voordracht van minister Falck door koning Willem I werd aangesteld tot
rector 3). Leraren aan het College waren voorts : J. M. Rouliere (Franse
taal- en letterkunde), J. Wagener (Duitse taal- en letterkunde), J. Fixmer
(Latijn, Grieks, geschiedenis, aardrijkskunde, rekenen en fabelkunde ofwei
mythologie), R. H. Pieters (Nederlandse taal- en letterkunde) en F. H. Linssen (hoofd der Tekenschool).
Pieter Cuypers moet een uitstekende leerling zijn geweest. Bij de plechtige
uitdeling der prijzen op 9 augustus 1843, - Cuypers zat toen in de vijfde
klasse, dat wil zeggen zijn tweede leerjaar, onder klasseleraar H. Fixmer, een
40-jarige Luxemburger van origine -, behaalde hij verscheidene prijzen en
eervolle vermeldingen 4). De zogenaamde Prix General deelde hij met stadgenoot Hubert Borkelmans. De aparte prijs voor vlijt ging aileen naar Pieter
Cuypers. Ook noteerde Pieter een eervolle vermelding voor Christenleer en
prijzen voor de vakken Frans, Duits en Nederlands. Tenslotte was hij de beste
Roermond, in Historische opstellen over Roermond en omgeving (Roermond
1951), p. 374; Gemeente Archief Roermond - Nieuw Archief (1796-1933) (in den
vervolge afgekort als GAR/NA), inv. nr. 789: Schone Kunsten.
1) J. Th. J. Cuypers, Dr. P. J. H. Cuypers, in Dr. Cuypers Gedenkboek 18271927, p. 9-10.
2) A. van Rijswijck, Liberalen en c1ericalen in hun strijd rond het Bisschoppelijk
College te Roermond, p. 381-385 en 461.
3) GAR/NA, inv. nr. 775: Kollegie, Regenten, Professoren en Onderwijzers; A.
van Rijswijck, t.a.p., p. 382-383.
4) Plegtige uitdeling der prijzen gedaan in het Kollegie te Roermond den 9den
Augustus 1843 (Roermond 1843).
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leerling van de Tekenschool, waarvan Franciscus Hubertus Linssen de drijvende kracht en de stichter was.
Linssen, die de Tekenschool van Roermond op een hoog peil bracht, werd
geboren te Roermond in 1806 1). Hij studeerde van 1824 tot 1829 aan de
Academie Royale te Antwerpen. Daarna werkte hij als tekenleraar en schilder tot 1833 te Roermond en vertrok vervolgens naar Parijs waar hij tot
1842, het jaar van overlijden van zijn echtgenote, verbleef. Te Parijs schilderde hij in 1834 voor de kathedraal, toegewijd aan Notre Dame de Paris,
een altaarstuk, voorstellende de Heilige Familie. De Notre Dame, die sinds
Napoleon steeds meer in verval was geraakt en in een deplorabele toestand
verkeerde, kreeg in 1831 plotseling grote belangstelling door Victor Hugo's
roman Notre Dame de Paris, een best-seller van zijn tijd. Iedereen leefde
mee met de avonturen van de bultenaar Quasimodo, de klokkenluider van
de Notre Dame, en het zigeunermeisje Esmeralda, dat hij voor de volkswoede wist te beschermen. Op meesterlijke wijze schetst de toen 29-jarige
Victor Hugo het middeleeuwse Parijs. Met zijn succesvol boek maakte Hugo
niet aileen velen in Frankrijk en daarbuiten weer attent op het leven der
Middeleeuwen, maar ook op een der meest vermaarde bedehuizen van
Europa, gelegen in het hart van Parijs, de Notre Dame. Ook de beroemde
Franse architect Eugene Viollet Ie Duc zal, - hij was toen pas 17 jaar oud -,
ongetwijfeld het boek gelezen hebben. Zijn grote liefde voor de Middeleeuwen
zal hij mede aan het verschijnen van dit boek te danken hebben. Eugene
Emmanuel Viollet Ie Duc was een bekwaam Frans architect en gezaghebbend publicist. Hij werd geboren te Parijs in 1814 en verwierf beroemdheid
als restaurateur, niet aileen van Notre Dame de Paris en Sainte Chapelle,
maar ook van de kathedralen van Amiens, Reims, Chartres, Lausanne en de
cite van Carcassonne. Hij was auteur van verschillende veel gelezen boeken
op het gebied van architectuur. Tussen 1858 en 1875 verschenen zes delen
onder de titel Dictionnaire raisonne du mobilier fran9ais de l'epoque
Carlovingienne a la Renaissance. Het vervolg hierop werd gepubliceerd
tussen 1874 en 1876: Dictionnaire raisonne de I'architecture fran9aise du
He au 16e siecle. Viollet Ie Duc werd door zijn tijdgenoten niet aileen beschouwd als een geniaai bouwmeester van buitengewone scheppingskracht,
maar ook als een eminent geleerde, die de Middeleeuwse kunst, - hij was
een hartstochtelijk voorvechter van de gotiek -, volgens een streng wetenschappelijke methode doorvorste. Hij stond ten volle achter de uitspraak van
Victor Hugo in het voorwoord bij de roman Notre Dame de Paris : "En
attendant les monuments nouveaux conservons les monuments anciens". Hij
yond daarbij onder meer ook steun bij de Franse schrijver Prosper Merimee,
die Viollet Ie Duc hielp bij het verwerven van de opdracht tot restauratie van
de Madeleinekerk te Vezelay 2).
1) J. Cuypers, Roermonds Kunstleven, in Gedenkboek ter gelegenheid van het
zevenhonderjarig bestaan van Roermond als stad (Roermond 1932), p. 346;
GAR/NA, inv. Of. 759 : Onderwijs statistische opgaven ; J. J. Mostard, Parijs
(Amsterdam-Antwerpen 1962), p. 22-27.
2) K. O. Hartmann, De Ontwikkeling der bouwkunst van de oudste tijden tot
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Viollet de Due, die zieh zeer voor de verwaarloosde Middeleeuwse gebouwen van Frankrijk interesseerde, was vooral gesteld op de Notre Dame. Het
moet voor hem dan ook een grote voldoening zijn geweest dat hij, - toen
koning Louis-Philippe in 1841 de opdraeht gaf om de Notre Dame in zijn
oude luister de herstellen -, de leiding kreeg van de restauratiewerkzaamheden. Ofsehoon niet na te gaan is of Linssen, die toen in Parijs werkte,
Viollet Ie Due persoonlijk ontmoet heeft, hij was ongetwijfeld een aanhanger
van diens ideeen op het terrein van arehitektuur. Dat zou later bij de restauratie van de Munsterkerk te Roermond, waarbij Viollet Ie Due een beslissende rol speelde, ook blijken. Onder leiding van zijn oud-Ieerling Pieter Cuypers heeft Linssen een werkzaam aandeel gehad in de restauratie van de
Munsterkerk, die toentertijd in zeer verregaande staat van verwaarlozing
verkeerde.
In 1842 werd Linssen weer hoofd van de Tekensehool, die hij voordien in
1830 of nog daarvoor had opgerieht. Het aantalleerlingen in 1830 bedroeg
21 jongens en 6 meisjes, waarbij aan jongens en meisjes apart les werd gegeven. De kosten voor deelname aan het tekenonderwijs bedroegen f 1,- per
maand per leerling, - ongeveer het dagioon van een arbeider -, een bedrag
waar hij niet goed mee uitkwam, reden waarom door hem subsidie bij de
gemeente Roermond werd gevraagd. De oplossing voor dit probleem werd
gevonden door de Tekensehool ten dele bij het College onder te brengen.
Toen Cuypers zijn lessen bij Linssen volgde, waren de uren van reehtIijnig
tekenen, handtekenen naar beelden en naar versieringen, 's middags van 2
tot 3 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag. Op dezelfde dagen werd door
Linssen ook nog les gegeven van 7 tot 9 uur 's avonds; deze lessen werden
voomameIijk gevolgd door Roermondse ambaehtslieden, die zieh verder in
hun yak wilden verdiepen.
Naast Linssen was het de leraar der rhetoricaklas van het College te Roermond Wagener die, getroffen door de handigheid van de jonge Cuypers in
het tekenen, invloed op diens toekomst heeft gehad. Hij was het die hem attendeerde op de moge1ijkheid arehiteetuur te studeren. Dat Cuypers daartoe
naar Antwerpen trok, was tamelijk vanze1fsprekend. Zijn leermeester Linssen had daar immers zijn opleiding genoten, terwijl zijn oudere broer Frans
er ook studeerde. Deze laatste, een goed portretsehilder, vertrok omstreeks
1850 naar Amerika. Hij overleed te New York op 28 januari 1866.
Cuypers verkreeg evenals zijn broer Frans studie-subsidie zowel van de
provincie Limburg als van de gemeente Roermond, die hij op 12 september
1845 een brief sehreef met het verzoek het hem mogelijk te maken zijn studie

heden, deel III, tweede helft (Amsterdam 1927), p. 652-655; H. Damiseh, Viollet Ie
Due (paris 1964), p. 27; E. E. Viollet Ie Due, Dietionnaire raisonne de I'arehitecture
franyaise du lIe au 16 siecie, 10 tomes (paris 1874-1876); E. E. VioIIet Ie Due,
Dictionnaire raisonne du mobilier franyais de l'epoque Carlovingienne it la Renaissance, 6 tomes (Paris 1858-1875); E. E. Viollet Ie Due, Entretiens sur l'arehitecture,
2 tomes (paris 1863-1872); E. E. Viollet Ie Due e.a., Habitations modernes, 3 tomes
(paris 1877); Tsehudi Madsen, a.w., p. 88-89.
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te Antwerpen te kunnen voortzetten 1). Te Antwerpen werkte hij met veel
succes, hetgeen ook blijkt uit de ondersteunende brieven van zijn leraren te
Antwerpen, welke hij voegde bij zijn jaarlijkse verzoeken om tegenmoetkoming in zijn studiekosten.
De cursus te Antwerpen was een vierjarige: het eerste jaar kreeg men les in
de beginselen der constructie, de vijf klassieke orden, - het Toscaans, het
Dorisch, het Jonisch, het Korinthisch en het Komposiet -, de steensnede
en het perspectief; het tweede jaar leerde men woningen tekenen en ontwerpen, benevens de decoratie; het derde en vierde jaar waren gewijd aan de
verschillende stijlen en de monumentaalbouw.
Cuypers, ingeschreven in de afdeling architectuur der Academie, volgde
's zomers tevens lessen in de afdeling schilderkunst, om zich daarin naar
voorbeelden in gips en levend model te kunnen bekwamen; hij studeerde op
dezelfde wijze lessen in beeldhouwkunst, teneinde te leren boetseren. Leraren
van Cuypers waren: P. P. Stoop, dieconstructie en huisbouw gaf; F. A. Durlet doceerde decoratieleer en ameublement; de hoogste klassen stonden onder
leiding van Ferdinand Berckmans.
Het gehele onderwijs was nogal doorspekt met vooroordelen. Men legde
er zich op toe om de studenten bij te brengen dat de eigenlijke kunst slechts
die der Grieken en Romeinen was. Voor de gotiek was nauwelijks of geen
plaats en zo men er aandacht aan wijdde, dan werd er in tamelijk deprecierende zin over gesproken, niet aIleen op de Antwerpse academie, maar ook
door architecten in het algemeen. Berckmans die gotiek aan de academie doceerde, had wei oog voor deze bouwstijl, - de gotische hoofdkerken van
Antwerpen en andere Belgische steden waren kwalijk uit de horizon weg te
denken -, die hij echter aIleen voor kerk- en kloosterbouw geschikt achtte.
Naar zijn opvatting diende bijvoorbeeld een gerechtsgebouw in Griekse stijl
gebouwd te worden, een concertgebouw in renaissance-stijl, dit vooral gemotiveerd met de reden dat de Grieken de beste wetgevers waren en dat de
renaissance een tijdperk van weelde en vrolijkheid zou zijn geweest. Men
kan over deze stellingen de schouders ophalen, feit is dat deze ideeen, men kijke slechts naar de vele gerechtsgebouwen in klassicistische stijl -,
in de practijk vaak werden toegepast.
Cuypers, een zeer ijverig student, interesseerde zich eveneens zeer voor de
klassieke bouwstijlen, welke hij buiten de academie nog bestudeerde in de
werkplaats van architect P. Dens.
Gezien zijn ambitieuze studies is het begrijpelijk dat Cuypers bij vele gelegenheden tijdens zijn verblijf op de Antwerpse academie uitgeloofde medailIes verwierf. Toen in 1849 het grote slotconcours van het vierde jaar zou
plaatsvinden, was hij daarop bijzonder goed geprepareerd. Dat slot concours bestond uit drie zogenaamde wedstrijden. Voor elke wedstrijd werd
men gedurende acht dagen dag en nacht in een loge afgezonderd. In 1849
bestonden de opgaven uit de restauratie van de klassieke tempel van Vesta,
1) GAR/NA, inv. Of. 789: Schone Kunsten; de Stuers, a.w., p. 190-194; Maasen Roerbode 10 maart 1866.; Provinciaa! Vers!ag Limburg (PVL) 1842, p. 84-85;
1843, p. 102; 1845, p. 87; 1846, p. 91; 1847, p. 90-91; 1848, p. 87; 1849, p. 89.
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voorts een ontwerp voor een Vauxhallgebouw in renaissance-stijl en tenslotte een ontwerp voor een kerk "du Sacre Sang" in gotiek. Cuypers behaalde
met glans de Prix d'Excellence. Deze academietriomf maakte op zijn stadgenoten een grote indruk. Men haalde hem in met vlaggen, wimpels, muziek, erewijn en opgewonden redevoeringen. Een welkomstgedicht, - naderhand in 1856 gepubliceerd in een bundel van A. Scheen -, werd aan de
knappe student gewijd 1). In zijn geboortestad, die hem op zulk een grandioze wijze inhaalde, vermoedde uiteraard niemand dat deze jongeman met
zijn artistieke haardos en baard, een zo ingrijpende invloed op de Nederlandse bouwkunst zou gaan uitoefenen.
Dat het een bijzonder feestelijk welkom moet zijn geweest is zeker, immers
zijn vroegere leermeester Linssen was secretaris van de hem met feestmarsen
begroetende Koninklijke Harmonie, een gezelschap zonder welks medewerking een open bare feestelijkheid van formaat in Roermond nauwelijks
denkbaar was.
Linssen schroomde niet om Cuypers, toen hij nog studeerde in Antwerpen,
met werk ten bate van de Koninklijke Harmonie op te knappen. Het kiosk
in de tuin waar toentertijd de concerten werden gegeven, werd door Cuypers
ontworpen. In een keurig Franstalig brietJe aan Linssen geeft Cuypers een
toelichting op zijn ontwerpen, daarbij ondertekenend met "votre ancien
eleve" 2).
Kort na zijn terugkeer uit Antwerpen trouwde Pieter Cuypers met Maria
Rosalia Theresia van de Yin, een Belgisch meisje dat hij tijdens zijn studie
had leren kennen. Zij werd geboren te Antwerpen op 7 december 1825. Vit
het huwelijk werden twee dochters geboren: Catherina Felicia Rosalia op
10 april 1852 en Anna Rosalia Maria Hubertina op 20 november 1854. Zijn
nog jonge vrouw stierf op 7 november 1855 kort na het overlijden van hUh
tweede dochtertje op 6 juni 1855, slechts 29 jaren oud. Cuypers zelf vertoefde
tijdens het overlijden van zijn vrouw op de wereldtentoonstelling te Parijs.
Ongeveer een jaar voor haar overlijden schilderde een oudere broer van
Pieter Cuypers, te weten Frans, - van beroep portretschilder -, een familieportret van zijn jongste broer, vrouw en dochtertje, dat momenteel in het
bezit is van het gemeentemuseum te Roermond 3).
Eenmaal weer terug in Roermond bleef Cuypers niet in de academische
wetenschap van zijn Antwerpse studiejaren hangen. Hij ging zich interesseren
voor de niet zuiver klassieke bouwkunde en ontving daarbij te Roermond
De Nieuwe Koerier 14 mei 1927.
M. K. J. Smeets, Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan der
Koninklijke Harmonie van Roermond, 1775-1950 (Roermond 1950), p. 50-52 en
97; Provinciaal Verslag Limburg (PVL) 1847, p. 90; PVL 1849, p. 89; Rosenberg, a.w., p. 40.
3) Katalogus van de tentoonstelling Werk van Dr. P. J. H. Cuypers, architect
(1827-1921), 10 tIm 26 september 1971 te Roermond; J. Th. J. Cuypers, Dr. P. J.
H. Cuypers, p. 10-11; Linssen, a.w., p. 217; A. J. F. Maenen, Petrus Regout 18011878, een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht (Nijmegen 1959), p. 64; Maas- en Roerbode, 5 januari 1861 ; bidprentje van M. R. Th.
van de Yin, aan de schrijver geschonken door Mr. P. M. H. van Boven te Breda.
1)

2)
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goede impulsen van notaris Guillon, een liefhebber van oudheden, van wie
hij onder meer het werk van De Caumont, geheten COUTS d'antiquites
monumentales, te leen kreeg ter bestudering. Toen zijn leermeester Berckmans hem uitnodigde om mee te werken aan een werk over de beginselen
der architectuur, waarin de Griekse bouwkunde als grondslag en richtsnoer
werd vooropgesteld, kon Cuypers zich daarmede al moeilijk meer verenigen.
Van het voorgenomen boek, waarvoor Cuypers en Berckmans nog eens in
Antwerpen de koppen bij elkaar staken, kwam dan ook niets terecht.
De te Roermond sinds 1840 zetelende apostolisch vicaris mgr. J. A. Paredis ontbood Cuypers bij zich om voor hem eens zijn denkbeelden te ontvouwen over de Munsterkerk, die hij overigens kort tevoren inwendig helemaal
had doen bepleisteren. Het koor was in voorafgaande jaren aI, althans in
Cuypers ogen, bedorven met een nieuw altaar en lelijke relikwiekasten,
waartoe zelfs de bogen van het emporium waren dichtgemetseld. Ten paleize
van Paredis nam Cuypers geen blad voor de mond en verklaarde vrijmoedig
dat naar zijn mening in de kerk vandalen aan het werk geweest waren. Zijn
argumenten tijdens dit onderhoud waren overtuigend, hetgeen tot gevolg
had dat Paredis hem opdroeg een ontwerp voor de restauratie van het koor
en een nieuw altaar te vervaardigen, hetgeen naderhand ook werd uitgevoerd.
Kort daarop wist professor Bogaerts van het Groot Seminarie te Roermond het kerkbestuur van Helmond te bewegen om naast Berckmans ook
Cuypers uit te nodigen om een ontwerp voor een kerkgebouw in te dienen.
Cuypers stelde Berckmans van zijn uitnodiging op de hoogte, waarop deze
zich terugtrok. Toen Pieter Cuypers zich bij de Helmondse deken aandiende,
deed diens wat artistieke uiterlijk, - een baard met lange haren, daarbij gekleed in een wat romantisch kunstenaarspak en een grote slappe hoed -, hem
aile vertrouwen in de jonge architect vervliegen. De deken liet hem wei een
schets maken, maar achtte het toch veiliger om de opdracht te geven aan de
bekende bouwmeester Th. Molkenboer, een architect die naar wens zowel
neo-klassicistische, neo-romaanse als neo-gotische kerken bouwde.
Voorshands moest Cuypers zich dus tevreden stellen met het werk dat de
opdracht van Paredis hem bood. Van zijn tamelijk royale vrije tijd maakt hij
gebruik om, - met het geld dat hij samen met architect Dens gewonnen
had voor de bekroonde beantwoording van een prijsvraag voor een citeouvriere -, een reis te maken door het Rijnland ter bestudering van de daar
aanwezige belangrijke monumenten, zoals de Keulse Dom. Ben dergelijke
cite-ouvriere, bedoeld als een oplossing voor het huisvestingsprobleem van
arbeiders, werd in Limburg voor het eerst in gebruik genomen door Petrus
Regout in 1864, echter niet naar ontwerp van Cuypers.
De uitvoering van kleine bouwwerken gaven Cuypers voorts de kans zich
practisch te bekwamen. Het waren enige woonhuizen te Roermond en
pastorieen te Venray en Veghel. In Veghel greep Cuypers de gelegenheid
aan om in de kelder een ribgewelf uit te voeren. Deze constructie bestaat
hierin dat het gewelf niet, zoals in het klassieke stelsel, zijn gewicht over de
gehele lengte der muren laat rusten, maar op stenen ribben, zodat het ge-
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wicht op enkele plaatsen wordt samengebracht. Deze Middeleeuwse bouwtechniek was met de gotiek geheel in onbruik geraakt. Het was derhalve
zowel voor Cuypers als voor de metselaars die het moesten doen, een ware
proefneming.
Met ingang van 1 januari 1851 werkte Cuypers als stadsarchitect te Roermond, waartoe hij door burgemeester C. Th. Leurs werd benoemd 1). Het
bleek geen full-time job, want in 1852 behoorde hij tot de medeoprichters van
de firma E. F. Georges, P. Cuypers & Fr. Stoltzenberg, in welke combinatie
Stoltzenberg de financiele spil was, waar de nieuwe zaak om draaide.
Georges noch Cuypers, - die het beiden van hun organisatorisch-artistieke
inbreng moesten hebben -, waren bemiddeid, zodat hun bijdrage in het
firma-kapitaal slechts symbolisch kan zijn geweest. Met mgr. 1. A. Paredis,
ried ook Ariens, leraar aan het Klein Seminarie te Rolduc, Stoltzenberg aan
de begaafde Cuypers tot zich te trekken, een goede raad die Stoltzenberg
niet in de wind heeft geslagen. Stoltzenberg had trouwens bijzonder nauwe
zakelijke relaties met de Limburgse cierus, aangezien hij eigenaar was van
een bedrijf dat onder meer kerkgewaden vervaardigde. De beeldhouwer
Georges, die onder meer het standbeeld van Koning Willem II op het Haagse
Buitenhof maakte, was de technisch-artistieke man in Stoltzenberg's onderneming, die naast een afdeling kerkstoffen ook afdeiingen borduurwerken,
ornamenten en schilderstukken omvatte 2). Het moment waarop de nieuwe
onderneming werd opgericht, kon nauwelijks beter gekozen zijn.
Tijdens het eerste kabinet Thorbecke kwam namelijk de lopende kwestie
van het niet uitgevoerde concordaat van 1827 weer aan de orde. Op 14 maart
1853 had tenslotte bij breve Ex qua onder Paus Pius IX het herstel van de
kerkelijke hierarchie in Nederland plaats. De er op volgende April-beweging
kon daar niets meer aan veranderen. Het was een Roermondenaar die vanuit het kabinet zeer nauw betrokken was bij deze ontwikkelingen. Martin
Pascal Hubert Strens, in 1807 te Roermond geboren, bezette in het eerste
kabinet Thorbecke de post van minister van lustitie. Tijdens het begin van
de zittingsperiode van dit kabinet nam hij in het najaar van 1852 tevens de
portefeuille van R.K. Eredienst over van minister H. van Sonsbeeck. Strens
was door zijn carriere uitstekend met aangeiegenheden in katholiek Nederland op de hoogte. Na in Luik gepromoveerd te zijn in de rechten, was hij
achtereenvolgens advocaat en rechter-plaatsvervanger, fungerend procureur
des konings en officier van justitie te Roermond, advocaat-generaal in Limburg, lid der Tweede Kamer en procureur-generaal aan het Bossche Gerechtshof, om tenslotte te worden opgenomen in het eerste kabinet Thorbecke 3).
1) GAR/NA, inv. nr. 146: Handelingen van den Gemeenteraad van 10 mei 1847
tot 19 september 1851, p. 63; de Stuers, a.w., p. 194-196.
2) Gemeenteverslag Roermond (in den vervolge afgekort GVR) 1852, XIV;
J. Cuypers, t.a.p., p. 336; J. M. Gijsen, Joannes Augustinus Paredis 1795-1886,
Bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd (Assen 1968), p. 201; L. J.
Rogier, Katholieke herleving ('s-Gravenhage 1956), p. 32.
3) L. J. Rogier, a.w., p. 50-98; G. L. Kepper, De regeering van Koning Willem
III (Groningen 1885), p. 15-17; Maas- en Roerbode, 30 december 1961 en 23
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Ongetwijfeld heeft Strens als kind van zijn streek en autoriteit ter plaatse,
- men bleef hem ook na zijn aftreden minister noemen, niet eens helemaal
ten onrechte, want van 1861 tot 1862 werd hij weer minister van R.K. Eredienst in het ministerie Van Heemstra -, regelmatig contact gehad met
Paredis. Als jong en pas afgestudeerd architect was het voor Cuypers bijzonder aangenaam om voor minister Strens een persoonlijke opdracht uit te voeren, namelijk de verbouwing van huize Graeterhof te Boukoul, gelegen
onder de gemeente Swalmen, tot een riant verblijf.
Het, wat wei genoemd werd heilvolle beroeringsjaar 1853, waarin het herstel der kerkelijke hierarchie in Nederland, plaatsvond, accentueerde bij de
Nederlandse katholieken de plicht, die hen gedurende geheel de negentiende
eeuw en daarna voor ogen heeft gestaan, om kerken te bouwen. En Cuypers
heeft mee gezorgd dat die er kwamen. Overal waar men zich tot dan toe met
de oude schuil- en schuurkerkjes had beholpen, tot in de meest afgelegen
dorpen, ontwaakte het besef dat het nu anders kon en moest. Alom werden
bouwplannen opgezet; het bouwen hing plotseling in de lucht en werkte aanstekelijk. Geen pastoor, geen parochie wilde achterblijven. De algemene
bouw- en restauratie-ijver werd ongetwijfeld aangewakkerd door het ten
tonele verschijnen van de man die als door de voorzienigheid op het juiste
ogenblik gezonden was: Cuypers, die bewees dat hij kerken bouwen kon,
zoals het niemand in die dagen kon en die, hoeveel tegenkanting hij ook
ondervond vanwege de "gevaarlijke en onverantwoordelijke" gewelfbouw,
over de hele lijn zegevierde en alle criticasters tot zwijgen bracht. Reeds zijn
eerste kerken dwongen bewondering af. En was het aanvankelijk alleen de
een of andere roekeloze pastoor die met Cuypers in zee durfde gaan, al
spoedig kwamen de opdrachten van aBe kanten binnen. Er zijn jaren geweest,
waarin Cuypers dertien kerken tegelijk in aanbouw had. In totaal ontwierp
hij de ontzagwekkende serie van driehonderd kerken, waarvan hij er meer
dan honderd uitvoerde. Wanneer men in aanmerking neemt dat hij daarnaast,
om slechts de belangrijkste gebouwen te noemen, ook nog de architect was
van het Rijksmuseum, het Centraal Station te Amsterdam en het kasteel
Haarzuilen, en daarbij ook nog de directie over zijn groot kunstatelier te
Roermond voerde, dan krijgt men enig beeld van de tomeloze activiteit die
door Cuypers gedurende zijn lange leven is ontplooid 1).
Aanvankelijk lag het in de bedoeling om de nieuwe firma Georges,
Cuypers & Stoltzenberg te laten lei den door Georges, die bij Stoltzenberg de
facto het bedrijf leidde. Het was een beduidende onderneming, die ook exporteerde naar Duitsland en Belgie 2). De productie van Stoltzenberg was
te scheiden in vier sectoren :
- een afdeling die kerkornamenten vervaardigde uit zogenaamde Lyonse
januari 1965; Gijsen, a.w., p. 260; P. Timmermans en J. H . Wijnen, Schets der
kerkeJijke geschiedenis (Maastricht 1874), p. 118-119; J. Witlox, Mr. M. Strens in
Historisch Tijdschrift 7de jrg. (Til burg 1928), p. 270-304.
1) B. Reith, Honderd jaar kerkbouw in Nederland (Haarlem 1953), p. 30 en 36.
2) GVR 1853, XIV.
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stoffen, waar 6 tot 8 vrouwen werkzaam waren tegen stukloon;
- een afdeling borduurwerk in goud, zilver en zijde, waar 12 mannen
werkzaam waren tegen lonen die varieerden van /0,30 tot /0,80 per dag
voor beginners, tot/l,50 en/2,50 voor de beste werklieden;
- een afdeling meubels, ornamenten en lijstvergulden, waar 3 tot 4 mannen
werkzaam waren voor het schrijn-, draai- en steekwerk, en voorts 4 tot 5
vergulders, die tegen stukloon hun arbeid verrichtten;
- een afdeling kunstschilderstukken, waar 4 schilders werkten die per gereed werkstuk werden beloond.
Georges, als Stoltzenberg's bedrijfsleider en als beeldhouwer, dus een alleszins ervaren man, kreeg in 1852 de leiding over de 9 beeldhouwers die men
in dienst nam om te beginnen. Zuidelijk buiten de Roermondse wallen bij de
Kapellerpoort startte men met de bouw van een fabriek, die een jaar later in
1853 in gebruik werd genomen. Ret personeel breidde tegelijkertijd fors uit
en werd, evenals bij Stoltzenberg, in verschillende afdelingen georganiseerd,
namelijk als voigt:
- in de beeldhouwafdeling werkten 14 beeldhouwers ter vervaardiging van
sculpturen in marmer, steen en hout; hun verdiensten varieerden van
/1,50 tot/3,50 per 10 uren arbeid daags;
- in de ornamentwerkerij werkten 16 man: in de marmer- en steenafdeling
werkten 8 man tegen een dagloon van/l,- tot/2,50; in de afdeling die
houten voorwerpen maakte, werkten eveneens 8 man tegen een dagloon
van /0,50 tot /2,50 al naar gelang hun kunde;
- de schrijnwerkerij telde 9 schrijnwerkers, wier daglonen varieerden van
/0,75 tot/2,-;
- de draaierij bestond uit 2 draaiers met een dagloon van/0,70 tot/0,90.
Voorts telde bet bedrijf 10 tot 12 leerlingen, verspreid over de diverse afdelingen.
Reeds in 1854 trad Georges uit als vennoot. Zijn taak eindigde toen bleek
dat de jeugdige Cuypers voldoende capaciteiten had om de gehele leiding op
zich te nemen. Georges, die zich in de gotiek niet erg thuis voelde, bleef in
dienst van de firma Stoltzenberg. De nieuwe firma heette Voortaan Cuypers
& Stoltzenberg 1). Georges werd opgevolgd, echter niet als mede-firmant,
door de uit Antwerpen aikomstige M. Lauweriks, een begaafd tekenaar en
modeleur. De samenwerking met Lauweriks werd zeer intens. Toen de familie Cuypers in 1865 verhuisde naar Amsterdam, toog het gezin Lauweriks
mee.
De eerste stukken door de nieuwe onderneming voortgebracht, waren een
altaar voor de kerk te Echt, een Mariabeeld voor de gevel van de abdijkerk
te Rolduc en een preekstoel die naderhand in Parijs bekendheid verwierf.
Bekende stukken uit die eerste jaren waren ook een twaalf meter lange, uit
1) GVR 1854, XIV; de Stuers, a.w., p. 197-199; Cuypers, t.a.p., p. 341-342.
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vijf panelen bestaande, eikenhouten communiebank, bestemd voor de H.
Joanneskerk te Schiedam en een groep van drie beelden, - St. Georges,
St. Etienne en St. Elisabeth van Hongarije - , besteld door de bekende Parijse archeoloog en schrijver Adolphe Napoleon Didron, die in 1856 het
atelier te Roermond bezocht 1).
Inmiddels was ontstaan bet fenomeen der wereldtentoonstelling, een expositie die beoogde om door inzendingen vanuit de gehele wereld de vooruitgang van wetenschap en techniek te demonstreren. De eerste vond plaats te
Londen en werd officieel op 1 mei 1851 geopend door koningin Victoria in
gezelschap van haar echtgenoot prins Albert. De volgende wereldtentoonstelling werd gehouden in 1855 te Parijs en de jonge firma Cuypers & Stoltzenberg behoorde, naast een negental andere Roermondse deelnemers tot de
exposanten. Met de honoreringen is men te Parijs waarschijnlijk niet al te
karig geweest 2). Zo werden zes van de tien Roermondse exposanten bekroond. Eervolle vermeldingen werden in de wacht gesleept door : de
fabrikanten van katoenen en wollen stoffen, te weten de firma's Feldmann,
Jacobs & Compagnie en Gebroeders Reidel & Compagnie; de firma Gebroeders Janssens, Adrianopelroodgaren-ververij. Ben medaille tweede klas
werd verworven door: de firma Jos. Andriessens, fabrikante van geplet lood
en getrokken pijpen; de firma F. Stoltzenberg, die goudborduurwerk inzond
en tenslotte de firma Cuypers & StoItzenberg, die een in gotische stijl gebeeldhouwde preekstoel exposeerde. De meningen over de kunstwaarde hiervan liepen niet altijd parallel met de opinie der Parijse jury. Leest men in
"Voorlezingen over de geschiedenis der nijverheid in Nederland" uit 1856,
dat de werkplaats voor beeldhouwkunst te Roermond alle lof voor haar
producten verdient, de Fransman A. Audiganne constateerde terzelfdertijd
dat de proporties in het werkstuk waren verwaarloosd : het kolossale bouwsel, rustend op enige nietige kleine leeuwtjes, had door zijn zwaarte deze dieren allang moeten verpletteren, aldus typeerde deze zijn bezwaren 3).
In ieder geval had de preekstoel, die naderhand werd geplaatst in de Sint
Walburgis kerk te Arnhem, grote aandacht getrokken en de gevolgen van
deze publiciteit bleven niet uit. De bestellingen overtroffen spoedig de productie-capaciteit, zodat men een levertijd van 3 tot 4 jaar in acht moest
nemen ').
De beeldhouwers van Cuypers waren overigens niet de enigen ter stede.
Zo was er het kleine atelier van Jean H. Leeuw, een verdienstelijk beeldhouwer, die in 1857 meer bekendheid verkreeg door koning Willem III een
in perenhout uitgesneden portret in relief van 60 bij 37,5 cm in renaissancestijl van prinses Sophie aan te bieden. De "Algemeene Konst- en Letterbode"
van 16 mei 1857liet zich zeer lovend oVer het stuk uit en vestigde vooral de
aandacht op het miniatuur snijwerk, herinnerend aan het heilig geduld der
1) Linssen, a.w., p. 216; Maas- en Roerbode 26 april 1856, 12 september 1857.
2) GVR 1855, XIV; s. C. Burchell, Tijdperk van vooruitgang (Amsterdam 1967),

p.9.

3) Linssen, a.w., p. 216.
') GVR 1856, XIV; J . Cuypers, Roermonds Kunstleven, p. 340-341.
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kunstenaars uit de 14e en 15e eeuw. De koning beloonde de heer Leeuw door
hem te benoemen tot ridder in de orde van de Eikenkroon 1).
In de loop der jaren ontstonden er meer kunstateliers in Roermond. Veelal
waren dit oud-werknemers van Cuypers & Stoltzenberg die voor zichzelf
begonnen. Het waren onder meer de firma's Lennaerts & Houtermans, J. A.
Oor en Germanus Baart, die in 1866 uitgegroeid waren tot bedrijven, die
respectievelijk 8, 17 en 4 man in dienst hadden. In dat jaar werkten bij Cuypers & Stoltzenberg 66 man 2).
Dat Cuypers er de wind onder had bij zijn medewerkers, moge blijken uit
een beschrijving van A. Hermans, die jarenlang in de ateliers met hem omging: "Waar hij zich ook vertoonde, steeds bracht zijn machtige persoonlijkheid opnieuw eenige opschudding en reeds het vernemen in de verte van zijn
welbekenden stap, deed gezang of gesprek verstommen, menig pijpje of
sigaar verdwijnen en ieders ijver ten toppunt stijgen. Toch was hij zelden de
dupe van dit plotselinge "changement de decor", hetgeen meermalen bleek
uit een fijne ofsarcastische opmerking".
De producten van de ateliers van Cuypers & Stoltzenberg en van de firma
Stoltzenberg vonden niet aileen in Nederland afzet, maar ook daarbuiten,
voornamelijk in de Duitse landen en Belgie 3).
Die producten waren over het algemeen niet zo goedkoop. Op de door de
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid georganiseerde
Nationale Tentoonstelling in juli 1861 exposeerden 28 inzenders uit Roermond met in totaal 280 voorwerpen, ook de firma Cuypers & Stoltzenberg,
die uitdrukkelijk haar prijzen er bij vermeldde 4). De objecten zijn alleszins
de moeite van het vermelden waard:
- een laatste avondmaal, in hout gesneden, te gebruiken als altaarstuk,
prijsj960,- ;
- een preekstoel, geheel van eikenhout, met vier evangelisten geschilderd
op gouden grond, prijsj665,-;
- een bidstoel uitgevoerd in eikenhout met een madonnabeeldje in Cararisch marmer, prijsj1.000,-;
- een beeld van de H . Hieronymus, in hout gebeiteld en gepolychromeerd,
hoog 1.40 Nederlandse el (96,6 cm.), prijsj145,-;
- een doopvont in Rocheforter steen, met eikenhouten deksel, kraan en
polychromie, prijs j 680,-.
Naast al deze activiteiten was Cuypers echter ook, en op de eerste plaats,
architect. De eerste gelegenheid om te laten zien dat hij kerken bouwen kon,
kreeg Cuypers te Oetfelt in Noord-Brabant 6).
1) GVR 1857, XIV.
2) PVL 1866, XV, p. 402 e.v.; A. Hermans, Dr. Cuypers in zijn Kunstwerkplaatsen, in Dr. Cuypers Gedenkboek, p. 58; Maas- en Roerbode 25 oktober 1862.
3) GVR 1858, XIV.
4) GVR 1861, XIV, Catalogus der Algemene Nationale Tentoonstelling (Haarlem 1861), p. 219.
6) Rosenberg, a.w., p. 144; Reith, a.w., p. 30.
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In oktober 1854 kwamen de werktekeningen voor deze dorpskerk, de Sint
Salvator, klaar. Het werd een basiliek, - dus een kerk, waarvan het middenschip breder en hoger is dan de zijbeuken en die bovenin eigen vensters heeft
-, in klassiek-gotische trant met geprofileerde pijlers en kruisribgewelven.
Het koor was iets breder dan het schip, had daardoor een achthoekige plattegrond en was met een stergewelf overkluisd. De kerk, die in 1944 werd
verwoest, was gepleisterd en had een gepolychromeerd interieur. Aanvankelijk had Cuypers het plan om het middenschip houten gewelven te geven,
maar hij kwam op dat idee terug. Dat mocht overigens pas van Waterstaat,
- die de bouw controleerde -, nadat Cuypers, bij wijze van proefneming,
in de kelder van de pastorie een kruisgewelf had laten metselen.
Cuypers hoopte op groter schaal het ribgewelvenstelsel aan te wenden in
een kerk bij Steyl te Tegelen, waarvoor hem een ontwerp gevraagd was. Aangezien voor deze kerk een overheidssubsidie was aangevraagd, moesten de
plannen worden goedgekeurd door Limburg's waterstaatsingenieur BadonGhijben. Deze sloeg de schik om het hart toen hij bemerkte welk een ongewone en in zijn ogen gevaarlijke gewelfconstructie, die sinds eeuwen was
verlaten, werd gevolgd. Hij verwierp het ontwerp volkomen. De inmiddels
weer afgebroken kerk werd toen gebouwd door de Roermondse architect
Ch. Weber. Deze werd in 1820 te Keulen geboren en overleed te Roermond
in 1908. Hij bouwde vele kerken vooral in Brabant en Limburg. Weber
pleegde veel, wat wordt genoemd, stucadoorsgotiek door de stenen gewelven
van Cuypers met behulp van latten, besmeerd met gips, na te bootsen. De
verhouding met zijn stadgenoot was dan ook niet al te best.
In een verrassend hoog tempo kwamen daarna echter toch een aantal kerken, aanvankelijk buiten Limburg, door Cuypers ontworpen tot stand. Om
slechts de belangrijkste uit zijn jonge jaren te noemen 1):

- De Sint Lambertuskerk te Veghel, 1856-1862; een neo-gotische kruisbasiliek met westtoren en kooromgang met kapellenkrans; deze kerk was
het eerste echte grote project van Cuypers, geinspireerd op de 13de eeuwse
Franse gotiek.
- De Sint Antoniuskerk te Wientjesvoort bij Vorden, 1856-1867; een
driebeukige kruisbasiliek met westtoren in eenvoudige neo-gotische bakstenenvormen. De kerk kwam tot stand dankzij de reeds vele generaties in
Wientjesvoort wonende ade1lijke familie Van Dorth tot Medler. In 1856
sloot Josephine barones Van Dorth tot Medler een bouwovereenkomst met
1) de Stuers, a.w., p. 197; Rosenberg, a.w., p. 40-44,111,113,116,124,137,139,
141, 144; Th. W. J. Driessen, Geschiedenis van Tegelen (Tegelen 1952), p. 271;
J. J. M. Timmers, De toestand van de Maastrichtse St. Servaaskerk tegen de aanvang van Cuypers' restauratie, in de Maasgouw, jrg. 86, 1967, all. 6, p. 162-168;
PVL 1856, p. 194-195; 1857, p. 216-217; 1859, p. 258 ; Maas- en Roerbode, 31
januari 1857 en 6juni 1863; M. Reinders, De Kerken van Kranenburg (overdruk
uit Archief 1971), p. 19; Informaties van : R.K. Kerkbestuur St. Catharina te Eindhoven, R.K. Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Amsterdam,
het Kerkbestuur van de P?rochie St. Dominicus te Alkmaar.
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Cuypers. Haar broer Theodoor zou helpen bij de uitvoering van de bouw.
Elf jaar duurde de bouw, hetgeen waarschijnlijk mede te wijten was aan de
bij de bouw gevolgde procedure. Het werk werd aan verschillende aannemers en leveranciers uitbesteed. Er ontstonden geschillen over levering en
materiaal. De aanvoer verliep traag en onrege1matig. Telkens lag het werk
stil. Theodoor Van Dorth tot Medler voerde een eindeloze briefwisseling en
overleed in 1863 zonder de voltooiing van de kerk te beleven. Een gedenksteen in het kerkportaal vermeldt stichting en inwijding, welke laatste plaatsyond op 25 september 1867. Mgr. A. Schaepman, aartsbisschop van Utrecht,
verrichtte de consacratie. Een ander gedenkteken is zichtbaar in het gehandschilderde raam achter het hoogaltaar. De stichteres met haar broer Theodoor en hun beider zuster Judith zijn voorgeste1d in aanbidding van Jezus
op de schoot van Maria.
- De Sint Martinuskerk te Wijk-Maastricht, 1857-1858, driebeukige
kruisbasiliek in aan de Franse rijpe gotiek ontleende vormen. Bij deze laatste kerk herhaalde zich het incident van de kerk te Steyl. Badon-Ghijben
weigerde weer de ontwerpen goed te keuren op grond van de toepassing der
in onbruik geraakte en gevaarvolle stenen ribgewelven. In tegenstelling tot
eerder in Steyl veranderde Cuypers zijn tekeningen en ontwierp schijngewelyen in latten en gips, waardoor Waterstaat zijn goedkeuring kon geven en de
gevraagde subsidie werd verkregen. Toen de kerk eenmaal in aanbouw was
en men bij de gewe1ven kwam, gelukte het Cuypers met al zijn overredingskracht om toch stenen ribgewelven aan te brengen. Dit bracht aan meerwerk
met zich een bedrag van /15.000,-, hetgeen de totale bouwsom van de
kerk, - uitgevoerd door aannemer Brernke te Maastricht -, bracht op
/65.000,- plus/15.000,-, dus/80.000.- De Sint Gertrudiskerk te Jabeek, 1858-1859; bij de 15de eeuwse toren
die hij met een geleding verhoogde, bouwde Cuypers een driebeukig basiJiekje; het hoogaltaar werd door de firma Cuypers & Stoltzenberg geleverd.
Het kerkje, - aannemingsprijs/13.800,- -, werd in recordtijd gebouwd.
In maart 1859 aanbesteed, kwam het gereed in oktober van dat jaar.
- De Sint Catharinakerk te Eindhoven, 1859-1867; een driebeukige kruisbasiliek met eveneens driebeukig transept, - het transept is in de plattegrond van een kruisvormige kerk dus de dwarsbalk/dwarsschip van het
kruis -, kooromgang met straalkapelIen, twee verschillend gedetailleerde,
70 meter hoge, torens en drie portalen in de voorgevel; het is een rijp werk
uit Cuypers' vroege peri ode, gemspireerd op de 13de eeuwse Franse gotiek,
zoals die zich manifesteerde in de kathedralen van Chartres en Reims. Er
waren voor de bouw vijf inschrijvingen, waarvan de hoogste /245.000,bedroeg. De bouw werd tens lotte gegund aan de Maastrichtse aannemer P. S.
Blanchemanche voor de som van/185.000,-, zijnde de bouw van de kerk
buiten de kosten van de fundamenten.
- De Sint Laurentiuskerk te A1krnaar, 1859-1861; driebeukige kruisbasiliek in sobere baksteenvormen; rniddenschip en dwarsschip in hout overwelfd; koor en zijbeuken met stenen kruisribgewe1ven.
- De zogenaamde Posthoornkerk, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw On-
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bevlekt Ontvangen, 1860-1863; de eerste van de zes kerken die Cuypers in
Amsterdam zou bouwen; een niet-georienteerde driebeukige kruisbasiliek
met veelhoekige kruistoren en twee torens naast de koorgevel, geinspireerd
op de romano-gotiek van lie de France en Rijnland; in het inwendige is op
ruime schaal gebruik gemaakt van gekleurde baksteen. Het leggen van de
fundamenten werd in september 1860 opgedragen aan de firma Van Beek te
Amsterdam voor [33.750,-. De bovenbouw van kerk en pastorie werd in
april 1861 gegund voor de prijs van [128.000,- aan aannemer Bremke te
Maastricht.
- De Sint Dominicuskerk te Alkmaar, 1863-1866; driebeukige kruisbasiliek met galerijen en kruisingstoren, gemspireerd op de vroege Franse gotiek.
Op 24 juni 1863 werd besloten de bouw aan de laagste inschrijver, te weten
aannemer Van Bakel, - bij Cuypers als solide en geschikt bekend -, te
gunnen voor de prijs van [89.900,-. In totaal bleek in 1868 aan de kerkbouw, - inclusief het leggen der fundamenten - , voor een bedrag van
[135.062,92 te zijn uitgegeven.
Bovenstaande opsomming is, zoals reeds gezegd, verre van compleet. Zo
bouwde Cuypers onder meer in 1857 de parochiekerk van Pey, gelegen onder
de gemeente Echt. De inwoners van het nietige gehucht waren te arm om
Cuypers een honorarium te betalen. Om de kerk te kunnen bouwen moesten
de burgers van Pey het zogenaamde corvee uitvoeren, zodat de kerk op welhaast Middeleeuwse wijze tot stand kwam. VerschiIlende andere bouwwerken werden door Cuypers nog in 1857 aangevangen: nieuwe kerken te
Haelen en Baarlo; te Stevensweert een gemeentehuis en een school; te Echt
een toren en de restauratie van de kerk. In 1858 nam hij ter hand: te Rotterdam de Jesuitenkerk, toegewijd aan Ooze Lieve Vrouw, die echter slechts
gedeeltelijk tot uitvoering kwam; te Maastricht ving hij het herstel en de
beschildering van het koor van de Sint Servaas aan. Het jaar 1859 bracht :
de bouw van een kerk te Bodegraven en te Ulft, terwijl te Swalmen een pas torie werd gebouwd. De volgende jaren kwamen eveneens regelmatig opdrachten, ook op het gebied van restauraties. In 1862 begon Cuypers de restauratie
van kerken te Venray, Nieuwstadt, Lottum en Broekhuysen.
In deze tijd ving ook de geschiedenis der omstreden restauratie van de
Munsterkerk te Roermond aan, een zaak waarin tens lotte de Franse bouwmeester Viollet Ie Duc persoonlijk werd betrokken. Te Roermond werd in
1862 de "Vereeniging tot herstel en instandhouding der Ooze Lieve Vrouwe
Munsterkerk", - kortweg genoemd de "Vereeniging Maria Munster" -,
opgericht. Het bestuur bestond uit jonkheer Van Aefferden, president; M.
Smiets, secretaris; J. Oomen, thesaurier; G. Bongaerts, J. Cloquet, J. J.
Romen, F. X. Rutten, H. Schreurs en G. van Meyel.
In 1855 yond Cuypers de tijd voor een reis naar Parijs, waar hij persoonlijk
kennis maakte met Viollet Ie Duc, wiens geschriften hem zeer aanspraken.
Menig uur brachten beide bouwmeesters samen door. Ben der stellingen waar
men onder meer toe kwam, aldus Cuypers, was dat "toute forme qui n'est
pas indiqu6e par la construction doit etre rejectee".
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De plechtige steenlegging voor de restauratie der Munsterkerk, welks kosten in eerste aanleg werden begroot op f 36.000,-, had plaats op 1 juni 1863
in het bijzijn van mgr. Paredis. Daaraan was echter weI het een en ander voorafgegaan 1). Cuypers raakte in conflict met stadgenoten die andere opvattingen over de retauratie van de Munsterkerk er op na hielden. Onder aanvoering van gemeenteraadslid notaris Guillon werd actie gevoerd om de uitvoering der plannen te voorkomen. De twee Roermondse kranten, de clericale Maas- en Roerbode en de liberale Volksvriend stonden feI tegenover
elkaar. De strijd spitste zich toe op het al dan niet aanbrengen der twee grote
torens aan de westzijde. De plannen werden echter goedgekeurd door de
bekende oudheidkundige James Weale, - schrijver van het archeologisch
werk "Bruges et ses environs"; bestuurder van het tweemaandelijks oudheidkundig blad "Le Beffroi" ; korresponderend lid der Koninklijke Kommissie
van Monumenten te Brussel -, te Brugge in Belgie. Viollet Ie Duc kwam
persoonlijk naar Roermond om ter gemeenteraadsvergadering de bezwaren
te ontzenuwen.
Inmiddels had Cuypers in 1858 te Amsterdam kennis gemaakt met J. A.
Alberdingk Thijm; toen 38 jaar oud en later, vanaf 1876 hoogleraar esthetiek
en kunstgeschiedenis aan de universiteit van Amsterdam, bekend onder meer
als Vondel- en Bilderdijkvereerder. Zijn broer Paul was hoogleraar te Leuyen en zijn in 1864 geboren zoon Karel Joan Lodewijk verwierf later faam
als litterator onder het pseudoniem Lodewijk van Deyssel. Hij werd een der
belangrijkste leiders en woordvoerders der Nieuwe Gids-beweging. Een
dochter van Thijm, met voomaam Catherina, verwierf enige bekendheid als
schrijfster van novellen en schetsen. Het was in deze nogal kunstzinnige
familie dat Cuypers kennis maakte met een zus van Joseph Alberdingk
Thijm, genaamd Antoinette, toen 26 jaar oud.
Cuypers en Thijm had den over de bouwkunst dezelfde ideeen. Cuypers
yond in zijn schoonbroer de verdediger van zijn theorieen; Thijm yond in
Cuypers de man die zijn kunstopvattingen concreet gestalte gaf. Hun beider
ongemene werkkracht die zich zo practisch aanvulde, werd nog effectiever
versterkt toen naderhand, in 1874, jonkheer Victor de Stuers, een invloedrijke man in de Nederlandse kunstwereld en chef van de afdeling Kunsten
en Wetenschappen aan het departement van Binnenlandse Zaken, hun medestander bleek te zijn. De Stuers, - die onder meer het initiatief nam tot de
stichting van het Rijksmuseum te Amsterdam -, Thijm en Cuypers vormden
jarenlang een driemanschap dat een beslissende invloed op vooral de Nederlandse bouwkunst uitoefende. Cuypers overleefde zijn medestanders geruime
tijd: Thijm, geboren in 1820, overleed in 1889; de Stuers, geboren in 1843,
overleed in 1916.
In maart 1859 trouwde Cuypers met Antoinette. Het werd een langdurig
1) PVL 1863, VII; Dr. Cuypers Gedenkboek 1827-1927, p. 64-65; van Hovell
a.w., p. 80; de Maasbode, 22 januari 1949; Maas- en Roerbode 1 januari 1959;
bevolkingsregistervan Roermond; PVL 1862, p. 271, 1863, p. 252-253 ; 1864, p. 209;
Maas- en Roerbode 14 februari 1863; notulen Gemeenteraad Roermond, januari
1863 tot 13 november 1863; vergaderingen van 31 maart en 16 juli 1863.
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huwelijk, dat door beiden als bijzonder gelukkig werd ervaren. Hun in 1861
geboren zoon Joseph Theodorus Joannes, de latere architect Ir. Jos. Cuypers, gehuwd met Delphine M. C. A. Povel, werd onder meer de bouwmeester van de Sint Bavo, kathedraal van het Bisdom Haarlem. Hij overleed,
87 jaar oud, te Meerssen bij Maastricht. Hun tweede zoon Theodorus Marie
werd geboren op 1 maart 1863, doch overleed reeds twee jaar later op 18
maart 1865. Hierna werden nog drie dochters geboren: te Roermond Maria
Catherina Ursula op 2 september 1864; te Amsterdam Catherina Wilhelmina
Maria op 26 augustus 1866 en eveneens te Amsterdam Anna Josephina Maria
Theodora op 30 november 1873.
Vooral sinds dit huweIijk kreeg Cuypers weer hechtere contacten met de
Koninklijke Harmonie van Roermond, het meest iIIustere muziekgezelschap
ter stede, opgericht waarschijnlijk omstreeks 1775. Antoinette was namelijk
de bezitster van een krachtige, gloedvoIIe altstem en trad op fees ten der
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst vele malen in den lande, ook
in Amsterdam, op 1). Zo zong zij tezamen met een beroemdheid uit die tijd,
de zogenoemde Zweedse nachtegaal Jenny Lind, te Rotterdam een duet. Ook
op een internationaal zangersfeest te Aken oogstte zij veel bewondering.
Bij gelegenheid van de Roermondse kermis in 1858 nam Cuypers op zich
om de feestzaal van cafe Weustenraedt, waar het bal der Koninklijke Harmonie werd gegeven, op te sieren, een taak waarvan hij zich volgens het bestuur
op sublieme wijze kweet.
In 1860 namen Cuypers en zijn vrouw samen actief aan de Roermondse
festiviteiten dee!. De liefdadige vereniging van de H. Vincentius a Paulo had
het plan opgevat om aan armen en mingegoeden op goedkope wijze eten te
verschaffen. De zangVereniging Liederkranz gaf toen ten voordele van de
spijskokerij op 7 oktober een concert, waaraan ook mevrouw CuypersAlberdingk Thijm medewerkte. Bij haar zang werd zij terzijde gestaan door
Henri Sagers, een bekwaam Roermonds clarinettist. Antoinette Cuypers
zong de liederen: Mignon, - een aria van Di Chiesa -, en Bij het afbeeldsel mijner afwezige moeder, waarbij zij werd begeleid door piano en clarinet.
Dit soort van overdreven romantische liederen was zeer geliefd in die tijd.
De avond was een buitengewoon succes en bracht de som op vanj750,- 2).
In 1862 herdacht men alom in den laude het feit dat de prins der Nederlandse dichters Joost van den Vonde1275 jaar geleden werd geboren. Ook te
Roermond vormde zich een commissie tot stichting van een gedenkteken
1) A. F. van Beurden, De Koninklijke Harmonie van Roermond (Roermond
1896), p. 31 en 47; van H6vell, a.w., p. 67 en 74; Maas- en Roerbode, 29 september
1860.
2) van Beurden, a.w., p. 50-51, 185-186: Jean Henri Sagers, geboren te Roermond
op 9 april 1819, was de jongste der drie muzikale gebroeders Sagers, zoons van
Jean Mathieu Sagers, die reeds speelde als violist bij de kapel van mgr. P. D. graaf
van Hoensbroeck, bisschop van Roermond en residerend op kasteel Hillenraad te
Swalmen. Hij studeerde aan het conservatorium te Brussel en speelde bij vele orkesten, ook in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Teruggekeerd naar zijn geboortestad, waar hij bleef werken tot zijn dood op 22 september 1889, nam hij aan vele
muziekuitvoeringen deel in stad en verre omgeving.
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voor Vondel, waarin de Roermondse schrijver Emile Seipgens, toen 25 jaar
oud, de rol van secretaris speelde 1).
Op 5 januari 1862 vond in de ateliers van Cuypers, gelegen aan de Kapellerpoort, een eclatant Vondel-feest plaats, waarbij kosten noch moeiten
werden gespaard en waaraan men tenslotte toch nogj450,- overhield. Als
eerste naam vermeldde het programma mevrouw Cuypers-Alberdingk Thijm.
Verder werkten mee de reeds genoemde clarinettist Henri Sagers en voorts
Edouard van Dooren, eerste prijswinnaar aan het Luikse conservatorium.
Bovenaan de lijst van Roermondse muziekgezelschappen prijkte uiteraard
de naam van de Koninklijke Harmonie. Verder namen deel: de zangvereniging Liederkranz, de muziekvereniging Amicitia en het Stafmuziekcorps
van het Vijfde Regiment Dragonders, behorende tot het Roermondse garnizoen. Letterkundige bijdragen kwamen van de priester-Ieraar J. W. Brouwers van het Bisschoppelijk College en H. J. H. Pieters. AI met al was het
een groots festijn, waaraan door geheel galakleding bezittend Roermond
werd deelgenomen. Uiteraard waren de ideeen voor de versiering met statuetten, festoenen en draperieen gesproten uit Cuypers' brein. De Koninklijke
Harmonie speelde twee door F. Lethe samengestelde potpourri's en wei uit
Lucia di Lammermoor van Donizetti en uit Les Montenegrins van Limnander 2). Mevrouw Cuypers zong met begeleiding van mannenkoor en
orkest de Feestzang aan Vondel op muziek van Capocci en op tekst van
H. J. H. Pieters. Toegang tot het feest verkregen slechts zij, die ingetekend
hadden met een bepaald bedrag voor het gedenkteken ter ere van Joost van
den Vonde!. De entree was 75 cent.
Ook aan het Letterkundig Genootschap "De Lelie" te Roermond verleende Cuypers zijn medewerking. Als lid van dit genootschap verzorgde hij
mede een gedichtenbundel, verschenen in 1858 en gedrukt bij J. J. Romen te
Roermond. Hij maakte de tekening van het titelblad. Tot de ere-Ieden van
het genootschap kon men later rekenen, zeer waarschijnlijk dankzij Cuypers,
J. A. Albertingk Thijm 3).
1) Maas- en Roerbode 19 september 1968, artikel: Emile Seipgens door J. C. de
Valk. Emile Seipgens werd in 1837 geboren te Roermond en overleed te Leiden in
1896. Seipgens was de zoon van een bierbrouwer, wiens bedrijf was gevestigd in de
Jesuitenstraat te Roermond. Op 23-jarige leeftijd trouwde hij met de Duitse notarisdochter Anna Maria Berentzen. Na ornzwervingen in studie en bedrijf werd hij
tenslotte leraar in de Duitse taal en letterkunde. Van 1892 tot aan zijn dood was hij
secretaris van de Nederlandsche Maatschappij van Letterkunde. In 1864 schreefhij
zijn bekendste werk, de komische opera Sjinderhannes. Zijn letterkundig oeuvre
bestaat voomamelijk uit Limburgse novellen, die in tijdschriften zoals De Gids,
Elsevier, De Amsterdammer en A1manak van 't Nut werden gepubliceerd.
2) van Beurden, a.w., p. 183-184; PVL, p. 94-95 (specificatie). De 45-jarige
Frans Lethe, Luxemburger van geboorte, was van 1858 tot 1865 directeur van de
Koninklijke Harmonie. Hij bespeelde vele instrumenten en gaf lessen in piano en
solfege. Ook hield hij zich bezig met het componeren van muziek. In 1866 emigreerde hij, tezamen met twee stadgenoten, de meubelmaker Eduard Piets en de
werkloze arbeider Johannes Hubertus Schumacher naar Williamsburg in de Verenigde Staten van Amerika.
3) Maas- en Roerbode, 6 november en 20 november 1858.
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In 1863 toog de reislustige Cuypers tezamen met een gezelschap naar het
roerige Italii~ om de populaire paus Pius IX te Rome hulde te brengen.
Cuypers liet zich publiekelijk zeer critisch uit tegenover de Romeinse barok
in de kerkgebouwen. Hem werd door vrienden te verstaan gegeven zich wat
voorzichtiger en minder luid uit te drukken, aangezien herhaling van dit soort
uitlating zijn uitzetting uit de Kerkelijke Staat tot gevolg zou kunnen hebben 1).
In hetzelfde jaar 1863 yond de herdenking van een halve eeuw onafhankelijkheid plaats. Onder voorzitterschap van prins Frederik, een oom
van Koning Willem III, verenigde een aantal vooraanstaande Nederlanders
zich in een comite, teneinde plannen ter viering te beramen.
Zo werd onder meer besloten om te 's Gravenhage een gedenkteken te
doen verrijzen, in het Willemspark. Daartoe werd een prijsvraag uitgeschreYen, waarop 28 ontwerpen werden ingezonden. Ook Cuypers dong mee met
een ontwerp, voorstellende een gotisch tempeltje met de Nederlandse maagd
er bovenop staande en erin koning Willem I, zittend op een boomstam en
meer lijkend op een Frankisch keizer uit de Middeleeuwen dan op de souvereine vorst vijftig jaar geleden. Het ontwerp, zeer mooi bevonden door J.
Albertingk Thijm en proza-schrijver Jacob van Lennep, werd voorgedragen
voor de eerste prijs onder gelijktijd protest van de voorstanders van het ontwerp "Eben Haezer", ingezonden door J. Ph. Koelman, schilder-Ieraar aan
de Haagse academie voor Beeldende Kunsten, en de Hagenaar W. C. van der
Waaijen Pietersen, onder meer architect van Plein 1813 en omgeving. Het
ontwerp "Eben Haezer" won tenslotte het pleit. Na deze reI ontstond later
nog een feUe discussie, toen bekend werd dat niet aan een Nederlandse kunstenaar de uitvoering werd opgedragen, doch aan de gebroeders Jaquet uit
Brussel. Cuypers stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. In zijn
spreekkamer te Amsterdam hing het ontwerp aan de muur met er onder genoteerd: "bekroond, afgekeurd monument voor Nederlandsch onafhankelijkheid" 2).
In 1865 vertrok het gezin Cuypers naar Amsterdam, mede op advies van
Viollet Ie Due, die van mening was dat een kunstenaar de sfeer van een grote
stad nodig had voor zijn creatieve arbeid: "Ia verve d'une grande ville est
n6cessaire aun artiste". Daarmee kwam een einde aan de eerste Roermondse
periode en tevens aan zijn jonge jaren. Toen zijn vrouw Antoinnette in 1900
na veertig jaren huwelijk overleed, keerde Cuypers, - inmiddels 79 jaren
oud -, weer terug naar Roermond, waar hij op 3 maart 1921 overleed en
onder overweldigende beiangstelling ten grave werd gedragen.

1) Gemeente Archief Roermond 08 Documentatie Biografieen I A-C.
2) G. L. Kepper, a.w., p. 102-104; Gemeente ArchiefRoermond, 08 Documenta-

tie Biografieen I A-C.
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RET RAADSEL VAN DE LANGE GOLVEN 1)
door
Dr. I. J. BRUGMANS
1.

VOORGESCIDEDENIS

Dat het economisch leven somtijds gestoord wordt door een crisis, is uiteraard reeds lang een bekend feit geweest. Tot na het midden van de 1ge eeuw
beschouwde men de crisissen echter als ziekteverschijnselen, als irrationele
evenwichtsverstoringen, waaraan de wetenschap geen aandacht behoefde te
geven; hoogstens constateerde men - zoals het Communistisch Manifest
deed - dat zij telkens terugkeerden.
De eerste, die de crisissen Diet als geisoleerde verschijnselen zag, maar als
omslagpunten in een golfbeweging, is de Fransman Juglar geweest in 1860.
Hij is, met andere woorden, de ontdekker van de economische conjunctuur.
In zijn boek 2) bracht hij gegevens bijeen inzake banken, rentestand, prijzen
en huwelijken en concludeerde hij tot een zekere economische golfbeweging.
De verklaring van het verschijnsel zocht hij in monetaire factoren. Juglar
bleef een solitair en kan Diet worden ingedeeld bij een der beide toenmaals
heersende denkrichtingen in de economie (klassieke en historische school).
Eerst in de 20e eeuw heeft zijn werk meer aandacht gekregen en is men zelfs
gaan spreken van de "Juglar", wanneer sprake is van de gemiddeld negenjarige golven met hun wisselspel van hausse en baisse, van opbloei en malaise, die het economisch leven in de 1ge eeuw is gaan vertonen.
De endogene verklaring van het conjunctuurverschijnsel is eerst in de 20e
eeuw van de grond gekomen 3); v66rdien zocht men haar in externe factoren. Stanley Jevons, de eerste Britse econoom die zich met het vraagstuk
bezig hield, meende in 1878 verband te kunnen zien met de periodiciteit van
de zonnevlekken 4), en nog in 1923 haalde een Amerikaan zelfs de bewegingen van de planeet Venus erbij 5). Het is overigens Diet onze taak een overzicht te geven van het grote aantal schrijvers, die het conjunctuurverschijnsel,
de "Juglar" dus, hebben pogen te verklaren.

1) De titel is ontleend aan het artikel van W. Woytinsky, Das Riitsel der langen
Wellen, in Schmollers Jahrbuch 55 (1931), 577-610.
2) Clement Juglar, Des crises commerciales et de leur retour periodique en
France, en Angleterre et aux Etats-Unis (1860, tweede druk 1889). De titeI is misleidend in zoverre, dat de schrijver juist meer gaf dan enkel crisisbeschrijving en een
golfbeweging constateerde.
3) Verwezen kan worden naar G. M . Verrijn Stuart, De conjunctuur in het economisch leven (1936).
4) Phyllis Deane, The first industrial revolution (1965), 227.
6) Woytinsky, t.a.p., 584.
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2.

DE ONTDEKKING VAN DE LANGE GOLVEN

In het jaar 1913 deed de jonge socialistische econoom (later: prof.) J. van
Gelderen een min of meer opzienbarende ontdekking. Onder het pseudoniem J. Fedder schreef hij in het tijdschrift "De Nieuwe Tijd" een artikel 1),
waarin hij op grond van statistische gegevens betreffende de periode 18501911 aantoonde, dat in alle sferen van economische bedrijvigheid tempowisselingen voorkwamen: tussen 1850 en 1873 een versnelling, tussen 1873 en
1895 een verlangzaming, na 1895 wederom een versnelling. Dit betekende,
dat naast de reeds bekende conjunctuurgolven van 7 a 11 jaren ook langere
golven bestonden van ongeveer een halve eeuw. Hij verklaarde deze laatste
uit gebrek aan evenwicht tussen productie en consumptie, tussen grondstof
en eindproduct, tussen de diverse sectoren van de productie onderiing.
Het valt niet te verwonderen, dat Van Gelderens artikel, verscholen in een
Nederlands socialistisch tijdschrift, nauwelijks aandacht trok, ook niet
wanneer men constateert, dat in dezelfde tijd een Franse en een Russische
onderzoeker aanwijzingen in dezelfde richting gaven 2). Enige grotere bekendheid verkreeg het verschijnsel, toen de Duitse econoom A. Spiethoff in 1925 in
het moderne economisch leven een wisseling bespeurde tussen "Aufschwungsspannen" en "Stockungsspannen"; hij yond - zonder Van Gelderens artikel
te kennen - de eerste in de perioden 1843-1873 en 1895-1913, de laatste in
de periode 1873-1895, en weI op basis van de statistiek van het ijzerverbruik.
Een werkelijke golfbeweging leidde hij echter daaruit niet af 3). Aan de Russische statisticus N. D. Kondratieff was het voorbehouden, aan het verschijnsel van de "lange golven" een algemene bekendheid te geven. In het
"Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" van 1926 publiceerde hij
een artikel, dat de titel droeg: "Die langen Wellen der Konjunktur" '). Het
stuk trok spoedig de aandacht en had uiteindelijk tot resultaat, dat in wetenschappelijke kringen de lange golf wordt aangeduid als "de Kondratieff".
Het tragiscbe is, dat de auteur de faam van zijn werk niet heeft kunnen genieten: hij is in 1930 uit zijn ambt bij het statistisch bureau te Moskou ontslagen en sindsdien van bet toneel verdwenen. Zijn opvatting, dat het kapitalisme zich telken male van een inzinking berstelde, was in strijd met de
marxistische leer, dat bet kapitalisme tot ondergang was gedoemd.

1) J. Fedder, Springvloed. Beschouwingen over industriele ontwikkeling en prijsbewegingen, in De Nieuwe Tijd 18 (1913), 253-277, 369-384, 445-464.
2) A. MtaIion, Les crises generales et periodiques de surproduction (1914). M. I.
Tugan Baranowsky, Les crises industrielles en Angleterre (Fr. vert. 1913). Ben
Duitse vertaling was reeds in 1901 verschenen.
3) A. Spiethoff, art. "Krisen" in Hwb. der Staatswissenschaften (4, 1925), deel
VI, 8-91, speciaal 38.
') Archiv fUr Sozialwiss. und Sozialpol. 56 (1926),573-609. Ben volledige opgave
van Kondratieff's geschriften (ten dele aIleen in het Russisch verschenen) bij O. Imbert, Des mouvements de longue duree Kondratieff (1959).
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3.

SPRINGVLOED EN EBBE IN DE TIJD

Volgens Kondratieffhebben de lange conjunctuurgolven zich in de moderne tijd als voIgt vertoond:
Eerste golf
Tweede golf
Derde golf

Springvloed1

Ebbe

1770/90-1810/17
1844/51-1870/75
1890/96-1914/20

1810/17-1844/51
1870/75-1890/96

Op twee punten vereist het bovenstaande schema toelichting. Vooreerst
het feit, dat de draaipunten niet in een jaar, maar in een groep van ongeveer
zes jaren geplaatst zijn. Dit is niet zozeer het gevolg van ontoereikendheid
der statistische gegevens (die vooral de oudere tijdvakken betreft) als weI van
de omstandigheid, dat de omslag van springvloed naar ebbe vice versa nooit
in aIle landen geIijktijdig heeft plaats gevonden, en ook per bedrijfstak verschillend is opgetreden. De oms lag is altijd een cumulatief proces, dat zich
als een olievlek geleideIijk over het economisch leven verbreidt. Ben tweede
vraag is die naar de wijze, waarop de lange golven zich manifesteren. Hoofdzakelijk en primair zijn de lange golven prijzengolven: stijgende prijzen tijdens de springvloed, dalende prijzen tijdens de ebbe. Ben ander symptoom is
de rentestand, speciaal de rente van langlopend crediet: tijdens de springvloed stijgt de rentevoet, terwijl tijdens de ebbe een daling plaats heeft.
Bchter, naar Schumpeter heeft opgemerkt, "interest is not the hero of the
cyclical drama" 2). Men ziet de lange golven ook gerefiecteerd in de omvang
van de werkloosheid, die tijdens de dalende tak van de lange golf groter is
dan in de stijgende. Daartegenover is de arbeidsproductiviteit in de ebbeperiode groter en zijn de reele arbeidslonen hoger dan in de springvloedperiode; dit laatste is het gevolg van het feit, dat de lonen "une tendance
rigoureuse seculaire Ii la hausse" vertonen 3) en daardoor tijdens de ebbe
minder dalen dan de prijzen 4). Ondernemerscombinaties in de vorm van
kartels en trusts kOlpen, zoals te begrijpen valt, vaker tijdens een dalende
Kondratieff voor dan bij een stijgende 5). Ook in het bankwezen refiecteert
zich de lange golfbeweging: tijdens de ebbe neemt de fiduciaire circulatie af
en nemen de kasvoorraden toe, hetgeen uiteraard samenhangt met de omyang van de credietgeving 6).
Schumpeter noemt niet minder dan 41 soorten gegevens op, waaruit de
economische bewegingen kunnen worden afgelezen; er zijn opmerkelijke bij,
zoals bierverkoop in Duitsland en kerkbezoek 7). Hier ter plaatse komt, na
1) Vol gens de terminologie van Van Gelderen.
2) J. A. Schumpeter, Business cycles. A theoretical, historical and statistical
analysis of the capitalist process (1939), 643.
3) L. H. Dupriez, Des mouvements economiques generaux, deel 2 (1947),59. Een

belangrijk boek.
4) Dupriez, t.a.p., 108-117.
6) Schumpeter, t.a.p., 540.
6) Dupriez, t.a.p., 175-180.
7) Schumpeter, t.a.p., 15-17.
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het voorafgegane, nog slechts een gegeven tot bespreking in aanmerking : de
goederenproductie. Vertoont deze ook de ups en downs van de lange golf?
Op deze vraag is allerminst een eenstemmig antwoord gevolgd. Sommigen
menen dat de productie geregeld trendmatig stijgt, anderen zien een negatieve correlatie met de lange golven, weer anderen een positieve 1). Ook de
aanhangers van de laatste opvatting doen weI uitkomen, dat de parallelie
tussen prijsbeweging en productiebeweging niet zuiver is: soms gaat de productiestijging aan de prijsstijging V'ooraf (zoals in 1843 en 1886), in andere
gevallen ziet men de productiedaling pas verscheidene jaren na de prijsdaling
optreden (zoals in 1876 of zelfs 1882). Indien echter Dupriez gelijk heeft,
dat de beweging van de goederenproductie bepaald wordt door de beweging
va,n de prijzen, dan behoeft de onderzoeker van het Kondratieff-verschijnsel
zich over de onzekerheid aangaande de cijfers der goederenproductie geen
zorg te maken 2).
4.

DE BETEKENIS VAN DE LANGE GOLVEN

Dat de lange golven - evenals de meer bekende korte golven, de "Juglars"
- het economisch leven in sterke mate bemvloeden, zal weI duidelijk zijn
geworden. Dit moge nog blijken uit enkele cijfers betreffende het expansierythme in de periode 1850-1913. De jaarlijkse toeneming bedroeg in procenten:
Fiduciaire
Wereldcirculatie 3)
productie ')
1850-1873
1873-1895
1895-1913

7,5
2,2

2,4

5,4

3,0

3,6

De veranderingen beperken zich echter niet tot het economisch leven; ook
op sociaal en politiek gebied is de invloed van de lange golven merkbaar.
Sommigen menen zelfs - nader hierover in paragraaf 10 - dat er verband
is tussen de Kondratieff en het uitbreken van ooriogen. Imbert heeft gemeend te kunnen aantonen, dat in springvloedtijden, waarin de lonen onvoldoende gelijke tred houden met de prijsstijgingen, het aantal vermogensdelicten en zelfmoorden toeneemt; zijn materiaal is echter karig 5). H. Rosenberg, die de politieke en sociale gevolgen van de ebbe 1873-1895 in centraal
Europa onderzocht 6) heeft gewezen op de in die tijd optredende verschijnselen als protectionisme, toenemende overheidshulp (sociale verzekeringen),
groei van het socialisme (Gothaprogram 1875, Erfurterprogram 1891), ver1)

Uitvoerig hierover Imbert, t.a.p., 71 vlg.

2) Dupriez (t.a.p. 66) is van mening "que les mouvements des phenomenes reels

apparaissent comme conditionnes plutot que comme conditionnants du systeme
des prix".
3) Dupriez, 176.
') Dupriez, 71.
5) Imbert, t.a.p., 152-157.
6) H. Rosenberg, Political and social consequences of the great depression of
1873-1895 in Central Europe (Be. Hist. Review 13 (1943), 58-73 (met litteratuurlijst) .
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sterking van het antisemitisme ("antisemitism rose as the stock market
fell" 1). Zelfs de buitenlandse politiek onderging volgens deze schrijver de
invloed van de dalende lange golf, getuige het Duits-Oostenrijks verbond
van 1879, terwijl de daarop volgende stijgende golfhet Duitse militaristische
expansionisme zou hebben bevorderd. Het valt te betwijfelen, of de verbindingslijnen tussen de lange golven en de politiek-sociale gebeurtenissen dermate strak mogen worden getrokken. Maar, al mogen de economische feiten
geen overheersende invloed hebben gehad, dat zij hebben meegespeeld lijkt
moeilijk betwistbaar.
5.

KONDRATIEFF EN JUGLAR

Het is van belang vast te stellen, hoe de lange golven van Kondratieff zich
verhouden tot de korte golven van Juglar. Men dient zich deze relatie aldus
voor te stellen, dat de korte, gemiddeld negenjarige golven zich niet bewegen
om een horizontale basis, maar om een lijn die een op- en neergaande beweging vertoont. Hieruit voigt meteen, dat de beide soorten van golvingen elkaar beinvloeden. Tijdens de opgaande Kondratieff zijn de hausseperioden
van de Juglar betrekkelijk lang, de baisseperioden betrekkelijk kort, terwijl
tijdens de neergaande Kondratieff het omgekeerde het geval is: kortere
hausse, meer langdurige baisse. Wanneer een Juglarcrisis samenvalt met een
oms lag in de Kondratieffcurve zal deze crisis uitzonderlijk zwaar zijn; dat
was het geval in 1873 en misschien ook in 1929.
De korte en de lange golven verschillen niet aileen in tijdsduur. Korte
reacties zijn veelal heftiger dan langdurige en dat is ook hier het geval. Terwijl de curve, die de korte golven weergeeft, scherpe hoogtepunten en diepe
troggen vertoont, heeft de Kondratieffcurve veel gelijkenis met een guirlande van flauwe golvingen. Dit betekent tevens, dat de Kondratieff geen
crises kent, enkel veranderingen in richting.
Het enige verschil is dit niet. Belangrijk is ook, dat de korte golven berusten op reacties van producenten en consumenten; deze reageren op de prijsbeweging en belnvloeden haar op hun beurt weer. De lange golven daarentegen zijn voor de economische subjecten onbekend juist omdat hun beweging zo traag en van zozeer langdurige aard is; van psychologische invloeden
op en vanwege de consument en de producent kan dus geen sprake zijn.
6. MONETAIRE VERKLARING

Zoals reeds werd aangegeven, manifesteert de lange golf zich in essentie
als een beweging van het prijsniveau 2). De onderzoekers zijn daarover eenstemmig. Die eenstemmigheid verdwijnt echter, wanneer het erom gaat de
golfbeweging van de prijzen te verklaren. Vele theorieen zijn hierofer in om1) T.a.p. 63.
2) Kondratieff heeft deze nader onderzocht in zijn artikel "Die Preisdynamik der
industriellen und landwirtschaftlichen Waren", in: Archiv fUr Sozialwiss. und

Sozialpol. 60 (1928), 1-85.
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loop geweest. Niet zelden heeft men de loop van de lange golven in verband
gebracht met de goudproduktie. De prijsstijging na 1850 zou veroorzaakt
zijn door de goudvondsten in Californie (1848) en Australie (1851), de stijging na 1895 door die in Zuid-Afrika (1886) en West-Australie (1894) 1).
Gustav Cassel meende uit het feit, dat de prijzen omstreeks 1910 ongeveer
gelijk waren aan die van 1850, te mogen concluderen dat de jaarlijkse stijging van de goudproductie van gemiddeld 2,8% juist voldoende is geweest
om de circulatiebehoefte te dekken 2).
Het schijnt duidelijk dat, indien de goudverkiaring wordt aanvaard, de
Kondratieff geen rythmische beweging is maar een zuiver toevallige. Of is de
goudproductie zelve toch aan een rythmische beweging onderhevig geweest?
Het is van sommige zijden beweerd. Kondratieff - zelf overigens geen aanhanger van de monetaire theorie - heeft erop gewezen, evenals na hem
Wagemann, dat de goudproductie bij dalingvan het prijsniveau tot toeneming
tendeert (en omgekeerd), en weI doordat de waarde van het product (de
koopkracht van het goud) stijgt bij dalend prijsniveau 3). Terecht heeft
Dupriez deze zienswijze bestreden met de opmerking, dat de goudzoekers in
het midden der 1ge eeuw geen weet hadden van gedaalde productiekosten en
verhoogde koopkracht van het goud '). Aldus moet de stelling gehandhaafd
blijven, dat aanvaarding van de monetaire verklaring van de lange golven
een verwerping van het cyclisch karakter dezer golven inhoudt.
Er zijn echter gewichtige bezwaren aan te voeren tegen de gedachte, dat de
goudproductie de ups en downs van de lange golven heeft bepaald. Deze gedachte houdt namelijk geen rekening met de grote veranderingen, die het
monetaire bestel in de laatste anderhalve eeuw heeft ondergaan. Tot omstreeks 1860 had het zilver een grotere betekenis voor het muntwezen dan
het goud; naderhand heeft een geleidelijke vervanging van het metaalgeld
door het chartaal- en giraalgeld plaats gehad, en tenslotte is het goudgeld
geheel uit de circulatie verdwenen. Daar komt bij, dat de ebbe tussen ± 1810
en ± 1850 niet monetair kan worden verklaard, want er was toenmaals van
onvoldoende goudproductie geen sprake. WeI kan men zeggen, dat tussen
± 1850 en ± 1910 de goudproductie enige invloed heeft gehad op de schommelingen in het prijsniveau. J. R. (thans: Sir John) Hicks schreefin 1943 over
de "boom" periode na 1850 en na 1900: "It can hardly be doubted that the
exceptionally prolonged activity of these two boom periods was due to the
steady stimulus provided by the goldfields" 5). Dit is ook de algemene opvatting gebleven: een zekere invloed op de lange golven is van de goudproductie in een beperkte periode uitgegaan, maar een algemene verkiaring van
het Kondratieff-veschijnsel kan deze monetaire factor niet geven 6).
1) Tussen 1 maart 1894 en 30 sept. 1896 werden in West-Australie niet minder
dan 731 goudmijnmaatschappijen opgericht (Schumpeter, t.a.p., 381).
2) Geciteerd door Imbert, t.a.p. 219.
3) J. Tinbergen, Economische bewegingsleer (1943). 164.
') Dupriez. t.a.p. 157.
i) In een boekbespreking in Ec. Hist. Review 13 (1943). 113.
') Dupriez schrijft t.a.p. 215: "nous refusons de declarer que Ie mouvement long
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7.INNOVATffiTHEORffi

In zijn magistrale boek "Business cycles" van 1939 heeft de bekende econoom Joseph Schumpeter de lange golven verklaard als periodieke innovaties 1). Met deze term bedoeIt hij niet vernieuwingen van verouderde apparaturen, en ook niet uitvindingen zonder meer. Ret gaat om nieuwe takken van
productie, die het economisch leven fundamenteel veranderen. In de eerste
springvloed, die hij in de periode 1787-1810 stelt, heeft in Engeiand een omwenteling van het verkeer plaats: aanleg van kanalen, wegen, havens en
bruggen; daamaast was de miraculeuze opbloei van de katoennijverheid een
innoverende factor. Ret is duidelijk, dat vooral door de verkeersverbetering
de gehele economische structuur van het land werd veranderd: steden en
dorpen veri oren hun isoltiment; de factoren, die de vestingingsplaats van de
industrie hadden bepaald, veranderden; door verlaagde vervoerskosten konden prijzen worden verlaagd en konden behoeften van de consument worden
bevredigd, die te voren niet aan bod waren gekomen. Kortom, een tijdperk
van springvloed was ingetreden. Toen deze nieuwe krachten in de maatschappij min of meer waren uitgewerkt en geconsolideerd, kwam het economisch
leven in een wat rustiger vaarwater en trad een periode van ebbe in, die zich
van 1810 tot 1842 voltrok. Schumpeter wijst er terecht op, dat derhalve de
eerste cyclus van de Kondratieff (1787-1842) de tijd is van de "industriele
revolutie" in Engeland. Andere landen waren toen nog zo ver niet.
Tegen het midden van de 1ge eeuw breekt volgens Schumpeter een tweede
innovatieperiode aan. De aanieg van de spoorwegen karakteriseert de levendige bedrijvigheid, waarmee de springvloed van de tweede Kondratieffcyclus
inzet (1842-1873). Gepaard met en bepaald door de spoorwegaanieg komt
de metaalindustrie tot sneIIe ontwikkeling. Ret multipliereffect en het acceieratiebeginseI - Schumpeter bezigt deze modeme termen nog niet - treden
in werking. Dit aIIes blijft doorwerken totdat een zekere mate van consoIidatie optreedt en de maatschappij zich aan de nieuwe factoren heeft aangepast. Dan treedt wederom een ebbeperiode in, die van 1873 tot 1896 duurt.
WeIteverstaan : een ebbeperiode in de Kondratieffcurve is niet een tijd van
malaise en depressie, maar van verlangzaamde groei.
De derde cyclus van de lange golf vangt aan in 1897 en brengt ons derhalve
in de 20e eeuw. De innovaties zijn taIrijk: electriciteit, aardolie 2), motor,
rubber, kunstzijde (rayon), om de voomaamste te noemen. Ret behoeft geen
betoog, dat de maatschappij door aI deze innovaties wederom een voIIedige
verandering onderging, totdat de springvloed in 1919 tot een einde kwam en
een nieuwe ebbe inzette, waarin de wereld in 1939, toen Schumpeter zijn boek
afsloot, nog steeds verkeerde. Van de toekomstige ontwikkeling zegt hij

est un fait montitaire". Vgl. ook t.a.p. 154, 165-170; Schumpeter, t.a.p. 322; J.
Akerman, Structures et cycles economiques I (1955), 181-182; Verrijn Stuart, t.a.p.
61-71; Imbert, t.a.p. 220-266.
1) Zie noot 2 op p. 271.
2) De introductie van het lichtgas en van de petroleum (voor verwarming en verlichting) valt in de vorige cyclus (Schumpeter, t.a.p. 384-385).
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aIleen, dat alsdan de herstel- en bloeifasen van de cyclus meer, de recessieen depressiefasen minder sterk gemarkeerd zullen zijn; dit geldt zowel voor
de lange als voor de korte golven 1). Maar de economische rythmiek zal
blijven: "Capitalism is essentially a process of (endogenous) economic
change" 2).
Het is waarlijk een machtig panorama van de ontwikkeling der kapitalistische wereld, dat Schumpeter zijn lezers hier voor ogen heeft gesteld 3). En
weinigen zuBen ontkennen, dat de innovatie "the outstanding fact in the
economic history of capitalist society" is geweest '). Maar waarom liggen
die innovaties niet verspreid over de tijd, waardoor, met andere woorden,
ontstaat het rythme, het wisselspel van innovatierijke en innovatiearme perioden? De schrijver wijst erop, dat het als regel nieuwe ondernemers zijn, die
de econornische golven omhoog stuwen; de succesrijke vernieuwer wordt
dan door anderen gevolgd, in dezelfde branche en weldra ook in andere
branches 5). Daardoor komen de innovaties in bundels. Men denke als voorbeeld aan de aanleg van een nieuwe spoorlijn in een land zonder spoorwegen: opeens veranderen dan alle bedrijfsvoorwaarden (kosten, vestigingsplaats enz.) 6).
Het hier weergegeven betoog ter verklaring van de periodiciteit der lange
golven lijkt niet onaannemelijk, maar kan toch ook niet afdoende worden
genoemd. Verfijnd statistisch en historisch onderzoek zou moeten aantonen,
dat de innovaties zich in hoofdzaak beperkt hebben tot de springvloedperioden; een interessante opgave voor de historici, die tot dusver vrijwel afzijdig
zijn gebleven ten opzichte van de bestudering der lange golven. Voorshands
moeten worden volstaan met enkele kritische aantekeningen. Dat in de ebbeperiode 1810-1842 van innovaties weinig sprake is geweest, klinkt weinig
overtuigend voor wie de industriele revolutie in Engeland heeft bestudeerd.
Ook valt niet in te zien, hoe de in 1920 ingetreden dalende golfinnovatiearm
kan worden genoemd met haar auto's en vliegtuigen, film en radio 7). En
in het algemeen moet worden opgemerkt, dat - het werd reeds aangestipt
- de lange golven zich veel meer in de prijzensfeer manifesteren dan in de
goederensfeer. Schumpeter heeft natuurlijk weI beseft, dat zonder crediet van
cumulatieve innovatie geen sprake kan zijn en heeft gesproken van een "monetair complement" 8) der innovaties, maar hij heeft aan deze factor te
1)

T.a.p. 1050.

2) T.a.p. 1033.
3) Ter voorkoming van misverstand zij opgemerkt, dat de schrijver in zijn om-

vangrijke werk (meer dan 1000 bladzijden in twee banden) behalve de lange ook de
korte golven (Juglar) behandelt, benevens nog andere, zoals de "Kitchin".
4) T.a.p. 86.
6) Schumpeter had hier kunnen wijzen op dr. Samuel Johnson, die omstreeks
het midden van de 18e eeuw schreef: "The age is running mad after innovation ...
all the business of the world is to be done in a new way". Geciteerd door T. S.
Ashton, The industrial revolution 1760-1830 (1948),11.
8) Schumpeter, t.a.p. 95-101. Vgl. Tinbergen, t.a.p. 182, 199.
7) Opmerking van L. J. Zimmerman in Ec. Stat. Berichten 9 sept. 1953, 703.
8) T.a.p. 111. Verrijn Stuart zegt daarom, niet zonder enige overdrijving, dat de
theorie van Schumpeter eigenlijk monetair is (t.a.p. 116).
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weinig gewicht toegekend. De vooriopige conclusie moet dan ook zijn, dat
Schumpeter niet meer heeft gegeven dan een scherpzinnige deelverklaring 1).
8.

DEMOGRAFISCHE VERKLARING

Dat er verband bestaat tussen de loop der bevolking en de economische
fluctuaties heeft A. Losch in 1938 pogen aan te tonen 2). Toeneming van de
bevolking vereist kapitaal, en derhalve zal versnelling van de bevolkingsgroei
een intensivering van de economische activiteit met zich brengen. De statistische gegevens, die deze stelling moe ten steunen, zijn echter weinig overtuigend; Losch moet ook erkennen, dat in Duitsland de geboortedaling eerst
in 1877 is aangevangen, terwijl de economische ebbe reeds in 1873 is begonnen. Mdoende echter is het bezwaar, dat Dupriez naar voren heeft gebracht:
de geografische uitbreiding van de in de moderne economie ingeschakelde
wereld is veel belangrijker dan de loop der bevolking in de westerse gemdustrialiseerde landen 3). En de nieuwe landen buiten Europa, die bij het wereldverkeer worden betrokken in de 1ge en 20e eeuw, laboreren juist aan een
voortdurend sterk bevolkingsaccres.
De Zweede onderzoeker lohan Akerman heeft eveneens de bevoikingsfactor in het geding gebracht '). Hij gaat uit van het onderzoek, dat de Noorse
statisticus Ejlert Sundt reeds in 1855 publiceerde. Wanneer, aldus Sundt, een
golf van hoge geboortecijfers is opgetreden, herhaalt deze golf zich in de tijd,
waarin deze geboortegroep de reproductieleeftijd heeft bereikt; er komt dus
een 20 a 30 jaren later een verhoogde vraag naar voedingsmiddelen en woningen en tevens een vergroot aanbod van arbeidskrachten. Dit vergrote
aanbod leidt op zijn beurt tot werkloosheid en, als gevolg daarvan, tot vermindering van het geboortecijfer. Aldus ontstaan generatiecurven, die economische gevolgen met zich brengen. Akerman gaat niet zo ver, dat hij deze
demografische factor als de enige beschouwt, die de economische golfbeweging bepaalt; hij meent trouwens dat de economische verhoudingen op
hun beurt de demografische bemvloeden.
Curieus is, dat Akerman nog op andere wijze het generatieelement in het
geding brengt. Generaties die na een ooriog zijn geboren en dus opgroeien
in een vredesperiode, vertonen een andere mentaliteit en sociaal gedrag dan
zij, die in hunjeugd ooriog en revolutie hebben meegemaakt. De eerste categorie is meer actief dan de Iaatste: de opmerkelijke economische activiteit
in dejaren 1850-1870 was te danken aan de generatie, die na de Napoleontische ooriogen was geboren, en de springvloed van de jaren na 1895 met hun
bewapening en economisch imperialisme was in handen van hen, die na de
oorlog van 1870/71 waren geboren 5). Hier wordt derhalve verband ge1egd
1) Vgl. Akerman, t.a.p. 182-184.
2) A. Losch, Das Problem einer Wechselwirkung zwischen Bevolkerungs- und

WirtschaftsentwickJung, in Weltw. Archiv 48 (1938), 454-468.
3) Dupriez, t.a.p. 99.
4) Akerman, t.a.p. 69-71.
5) T.a.p. 72.
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tussen oorlogen en lange golven, een probleem dat nog aan de orde komt
(§ 10). Of de stelling van Akerman door de praktUk wordt bevestigd, zou

moeten blijken uit gedetailleerd historisch onderzoek, dat tot dusver niet
heeft plaatsgehad.
Een overeenkomstige sociologische theorie is verkondigd door de Duitse
statisticus E. Wagemann 1), die heeft menen te kunnen constateren, dat generaties van het "mannelijk" principe met hun durf en daadkracht wisselen met
die van het "vrouwelijke", waarin het bewarende, verzorgende, economiserende element overheerst. Wij zullen deze stelling maar laten voor wat zij is,
ook al om feministen niet boos te maken.
9.

ECHOYERSCHIJNSEL EN INVESTERINGSTHEORIE

Kondratieff, die zich overigens meer heeft toegelegd op de statistische beschrijving dan op de verklaring van de lange golven, zag in de naar hem
genoemde golven - min of meer op voetspoor van Marx - reinvesteringsgolven.
Het in de productie geinvesteerde kapitaal behoeft periodiek vemieuwing,
en de lange golven zouden daarvan de reflex zijn. Vandaar de benaming
"echoverschijnsel". In Nederland is het de socialist S. de Wolff geweest, die
in een opmerkelijk en ook weI eigenaardig boek 2) de echotheorie heeft verdedigd met de constatering, dat de levensduur van het langlevende vaste
kapitaal op ongeveer veertig jaren is te stellen; de grondslag van de lange
golven ligt in de zich steeds herhalende cyclische reproductie daarvan 3).
Het is niet moeilijk, om de onhoudbaarheid van deze theorie aan te tonen ').
Dat de levensduur van het langlevende vaste kapitaal op ongeveer veertig
jaren moet worden gesteld, is niet bewezen en ook niet bewijsbaar. Bovendien : De Wolff heeft technische en economische levensduur met elkaar verward; een machine of apparatuur die nog allerminst versleten is, zal in onze
zich snel ontwikkelende economie vaak moe ten worden vervangen omdat zij
verouderd is wegens nieuwe technische uitvindingen. En verder rijst de vraag,
waardoor de bedoelde herinvesteringen min of meer gelijktijdig, dus in de
springvloedperiode, zouden moeten piaatshebben. Die vraag wordt door de
schrijver niet beantwoord.
Niettemin moet worden geconstateerd, dat er tussen investeringen en lange
goiven verband bestaat. Het feit dat iemand als Schumpeter dit verband heeft
onderkend geeft reeds te denken; de innovatietheorie immers is niet anders
dan een investeringstheorie met een bepaalde pointe. Het kan dan ook geen
verwondering wekken, dat de investeringstheorie in de laatste decennia het
pieit lijkt te winnen. Zo heeft in 1956 H. J. Witteveen 6) op voetspoor van
1) Volgens Imbert, t.a.p. 320; vgl. Tinbergen, t.a.p. 165.
2) S. de Wolff, Het economisch getij. Bijdrage tot de verklaring van het conj unctuurverschijnsel (1929).
3) T.a.p. 434. De cycJus der korte golven houdt volgens hem verband met de
gebruiksduur van het kortlevende kapitaal.
.) Vgl. Tinbergen, t.a.p. 186.
&) H. J. Witteveen, Structuur en conjunctuur (1956), 79-80.
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Rostow de stelling verdedigd, dat de achtereenvolgende fasen van de lange
golf moeten worden beschouwd als elkaar afwisselende perioden van kapitaalschaarste en kapitaalovervloed. Tijdens de stijgende fase van de lange
golf zijn de investeringen in het algemeen kapitaalintensief, hetgeen betekent,
dat de productie-omwegen lang zijn (spoorwegbouw!); tijdens de dalende
fase zijn de productie-omwegen min of meer voltooid en worden de investeringen in sterkere mate op de voortbrenging van eindproducten gericht, die
minder omvangrijke investeringen vereisen. Witteveen erkent dat hiermee de
"betrekkelijke regeImaat" van deze wisseling in de economische ontwikkeling nog niet voIIedig is verklaard - een vraagstuk dat hierna (§ 11) onder
de ogen wordt gezien.
10.00RLOG-VERKLARING

Verschillende onderzoekers hebben verband gelegd tussen de lange (ook
de korte) golven en oorlogen. Het vage woord "verband" is hier opzettelijk
gebruikt. Sommigen zijn van oordeel, dat de ooriogen in de moderne tijd
altijd uitbreken tijdens de springVloed, en tot een einde komen nadat de ebbe
is ingetreden, zonder dat zij het oorlogsverschijnsel als causa movens van de
lange golven aanmerken. Anderen gaan verder en beschouwen de lange golyen als een gevolg van de ooriogen en ooriogsvoorbereidingen met hun
sterke investeringen en daaruit voortkomende stijgingen van het prijsniveau.
Ben voorbeeld van de eerste groep biedt De Wolff, die de lange golven
gelijk bleek uit het echoverschijnsel der herinvesteringen verklaart en derhalve
niet uit het ooriogsverschijnsel. Deze schrijver is ervan overtuigd dat de
ooriogen uitbreken tijdens de opgaande Kondratieff; in zijn boek geeft hij
een lijst van de ooriogen, negen in getal, die in de wereld voorkwamen in de
jaren 1850-1873 en wederom in de jaren 1895-1914 1). De historicus heeft
echter weinig moeite, een even lange lijst te produceren van de tijdens de
ebbe 1873-1895 ontstane ooriogen 2).
Rechtstreeks verband tussen de frequentie van ooriogen en de lange golven
is er kennelijk dus niet 3). Dit wi! echter niet zeggen dat de beide verschijnselen niets met elkaar te maken hebben. Akerman zet ons op het juiste spoor
door erop te wijzen, dat sommige Juglarcrises de naweeen van ooriogen zijn
geweest (1857, 1866, 1873, 1920), terwijl andere een zuiver economisch karakter hebben gedragen (1836, 1847, 1882, 1890) 4). Met andere woorden:
oorlog versterkt de goifbeweging. Wat de lange goiven betreft ziet hij een
"ontwijfelbaar" verband tussen ooriogsperioden enerzijds, prijs- en rentestijging anderzijds. 1789 en 1848, met hun begin van prijsstijging, waren weiiswaar aanvankelijk revoiutiejaren, maar luidden toch ook ooriogen in; de
prijsstijging na 1898 (sic) was het gevolg van de toenemende bewapening en
1) De

Wolff, t.a.p., 241-242.

2) Hier zijn ze: Atjehoorlog, oorlog Engeland-Afghanistan, Russisch-Turkse

oorlog, Nitraatoorlog (Peru-Bolivia met Chili), Eerste Boerenoorlog, ServischBulgaarse oorlog, Abessijnse oorlogen, Chinees-Japanse oorlog.
3) Ook Tinbergen twijfelt eraan: t.a.p. 48.
') Akerman, t.a.p. 112.
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dus indirect van oorlog. De invloed van het oorlogsverschijnsel is dus volgens Akerman predominant geweest 1). Dat deze schrijver daarnaast ook
demografische factoren als verklaringselement aanvoert, bleek hierboven
reeds (§ 8). Aan het eind van zijn betoog verklaart hij dan ook, dat aile
theorieen slechts een deelverklaring bieden: de conjunctuur is een cumulatief
proces, waarin diverse factoren samenwerken.
Indien men de (grote) oorlogen als het bij uitstek verklarende element
voor de lange golven zou aanvaarden, dan zou men moeten aannemen, dat
de oorlogen periodiek optreden, gehoorzamend aan een zeker rythme. Ben
enkele onderzoeker heeft dat inderdaad gedaan. Von Ciriacy-Wantrup 2)
heeft zich gebaseerd op de door oorlog ontstaande verschuiving in de leeftijdsopbouw der bevolking, die gepaard gaat met een verandering in mentaliteit: de in vredestijd geborenen, die de oorlogsellende niet meemaakten,
zullen oorlogsbereid zijn zodra zij tot volwassenheid zijn gekomen. Wij zagen
reeds, dat Akerman zich bij deze opvatting heeft aangesioten. Echter, meer
dan een opvatting is het niet. En wie de na 1945 geboren jongeren ook maar
enigszins kent, zal de vermelde stelling moeilijk kunnen onderschrijven.
De conclusie kan slechts deze zijn, dat sommige oorlogen hebben bijgedragen tot versterking van de hausse bij de korte golven, van de springvloed bij de lange; de daarna ingetreden vredestoestand heeft dan een aandeel gehad in de regressie. Als algemeen verklaringselement zijn de oorlogen
echter niet bruikbaar. De historicus is zich er trouwens van bewust, dat iedere
oorlog zijn eigen signatuur heeft in intensiteit, omvang en geografische verbreiding. De springvloed van 1787-1810 is toch wei, wat oorlog betreft, ietwat anders geweest dan die van 1850-1873!
11.

ALoEMEEN OVERZICHT

Wanneer men het tot dusver besprokene overziet, dan blijkt duidelijk, dat
de verschillende ter verklaring van de lange golven ontwikkelde theorieen
vaak wei juiste elementen naar voren brengen, doch slechts deelverklaringen
geven. Om tot een bevredigend eindoordeel te komen, dient men ervan uit te
gaan, dat de Kondratieff zich is gaan vertonen tegen het eind van de 18e eeuw,
en weI in Engeland; andere landeD volgden later. Dit betekent, dat de lange
golven zijn gekomen in de tijd van de industriele revolutie, de overgang van
het vroegkapitalisme naar het modeme kapitalisme 3).
Het modeme kapitalisme: dat is de tijd van de vooruitgang, van de economische groei. Maar groei is destabiliserend; vooruitgang is in wezen een
cyclisch proces, want de maatschappij zoekt steeds weer opnieuw evenwicht
nadat de groei dit heeft verbroken. Gestabiliseerd kapitalisme is een contradictio in terminis 4). Ben leidende rol in dit proces speelt de ondememer,
T.a.p. 184-185.
Vo]gens Imbert, 319-325.
3) Schumpeter, t.a.p. 253, identificeert dan ook de komst van de Kondratieff met
de industriele revolutie.
') Schumpeter, t.a.p. 1033.
1)
2)
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niet alleen de man die "innovations" en "neue Kombinationen" (Schumpeter) aanbrengt, maar in het algemeen de man die zijn winstmogelijkheden
poogt te vergroten door afzetverhoging, efficiency e.d.m. Meestal worden
echter op de lange duur de mogelijkheden overschat; dan treedt een reactie
in, die even besmettelijk is als de te voren bestaande vooruitgangsverwachting. Men weet weI dat "de bomen niet tot in de hemel kunnen groeien",
doch handelt er niet naar.
Het is geenszins verwonderlijk, dat het geschetste vooruitgangs- en aanpassingsproces zich in de verschillende golfbewegingen voltrekt. De korte golyen (Juglars) met hun opeenvolgende fasen van hausse, spanning, crisis en
depressie, bevatten een sterk psychologisch element, dat zoals reeds werd
aangestipt bij de lange golven ontbreekt. Er bestaan daarnaast, minder bekend, nog kortere golven, zoals de "Kitchin": een cyc1us van circa veertig
maanden, die zich vertoont bij de groothandelsprijzen en de bankclearing.
Een curieuze, nog kortere golf is de zogenaamde "varkenscyclus": wanneer, door welke oorzaak dan ook, de prijs van het varkensvlees hoog is,
zullen de boeren meer varkens fokken, die dan na anderhalf jaar ter markt
komen en een verlaging van de prijs veroorzaken 1). Zo is het kapitalisme
een wereld van groei- en aanpassingsprocessen die een golfbeweging vertonen, omdat nu eenmaal iedere actie reactie oproept, iedere opgang een terugval. De krachten en tegenkrachten, die de lange golven veroorzaken, dragen
in de eerste plaats een endogeen karakter, hetgeen wil zeggen, dat zij uit de
economische structuur van de steeds veranderende maatschappij voortkomen. Daarom is de lange golf niet een maatschappelijk ziekteverschijnsel, en
evenmin een opeenvolging van toevallige schommelingen. Daarnaast treden
echter ook exogene factoren op, die de golven kunnen remmen of stimuleren.
Sommige van deze zijn wei, ten onrechte, als de uitsluitende oorzaken van
de lange golven beschouwd, zoals de goudvondsten, de oorlogen, de bevolkingsopbouw. Het is vooral Akerman geweest, die op de exogene factoren
heeft gewezen, b.v. - behalve de zojuist genoemde - techniek, groepsvorming, inkomensverdeling, beroepsopbouw (verhouding landbouw-industrie)
en niet te vergeten de economische politiek 2). Zo gezien zijn de lange golven
niet anders dan een der vele op- en neergangen, die de kapitalistische maatschappij kenmerken. Dat de beweging van de Kondratieff in sterke mate
wordt bepaald door innovaties in de zin van Schumpeter, mag wei worden
aangenomen 3).
12.

TERUGBLIK EN UITZICHT

Op voetspoor van Kondratieff hebben aIle onderzoekers aangenomen, dat
1)

Tinbergen, t.a.p. 242. Deze cyeIus is reeds ontdekt in 1876 (Schumpeter t.a.p.

532).
2) Akerman, t.a.p., hoofdstuk II.
3) Dupriez (t.a.p. 251) condudeert: "I.e progres general reste dO it l'innovation;

mais iI est soumis it certains rythmes par les conditions generales de l'economie".
Aan de Rijksuniversiteit te Groningen doet Prof. Baudet een onderzoek naar de
betekenis van de innovaties.
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de eerste cyclus van de naar hem genoemde golven begonnen is tegen het
einde van de 18e eeuw, al moge het aanvangsjaar verschillend zijn gekozen.
Het zal echter duidelijk zijn, dat de lange golven niet plotseling in gehele volledigheid zijn opgekomen, gelijk Athena volwassen uit het hoofd van Zeus
voortkwam. Dit hebben diverse onderzoekers dan ook beseft. Schumpeter
bespeurde een cyclische beweging reeds in de 17e en 18e eeuw - hij vergelijkt de South Sea Bubbles van 1720 met de crises van 1873 en 1929 - maar
heeft deze niet verder onderzocht wegens het ontbreken van voldoende gegevens 1). De opvatting van Dupriez is overeenkomstig; hij is van mening dat
de 18e eeuw de lange golven heeft gekend, zij het dat de fluctuaties beperkter
en flauwer waren dan in de 1ge eeuw: zo vertonen de lonen in de 18e eeuw
een opmerkelijke stabiliteit 2). Deze zienswijze lijkt zeer aannemelijk. In het
vroegkapitalisme immers is de ondernemer een betrekkelijk zeldzame figuur;
hij is een uitzondering ternidden van een maatschappij die gekenmerkt wordt
door kleinbedrijf, ambacht, handwerk, door producenten derhalve die van
productieve credieten en investeringen nauwelijks weet hebben. Met andere
woorden : de factoren, die de lange golven veroorzaken, waren in de 16e, 17e
en 18e eeuw slechts in zwakke mate aanwezig.
Zou men nog verder in de geschiedenis kunnen teruggaan om lange golven
te ontdekken? De Franse schrijver Gaston Imbert heeft deze vraag, zij het
ietwat aarzelend, bevestigend beantwoord in zijn zeer uitvoerige boek van
1959 3). Hij schrijft: "II nous parait possible d'affirmer I'existence de mouvements longs, s'etendant, a travers les systemes economiques, a tout Ie
deroulement de I'histoire qu'il DOUg a ete possible de saisir statistiquement" 4). Die statistieken, die tot de l3e eeuw teruggaan, betreffen echter
aileen plaatselijke graanprijzen, die de schrijver tot de conclusie brengen, dat
de golfbeweging minder duidelijk wordt naarmate men verder in de geschiedenis teruggaat. Bovendien merkt hij op, dat in de prae-industriele periode
geen sprake is van investeringen en innovaties; de golfbeweging zou voornamelijk bepaald worden door oorlogen en demografische factoren 6). Hij
trekt daaruit echter niet de onontkoombare conclusie, dat de waargenomen
prijsfluctuaties geen Kondratieffgolven zijn geweest, maar louter reflexen
op gebeurtenissen van exogene aard (oorlogen, epidernieen, oogsten) en
iedere rythrniek missen. Wei verklaart hij, dat het "rythme erratique du
mouvement long precapitaliste" pas in de loop van de 18e eeuw in een
"mouvement periodomorphe" overgaat 6), doch hij beseft niet dat deze omschrijving zijn stelling in de kern aantast. De lange golf irnrners heeft geen
zwervend, maar juist een opvallend regelmatig rythme. En wanneer de in de
vorige paragraaf gegeven verklaring van de lange golven juist is, dan moet
1) Schumpeter, t.a.p. 225, 250-253. Elders (985) spreekt hij zelfs van een aanvang
in de 16e eeuw.
2) Dupriez, t.a.p. 17-19.
3) Zie noot 4 op p. 270. Het nascbrift (bIz. 442) is gedateerd november 1955.
4) Imbert, t.a.p. 211.
6) T.a.p. 369, 381.
8) T.a.p. 405.
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daaruit meteen volgen, dat zij in de middeleeuwen niet, in de 16e, 17e en
18e eeuw nauwelijks hebben kunnen voorkomen. De economische voorwaarden daartoe ontbraken 1).
Daar komt nog iets anders bij. In de conjunctuurbeweging van het moderne kapitalisme zijn prijsstijgingen altijd symptomen van economische bloei,
van verhoogde activiteit; de prijsdalingen hebben plaats in perioden van malaise en inkrimping. In oudere perioden was dat anders: prijsstijging was een
tijd van schaarste, een onderwerp van klachten over "duurte" 2). De prijzencurve kan daarom alsdan geen indicator zijn van het voorkomen van lange
golven. De statistici hebben met deze bistorische factor kennelijk geen rekeDing gehouden 3).
Dit laatste voert naar de tegenpool van onze historische analyse: het
jongste verleden. Wij zagen reeds, dat de ebbe van de derde Kondratieffcyclus inzette in 1920, volgens sommigen in 1929 4) . Maar wanneer eindigde
deze ebbe? Volgens Imbert eindigde zij reeds in 1933, het jaar waarin een
nieuwe springvloed inzette 6). Dat is echter geschied in een economische constellatie, die geheel verschilde van de vroegere. Het tijdperk van de "economie dirigee" was aangebroken, waarin de overheid krachtig in het economisch leven ingrijpt. Lonen en prijzen worden door de overheid gemanipuleerd en worden als barometer van het economisch leven onbruikbaar. De
vrijheid van de ondememer is aan banden gelegd; er is gekomen, naar Imbert het noemt, een "sclerose de la fonction d'entrepreneur" 8). Er komt vervolgens een wereldoorlog die het conjunctuurverloop tijdelijk doet "onderduiken" 7). En na deze oorlog volgen de overheden een bewuste conjunctuurpolitiek, waarbij de "ingebouwde stabilisatoren" de schommelingen van het
economische schip zoveel mogelijk pogen tegen te gaan. Het prijsniveau,
anderhalve eeuw de graadmeter bij uitstek van de lange golven, is dat niet
meer. Dat bewijst de jongste tijd met zijn "stagflatie", waarin de prijzen
blijven stijgen ondanks stagnatie in de economische groei. De rentestand is
ook al geen economische barometer meer, nu wegens de voortdurende inflatie de rente tot een ongekende hoogte is gestegen.
De economische structuur van de wereld, van de europees-amerikaanse althans, is sedert de jaren dertig van onze eeuw fundamenteel gewijzigd. Het
oude kapitalisme bestaat niet meer; sterke elementen van planhuishouding
zijn er doorheen geweven. In de planhuishouding, zoals de Sovjetunie die
Het verdient opmerking dat, om analoge redenen, de korte golven zich evenhebben vertoond voor het einde van de 18e eeuw.
Nader hierover I. J. Brugmans, Welvaart en Historie (2, 1970), 97-99.
Ook D. Richet acht het mogelijk, dat v66r de 1ge eeuw hoge prijzen niet op
expansie, lage prijzen niet op depressie wijzen (Annales E.S.C. 23, 1968, 762).
') Schumpeter, t.a.p. 901-911, opteerde voor 1920. Dat 1929 een felle neergang
bracht, verklaart hij door het feit, dat toen zowel de Kondratieff als de Juglar en
de Kitchin daalden.
6) Imbert. t.a.p. 52-53.
8) T.a.p. 434.
7) Uitdrukking van Joh. de Vries in zijn De nederlandse economie tijdens de
20e eeuw (1973), 103.
1)
min
2)
3)
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kent en Duitsland die beeft gekend in de jaren 1933-1940, bestaat geen
conjunctuurbeweging 1). En zo zullen wij van de lange Kondratieffgolven
moeten zeggen, betgeen bet kamerlid Wintgens in 1864 van de batige sloten
uit Indie verklaarde: "Neemt er uw boed voor af, mijne heren, gij zult ze
niet wederzien".
1) Tinbergen, t.a.p. 238.
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arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer in de periode 18701920. Vooral in de negentiende eeuw is er nog sterk sprake van een scheve
verhouding tussen de werkgever en zijn arbeiders. De arbeider staat bij het
vaststellen van de arbeidsovereenkomst in een zeer ongunstige positie ten
opzichte van de werkgever. Arbeid is voor hem de noodzakelijke en enige
bron van bestaan. Arbeid is, ekonomisch gezien, een koopwaar door de arbeider aangeboden en gevraagd door de werkgever. Arbeid is een "waar"
van bijzondere aard. Het is namelijk geen zelfstandig materiee1 produkt,
maar de mens zelf. De verkoper, in casu de arbeider, geeft aan de koper de
beschikking over een dee1 van zijn persoonlijkheid. Arbeidskracht en arbeider zijn hier niet te scheiden. (Ter vergelijking: een koopman verkoopt iets
wat buiten hem staat, een produkt, waaraan zijn persoonlijkheid slechts
door een rechtsbetrekking verbonden is) 1).
De arbeider verkeert in een uitermate zwakke positie en kan niet van zijn
werkgever eisen hem in geld uit te betalen. De werkgever heeft een zodanig
overwicht, dat hij degene is die de voorwaarden vaststelt, die de arbeider
slechts te accepteren heeft. Wanneer hij weigert dit te doen, stelt hij zich
bloot aan werkloosheid en armoede.
Het blijkt, dat de werkgever in het verleden het loon niet altijd op eerlijke
wijze uitbetaalde. Immers, als de arbeider zijn werk heeft gedaan, moet de
werkgever het bedongen loon betalen. Ook is de kans aanwezig, dat de arbeiders niet vrij gelaten worden in de besteding van hun loon. Het arbeidsloon, de prijs die voor de "waar" arbeid bedongen en betaald wordt, kan
worden onderscheiden in loon in natura en in geldloon. Het loon is niet alleen
de prijs van de arbeid, maar voor velen het enige inkomen. De betaling in
natura behoeft niet altijd direkt in het nadeel te zijn van de arbeider. Misbruik ontstaat, wanneer de waren niet ekwivalent zijn aan het geldloon, doordat ze of van slechte kwaliteit zijn of doordat ze tegen te hoge prijs toegerekend worden.
De dwang om in bepaalde winkels te kopen, staat in zeer nauw verband
met de uitbetaling van loon in natura. Het doel van beiden is, het loon voor
een deel te doen terugkeren in de handen van de werkgever. Verbod van het
ene zal verbod van het andere moeten inhouden. Wanneer immers de uitbetaling van waren niet meer geoorloofd is, dan ligt het middel tot ontduiking voor de hand, namelijk de verplichting de benodigdheden in de winkel
van de werkgever aan te schaffen, waardoor de werkgever een groot deel
van het uitgegeven geld weer terug krijgt en in feite toch in waren betaalt 2).
Vooral bij de gedwongen winkelnering zijn tal van misbruiken voorgekomen. Er is vaak sprake van een indirekte loonsvermindering door de winkeldwang, omdat in de regel goederen gekocht moeten worden, die of slechter van
kwaliteit of duurder in prijs zijn dan de goederen in de "vrije" winkels.
Gedwongen winkelnering kan aIs voIgt worden omschreven: Het is een
ongeschreven verpIichting door een werkgever aan zijn arbeiders, opgeIegd
1) J. H. C. Busing, Het trucksteisel (Groningen 1892), bIz. 2.
1) Een administratief onderzoek, in Sociaal Weekblad jrg

m (1889), bIz.

178.

GEDWONGEN WINKELNERING IN NOORD-BRABANT,

1870-1920

287

om voor een deel van hun loon inkopen te doen in een door hernzelf of door
anderen geexploiteerde winkel 1).
De anderen, die de winkel kunnen exploiteren, zijn:
familieleden, proteges van de werkgever, meesterknecht of ploegbaas of
zetbaas, vreemde, andere winkeliers, waarmee de werkgever een overeenkomst heeft getrofi'en.
Over het algemeen wordt in deze winkels een handel gedreven in kruidenierswaren, soms ook in manufakturen, kleding en tabak.
In die gebieden, waar de ekonomische en sociale verhoudingen in het bijzonder achterlijk waren, kon gemakkelijk gedwongen winkelnering ontstaan.
Evenals de huisindustrie, kwam ook de winkeldwang, die bestond uit het
stellen van zekere voorwaarden bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst,
uitsluitend voor in de ekonomisch armere streken en onder de ekonomisch
armste volksklassen.
Met name bij de overgang van de huisindustrie naar de gemechaniseerde
industrie is de gedwongen winkelnering tot ontwikkeling gekomen. Vooral
betrof het kleinere bedrijven, waar een gering, meestal sterk afwisselend,
aantal niet-georganiseerde arbeiders werkzaam waren, die geheel onder de
invloed en afhankelijk van kleine ondememers eenvoudig voor de keuze werden gesteld tussen kopen in de patroonswinkel en werkloosheid met alle
ellendige gevolgen daaraan verbonden. Vaak vanwege het financiele eigenbelang zagen de patroons zich genoodzaakt een winkel te openen, waar het
personeel verplicht was hun levensbehoeften en andere huishoudelijke zaken
te kopen. Ret was voor deze werkgevers de enige uitweg, die men zag en
aangreep om zich staande te houden temidden van een steeds feller wordende
konkurrentie van de grootondememing. Juist de winkelnering stelde velen in
staat hun bedrijf uit te blijven oefenen. De wins ten op de bedrijven waren
vaak zo laag, dat de verdiensten uit de winkel bijna niet gemist konden
worden.
In Nederland heeft deze sociale misstand in ± 1890 haar hoogtepunt bereikt
en is ze rond 1920 zo goed als verdwenen. Binnen de tijdsruimte 1870-1920 zal
het onderzoek naar het ontstaan van de gedwongen winkelnering, haar voorkomen en verdwijnen zich afspelen, met als toetssteen de ontwikkeling in een
aantal bedrijfstakken in Noord-Brabant rond de eeuwwisseling.
A)

ONTSTAANSOORZAKEN

Alvorens te beginnen met het aangeven van de redenen, die blijkbaar geleid hebben tot het ontstaan van het verschijnsel gedwongen winkelnering,
is het nodig eerst een schets te geven van de sociaal-ekonomische omstandigheden, waarin Noord-Brabant in de negentiende eeuw verkeerde. Bij de
verklaring van het ontstaan van gedwongen winkelnering in Noord-Brabant
zal ik me beperken tot de bedrijfstakken schoenfabrikage, textiel- en sigaren1) De Katholieke Encyclopaedie, dl XXIV (Amsterdam/Antwerpen 1957), biz.
847.
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industrie. AI deze bedrijfstakken hebben in deze provincie een zeer langzame
overgang gekend van de huisindustriele vorm naar het machinaal werkende
bedrijf. Het heeft relatief lang geduurd, voordat deze bedrijfstakken zich
hebben kunnen opwerken tot een peil van voldoende industriele hoogte. Het
zijn in hoofdzaak deze drie soorten van huisnijverheid, waar de gedwongen
winkelnering van overwegende betekenis is geweest.
1. Inleiding
Een belangrijk element van de ekonomische positie op het Brabantse
platteland was de huisnijverheid. Evenals de agrarische bedrijven had ze
haar bestaan te danken aan de geografische opbouw van het land. Naast
het landbouwbedrijf ontwikkelde zich de huisnijverheid om reden, dat de
Iandbouwers over de nodige grondstoffen beschikten en omdat ze bepaaIde
maanden van hetjaar de tijd hadden om deze te verwerken. De belangrijkste
reden evenwel was, dat het agrarisch bedrijf te weinig opleverde om van te
kunnen bestaan, zodat een additioneel inkomen door middel van de huisnijverheid nodig was.
Het gevolg van de geisoleerde ligging van de Noord-Brabantse dorpen
was, dat de patroons-handelaren, die de steden of markten bezochten om de
produkten van de huisarbeid in de handel te brengen, ook voor de levensbehoeften van hun werklieden zorgden. Veel produkten, die de eigen streek
niet opleverde, werden bij de onmiddellijke werkgever betrokken. Deze verkocht de meegebrachte waren met enige winst ofweI betaalde zijn arbeiders
niet in geld, maar in natura, uit. Zo ontstonden de winkels, gedreven door
patroons in de huisindustrie 1).
Door een verhevigde konkurrentiestrijd bij de voortgaande mechanisatie
in verschillende bedrijfstakken werd het moeilijk voor vele kleine ondernemers het hoofd boven water te houden. Vooral het kapitaalgebrek was voor
velen de grote remmende faktor om nodige moderniseringen en technische
verbeteringen door te voeren. De mogelijkheden om aan voldoende financiele middelen te komen, bleven geruime tijd zeer beperkt. Aan de vele nieuwe
eisen kon slechts door weinig personen beantwoord worden. Gretig werd gebruik gemaakt van het middel om arbeiders te verplichten in de werkgeverswinkel inkopen te doen. Het inkomen uit de winkel had de werkgeverondernemer broodnodig, want de wins ten op de bedrijven waren bedroevend laag.
Het is trouwens de vraag of in vroeger tijd de warenkoop bij de patroons
door hun arbeiders weI als een echt dwangmiddel werd ervaren. Deze werknemers waren immers veelal niet in de gelegenheid elders hun inkopen te
doen. Zorgwekkend echter werd de toestand, toen de arbeiders gedwongen
werden te blijven kopen in de patroonswinkel, ook als er nieuwe mogelijkheden voorhanden waren om zich elders op een goedkopere manier van eigen
levensbehoeften te voorzien.
1) P. de Vooys, Gedwongen winkelnering en huisindustrie in Noord-Brabant, in
Tweemaandelijks tijdschrift voor letteren, kunst, wetenschap en politiek, jrg IV
(1898), bIz. 91.
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2. Schoenindustire

De ontwikkeling in de schoennijverheid heeft een belangrijke invloed gehad op het ontstaan van de gedwongen winkelnering. Het aantal leerlooierijen was erg groot in Noord-Brabant, vooral in de streek van de Langstraat.
De aanwezigheid van tal van leerlooierijen heeft in Noord-Brabant een uitgebreide schoennijverheid doen ontstaan, die duidelijk ook voor de afzet
buiten het eigen gebied werkte. Eind achttiende eeuw werd de schoenfabrikage en de daarmee in verband staande lederbereiding steeds meer in Brabant
gevestigd. Reeds in 1742 werd door Leidse schoenmakers geklaagd over
schadelijke konkurrentie uit de Langstraat. De produkten waren er ruim 1/3
lager in prijs. De schoenfabrikage werd lange tijd uitsluitend in de vorm van
huisnijverheid uitgeoefend. De schoenmakerij leende zich bij uitstek tot deze
vorm van voortbrenging 1). De huisarbeiders leverden het thuis gemaakte
schoenwerk aan de werkgever-handelaar, die het elders verkocht.
De Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 oefende een stimulerende invloed
uit op de schoenfabrikage. Er was veel vraag naar leer- en schoenwerk gekomen. Het bleek moeilijk voor vele schoenmakersbazen hun werklieden te
houden. Deze laatsten begonnen door de gunstige omstandigheden een
eigen bedrijfje. De schoenbedrijven werden zo nog kleiner, hadden nog minder bedrijfskapitaal, wat in latere jaren van malaise noodlottig zou blijken.
De bloei der schoenmakerijen heeft ertoe geleid, dat men zich in verscheidene Noord-Brabantse dorpen nog meer dan vroeger ging toeleggen op het
leerlooien. Degenen, die de arbeid uitgaven aan de huisarbeiders en voor
de verkoop van het produkt zorgden, bereidden zelf de huid in kleine looierijen.
De kombinatie van leerlooierij met schoenmakerij was eigenlijk niet zo
geslaagd, omdat het bij de looiers de gewoonte werd het minder goed bereide
leer aan eigen werklieden te geven en het leer van betere kwaliteit te verkopen
aan derden. Deze houding had een nadelige invloed op de kwaliteit van de
produktie. Vooral toen sinds 1862 in Nederland het vrijhandelsstelsel ingevoerd werd en dus afgezien werd van protektionistische maatregelen, konden de buitenlandse produkten gemakkelijk op de Nederlandse markt verschijnen. Het gevolg was, dat door het optreden van de buitenlandse konkurrentie, die met een veel betere kwaliteit en mooier leer op de markt kwam,
er verliezen ontstonden in het schoenbedrijf.
De volgende fase was, dat de patroons ook winkelier werden. Ze zagen
door de toenemende konkurrentie in hun bedrijfstak zich genoodzaakt een
winkel te openen, waar het arbeidspersoneel verplicht was zijn inkopen te
doen. Tussen 1870 en 1890 zijn dergelijke winkels in de Langstraat als paddestoelen uit de grond gerezen.
De toestand van de schoenindustrie op het eind van de negentiende eeuw
was uiterst benard. Behalve dat ze onderling tot bloedens toe konkurreerde,
moest ze de laatste jaren ook nog de strijd opnemen tegen de groot-industrie,
1) Gedwongen winkelnering in de noordbrabantse schoenindustrie, rapport Dr. 6
van de Directie van den Arbeid (Den Haag 1911), bIz. 3.
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de schoenfabrieken van buiten- en binnenland. Het overgrote deel van de
schoenproduktie werd tot het einde van de vorige eeuw nog als handwerk
vervaardigd.
Dat ze zich in deze wanhopige strijd lang staande kon houden, was te
danken aan de uitzonderlijk lage lonen, de enorm goedkope produktiekosten waaronder het Brabantse handwerk vervaardigd werd, en de toepassing op grote schaal van gedwongen winkelnering. De patroons, vooral de
kleine, kampten even zwaar om hun positie als de werklieden. Veel kleine
schoenmakerijen met handwerk konden moeiIijk opboksen tegen grotere,
machinaal werkende bedrijven, want de ondernemerswinst per paar schoenen was klein geworden, zodat aIleen produktie in het groot, die natuurlijk
slechts voor fabrikanten van machinaal schoeisel mogelijk was, voldoende
voordeel kon opleveren 1).
Omstreeks de jaren zestig van de vorige eeuw yond de invoering van de
stikmachine plaats. Dit was het begin van de overgang van huisnijverheid
naar fabrieksarbeid, die zeer geleidelijk verliep. In 1887 werd door A. van
den Bergh in 's-Hertogenbosch met een fabrieksmatige produktie van schoenen begonnen. De machinale produktie kwam op gang in het midden van
de jaren tachtig. Door de invoering van de machinaIe bewerking en arbeidsverdeling werd de produktie belangrijk uitgebreid. Ernstige moeiIijkheden
ontstonden in de schoen- en lederindustrie, toen men sinds 1895 aangewezen
was op de invoer van dure Amerikaanse huiden. Het leder steeg maar liefst
± 50% in prijs. In Nederland durfden de schoenfabrikanten hun prijzen niet
met dezelfde percentages te verhogen uit angst, dat de vraag af zou nemen.
En ook al was de mentaliteit van het kopend publiek in Europa toen duidelijk gericht op goed kwaliteitswerk, in Nederland hield men alsmaar de lage
prijzen voor ogen. Een krisis bleef dan ook niet uit (± 1912) als gevolg van
te lage handelsprijzen en een enorme overproduktie 2).
De geringe verdiensten op het schoenwerk probeerde men te verhalen op
de prijs van de winkel waren. De arbeiders werden gedwongen inkopen te
doen in de patroonswinkel, anders kregen ze hun grondstoffen -leer en
fournituren - niet meer uitgereikt. Het streven was erop gericht zoveel mogelijk arbeiders in dienst te hebben, omdat, wanneer men niets op de schoenen verdiende, men dan toch nog altijd het inkomen uit de winkel zou hebben. Dit alles resulteerde in een kwaliteitsverlies en wilde men een konkurrerend produkt leveren, dan kon men niet volstaan met een minderwaardig
produkt van een slechte kwaliteit grondstof.
3. Textielindustrie

Een soortgelijke historische ontwikkeling als de dorpen in de Langstraat
gaf de Meierij te zien. Rier was weefindustrie uit de huisnijverheid ontstaan,
1) Gedwongen winkeinering, in Sociaal Weekblad, jrg XVI (1902), bIz. 368.
2) H. F. J. M. van den Eerenbeemt en L. P. L. Pirenne, Den Bosch op de drempel

van een nieuwe tijd; aspecten van het economisch en sociaal leven na 1850 (Nijmegen 1960), bIz. 161-162.
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die op de boerderijen uitgeoefend werd. Honderden huiswevers woonden op
het platteland; de benodigde grondstoffen, vaak ook winkelwaar, werden
van de ondernemers betrokken, die ook het produkt afnamen. Het was
rond 1800 een veel voorkomend verschijnsel, dat de lonen gedeeIte1ijk in
natura, kruidenierswaren, betaald werden. Zo betaalde een in 1778 opgerichte textielfabriek Van A. van Stratum en J . van Hoof de werkkrachten grotendeels met goederen. A. van Stratum was nameIijk een niet onbemiddeld
kruidenier toen hij het kompagnonschap met J. van Hoof aanging om een textielfabriek op te richten. En aangezien het normaal was dat winkeliers ook
door hun klanten meestal met goederen betaald werden, zullen de arbeiders
die in dienst waren bij de firma A. van Stratum en kompagnie, zeker voor het
grootste dee1 met goederen betaald zijn 1).
Tilburg, het centrum van de wolindustrie, telde al snel veel fabrieken in
de negentiende eeuw. Het zal dan ook blijken, dat in deze stad de gedwongen
winkelnering veel minder toegepast is. In de periode 1850-1860 maakte de
gehele Brabantse textielindustrie kennis met de machine. Dit betekende het
geleidelijk verdwijnen van de huisnijverheid. Onderlinge konkurrentie en de
strijd tegen het grootbedrijf leidde ook hier tot een invoering van het stelsel
van gedwongen winkelnering. Vooral in Gernert, Geldrop, Zeelst, Strijp en
Boxtel nam de gedwongen winkelnering scherpe vormen aan 2).
4. Sigarenindustrie

Verschillende omstandigheden van maatschappeIijke en geografische aard
oefenden invloed uit op de verbreiding van de sigarenindustrie in ons land.
De sigarenmakerij bestond aanvankelijk bijna uitsluitend uit handenarbeid.
Daardoor werd de vestiging op een bepaalde plaats beheerst door de vraag,
of er voldoende en goedkope werkkrachten voor het handwerk beschikbaar
waren. De dorpen in de Meierij met zeer veel versnipperd grondbezit en
waar de landbouw niet aIle arbeidskrachten in beslag nam, waar bovendien
de bevolking aanleg had voor industrie, waren daartoe aangewezen. Deze
arbeidskrachten waren bereid voor een laag loon in dienst te komen bij de
ondernemers.
De sigarenindustrie, die aanvankeIijk in hoofdzaak voor de binnenlandse
konsumptie werkte, is op het eind van de negentiende eeuw in NoordBrabant over vele plaatsen verspreid. Hier treedt echter weI reeds een zeker
accent op voor gemeenten als Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Breda, Boxtel,
Tilburg, en in de aangrenzende plaatsen daarvan. Verder trofmen de sigarenfabrieken over het gehele land verspreid aan 3).
Bij het maken van sigaren zijn twee vormen van huisarbeid te onderscheiden :
1) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Een eeuw bedrijfsfinanciering in de Meierij
van 's-Hertogenbosch, 1750-1850, in Economie, jrg XXIII (1958-1959), bIz. 677.
2) H . van Velthoven, Noord-Brabant op weg naar groei en welvaart (Nijmegen
1963), biz. 13 en 74.
3) J. A. C. Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland, dl II
(Den Haag 1912), biz. 792.
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1) volledige arbeid thuis voor fabrikanten;
2) bijwerk buiten de fabrieksuren.

Het onder 1 genoemde kwam het meest voor.
De sigarenindustrie in noordelijk Nederland kon over het algemeen van
het euvel van gedwongen winkelnering bevrijd worden geacht. Als hoofdoorzaak hiervan moet worden beschouwd het feit, dat het sigarenmakersbedrijf zich daar zo goed als geheel in steden gekonsentreerd heeft en dus van
huisarbeid minder vaak sprake was. De winkeldwang vindt immers in afgelegen streken de beste voedingsbodem.
In steden konden de ondernemers het zich niet permitteren een dergelijk
middel in te voeren om het inkomen te vergroten. De ontwikkelingen waren
er al verder, winkeldwang paste niet meer in de verhouding werkgeverwerknemer. De mogelijkheden voor de werknemers om met anderen in kontakt te treden, zijn gemakkelijker, waardoor een eventuele gezamenlijke
belangenbehartiging te realiseren is. Het ontwikkelingspeil van de arbeider
ligt in de steden hoger.
B)

VOORKOMEN

Centraal staat hier een weergave van de toestanden, zoals die voorgekomen zijn in de schoen-, textiel- en sigarenindustrie. Voor het overige zullen
voor een aantal andere plaatsen in Noord-Brabant, waar de drie bovengenoemde bedrijfstakken geen hoofdmiddel van bestaan waren, enige mededelingen gedaan worden over het bestaan van gedwongen winkelnering. Er
zal tenslotte een overzicht gegeven worden van de plaatsen, waar gedwongen
winkelnering aangetroffen is. Opgemerkt kan worden, dat in het onderzoek
buiten beschouwing zijn gebleven de grotere plaatsen, zoals: Tilburg,
Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Breda. Een van de redenen hiervoor is, dat
de gedwongen winkelnering in deze plaatsen nooit grote vormen heeft aangenomen. Ook is het verschijnsel, zo het al voorgekomen is, in bovengenoemde plaatsen bij de eeuwwisseling zo goed als geheel verdwenen.
De gegevens zijn gebaseerd op enquetes, die uitgevoerd zijn door de
Directie van de Arbeid in het begin van de twintigste eeuw en op gegevens,
die verzameld zijn door de Inspecteurs van de Arbeid en door Kamers van
Arbeid, en voor een gedeelte op het materiaal dat door het Centraal Bureau
voor de Statistiek is bijeengebracht.
1. Wijze van uitoefening

Gedwongen winkelnering is een verschijnsel, dat een veel grotere omvang
heeft gekend dan vaak vermoed wordt. Na de gehouden arbeidsenquete van
1887 is dit vooral duidelijk aan het licht gekomen. Ook Inspecteurs van de
Arbeid wijzen in hun verslagen van 1891-1915 op dit overal voorkomend
kwaad. Onder allerlei vormen heeft het in verscheidene delen Van ons land
bestaan, in de ene streek veelvuldiger dan in de' andere. Vooral omdat gedwongen winkelnering veelal in bedekte vorm is voorgekomen, is het ver-
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krijgen van een volledig overzicht van de toestand zeer moeilijk. Aan de
hand van een aantal konkrete voorbeelden hoop ik een indruk te geven, hoe
de feitelijke gang van zaken geweest is.
De niet-volledige uitbetaling in geld heeft volgens de mening van vele
werkgevers het V'oordeel, dat verkwisting aan sterke drank en andere onnuttige zaken voorkomen wordt. WeI vergeten ze hierbij in te zien welk een
diepe inbreuk ze maken op de bestedingsvrijheid van de arbeider en zijn
gezin. Dat de betaling door middel van bonnen in winkels vaak aIleen maar
voordelig was voor hen zelf door onder andere veel te hoge prijzen en een
niet in verhouding staande kwaliteit, wordt ten stelligste ontkend door de
werkgevers-winkeliers, die door de leden van de Directie van de Arbeid
ondervraagd zijn in de periode van 1910-1914.
Uit een onderzoek, uitgevoerd door de Directie van de Arbeid in verscheidene bedrijfstakken (o.a. weefindustrie, stro- en hooibewerking, klompenindustrie, schoenindustrie, veenbedrijf, tabaksnijverheid, enzovoort), blijken
volgens de eindresultaten in 1918 in Nederland 6.664 gezinnen betrokken
geweest te zijn bij gedwongen winkelnering. Rekenend, dat een gezin gemiddeld 4,7 personen omvat, resuIteert dit in een aantal betrokkenen van 31.000
personen. Een bedrag van /1.500.000,- werd er per jaar besteed aan gedwongen winkelnering. De winst wordt gesteld op/320.000,- waarvan 2/5
deel, /139.000,-, verkregen werd door arbeiders te dwingen tegen te hoge
prijzen in de werkgeverswinkels te kopen 1).
In twee hoofdrichtingen kan de winkeldwang onderscheiden worden:
a) zijdelings:
Door de lonen uit te betalen in de winkel van de werkgever of in een
van zijn ondergeschikten of van een derde, met wie de werkgever of
onderbaas in betrekking van bloed-, aanverwantschap, van vriendschap of geldelijke betrekking staat, wordt zijdelingse dwang uitgeoefend. Eveneens door het verschaffen van langer ofbeter werk aan hen,
die zijn winkel bevoordelen en door een volgend jaar bij voorkeur hen
in dienst te nemen. Ook het verschaffen van krediet dwingt de schuldenaar moreel niet een andere winkel op te zoeken, ook al ziet men daarin
V'oordeel;
b) rechtstreeks:
Deze bestaat in het stellen van de uitdrukkelijke voorwaarde bij het
dienstkontrakt om in een of meer bepaalde winkels te kopen. Bij het
niet nakomen van deze voorwaarde voIgt onherroepelijk ontslag. Ben
ander rniddel, dat toegepast wordt om onwilligen te straffen, is bijvoorbeeld uitzetting uit de woning van de werkgever-winkelier 2).
Rechtstreeks opgelegde dwang komt in tegenstelling tot zijdelingse dwang
1) Gedwongen winkelnering in onderscheidene bedrijfstakken in verschillende
deelen des lands, rapport nr. 23 van de Directie van den Arbeid (Den Haag 1918),
biz. 120.
2) Handelingen Staten GeneraalI888-1889, Bijlagen Tweede Kamer, (110.5).
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weinig voor. Juist de zijdelingse dwang is het grote kwaad dat bestreden
moet worden. Met name het versluierd voorkomen heeft het hardnekkigst
stand gehouden en vooral in die gemeenten, waar het gedwongen karakter
van de werkgeverswinkels het minst op de voorgrond trad en waar ook aan
het niet-gebonden publiek verkocht werd. Dit kwam het meest voor in afgelegen plaatsen, waar gebrek aan arbeidsgelegenheid de arbeider sterk afhankelijk maakt van zijn werkgever. Deze laatste kan van zijn macht Inisbruik maken door op te gaan treden als winkelier, cafehouder, woningverhuurder of geldschieter. Zijdelingse dwang verschilt in feite bitter weinig van
de rechtstreeks opgelegde dwang. Want ook al is de arbeider in naam vrij
zijn winkelwaar te kopen waar hij wH, toch doet hij er verstandig aan zijn
inkopen zoveel mogelijk bij de werkgever te doen plaatsvinden, daar anders
de kans groot is dat spoedig ontslag zal volgen. De verplichting hoeft niet
altijd direkt door de werkgever opgelegd te zijn om als drukkend ervaren te
worden; toch beseft men vaak maar al te goed welk een nadeel het kan
brengen als men zijn inkopen bij een ander doet. De gehele zijdelingse
dwang is te beschouwen als een soort ongeschreven wet die niet overtreden
mag worden.
2. Plaats en tijd van betating

In nauwe relatie tot een vrije beschikking over het loon staat naast de
vorm, waarin het loon uitgekeerd wordt, ook de plaats waar zoiets gebeurt
en wanneer. Het is niet juist de uitbetaling van het loon te doen plaatsvinden op plaatsen, waar de arbeider gemakkelijk in de gelegenheid wordt
gebracht zijn geld weer direkt uit te geven. De eigenaar of werkgeverwinkelier zal niet nalaten de arbeiders op dergelijke plaatsen (winkels,
lioegen, enzovoort) tot grote uitgaven te prikkelen. De nevenbedoeling van
het uitbetalen van loon in winkels of andere lokaliteiten is niet moeilijk te
raden. Een niet onbelangrijk deel van het uitbetaalde loon keert weer terug
in handen van de werkgever. Van eveneens groot belang is het voor de arbeider zijn loon op geregelde tijden te ontvangen. Vooral voor het gezin is
het gewenst telkens te weten, wanneer er weer geld binnenkomt in verband
met de aankoop van benodigde levensbehoeften. Voor een geregelde gang
van het huishouden is het een onInisbare zaak, dat er over de inkomsten,
periodiek naar vaste terInijnen, beschikt kan worden. De arbeiders dienen de
volledige vrije beschikking te hebben over hun loon en door onvoldoende
rekening te houden met plaats en tijd van betaling door de werkgevers, wordt
deze vrijheid op bedenkelijke wijze aangetast 1).
3. Gedwongen winkelnering, geografisch bezien, exclusiefde schoen- textiel- en
sigarenindustrie

Het onderzoek waartoe de Directie van de Arbeid in 1909 opdracht kreeg,
naar verschillende bedrijfstakken en naar de arbeidstoestanden die daarmee
1) H. J. H. van BoetzeIaer, De uitkeering van arbeidsIoon (Utrecht 1902), bIz. 70
en 79.
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TABELI
Overzicht van het gemiddeld loon per week en van het gemiddeld bedrag per week in
de werkgeverswinkel besteed 1)

Gemiddeld loon
per week
Plaats
Lage Zwaluwe
Klundert
Zevenbergen
Zevenbergsche Hoek
Standdaarbuiten
Steenbergen
Dinteloord
Bergen op Zoom
Wouw
's-Gravenmoer
Vlijmen
Boxtel
Sint Oedenrode
Best
Deume
Putte
Etten en Leur
BaarIe-Nassau
Waspik
Mill

Gemiddeld bedrag
per week, in de
werkgeverswinkel besteed

ongehuwd

gehuwd

ongehuwd

gehuwd

15,45

1 7,57
6,73
9,07
" 6,92
" 7,70
" 6,84
" 6,73
" 9,70
"" 10,80
1,31
" 9,49
" 9,20
" 7,96
"" 10,9,50
" 2,89
" 9,21
" 7,50
" 8,61

12,20

12,77
" 2,17
" 3,50
" 6,09
" 7,17
" 6,23
" 3,11
" 1,72
" 5,40
" 1,31
" 3,22
" 4,80
" 3,89
" 5,13
" 2,07
" 3,46!
" 5,39
" 1,50
" 4,08
" 3,60

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

8,98
4,74
6,29
4,98
5,24
7,81
3,35
1,07
7,61
9,50
6,38
7,90
7,22
2,20
5,50
3,94
8,25
6,35

"" 11,-

" 2,14
" 3,28
" 4,07
" 3,79
" 2,70
" 1," 2,17
" 1,07
" 3,40
,,4," 1,94
" 4,58
" 2,11
" 2,49!
" 4,48
" 1,83
" 1,25
" 3,95

samenhingen, strekte zich in Noord-Brabant uit over de volgende plaatsen.
Het eindresultaat is gepubliceerd in een rapport dat in 1918 uitkwam.
De waren, die in de werkgeverswinkels werden betrokken, bestonden
hoofdzakelijk uit kruideniers- en grutterswaren en in zeer veel gevallen uit
manufakturen.
De cijfers in Tabel I zijn bewerkt volgens de gegevens, die door de Directie
van de Arbeid verzameld zijn. Voor de enquetes, die door leden van de
Directie van de Arbeid gehouden zijn, werden zowel arbeiders als arbeidersvrouwen gehoord. Het is echter niet met zekerheid te zeggen of de opgaven
aIleen het loon van mannen betreffen. Ook de toelichting, die ik hieronder
zal geven voor de verschillende plaatsen, is grotendeels gebaseerd op het
materiaal, dat door deze Directie van de Arbeid is bijeengebracht.
Lage Zwaluwe

Overwegend vindt de mannelijke beroepsbevolking zijn werk in riet- en
bandsnijden, in het houthakken en fabriceren van hoepels. Een zeer uitgebreide en winstgevende handel in riet, biezen en tenen bestaat hier en 2/3 van
deze handel is in handen van een familie. De winkeldwang is hier niet van
1)

Gedwongen winkeinering ... , rapport nr. 23 van de Directie van den Arbeid.
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grote betekenis. Ret betreft veelal aIleen manufakturen en geen kruidenierswaren.
Meer dan zijdelings dat het een morele plicht zou zijn voor de betrokken
arbeidersvrouwen om in de werkgeverswinkel te kopen, komt de winkeldwang niet voor. De prijzen van de te kopen goederen zijn duurder dan in de
vrUe winkels 1).
Klundert

Ret is een tamelijk welvarende gemeente, waarvan de arbeidersbevolking
zijn bestaan heeft in de houtzagerijen. Er bestaat hier zelfs voldoende arbeidsgelegenheid, zodat de arbeider minder afhankelijk is van de werkgever.
De laatste is daardoor minder gemakkelijk in staat een uitbuitingssysteem
op zijn arbeiders toe te passen. Een patroonsvrouw klaagde steen en been:
"Ret is tegenwoordig wat moois, ze halen hier hun geld, maar koopen doen
ze bij een ander. 0, het yolk is zoo brutaal, tegenwoordig' Ze zijn het niet
waard, dat je ze geld laat verdienen'"
In de werkgeverswinkels wordt weinig aan levensmiddelen gekocht; af en
toe worden er door de arbeiders manufakturen gekocht om de werkgever
toch niet al te veel te ontstemmen 2).
Zevenbergen

De grote meerderheid van de arbeiders, die in de suikerfabriek en in de
landbouw werkzaam zijn, leiden een afschuwelijk bestaan. Direkte pressie
komt hier weI voor en al van ouds zijn er in deze gemeente verscheidene
bazen, die als winkelier op ongeoorloofde wijze misbruik maakten van hun
positie 3).
Zevenbergsche Hoek

Er worden zeer lage lonen betaald in de vlashandel en landbouw. Bovendien liggen de prijzen van de levensmiddelen erg hoog, zodat de arbeiders
aangewezen zijn op bakker en kruidenier, die hun krediet geven. Ret is niet
te verwonderen, dat deze arbeidersbevolking aangewezen is op schuld maken
en dat het erg moeilijk is om schuldvrij uit de werkgeverswinkel te blijven ').
Standdaarbuiten

Rier wordt de gedwongen winkelnering in al haar vormen aangetroifen.
De winkeldwang vindt bij de werkgevers (vlashandelaar-graanhandelaar)
bijna een volkomen toepassing. Ret loon wordt altijd verrekend in de winkel
of aan de molen. De prijzen van de waren zijn zeker 30% duurder en ruim
a.w.,
a.w.,
a.w.,
') a.w.,
1)
2)
3)

bIz. 3.
bIz. 6.
bIz. 8.

bIz. 10.
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3/4 deel van het loon moet besteed worden in de winkel. De vrees, geen werk
te zullen hebben in de wintermaanden, doot de mensen berusten in deze
situatie 1).
Steenbergen en Dinteloord

Ook in deze plaatsen van de Westhoek van Noord-Brabant laten de toostanden veel te wensen over. Er is een tekort aan werkgelegenheid, zodat de
werkgevers-winkeliers kunnen doon wat ze willen (lage lonen - hoge prijzen).
Er is weinig sprake van loon in geld uitbetalen; slechts wat na aftrek van
de schulden, gemaakt in de winkel, overblijft, krijgen de arbeiders in handen 2).
Bergen op Zoom en Wouw

De leefwijze van de arbeiders is over het algemeen behoorlijk en ordelijk.
Geen der winkels is opgericht uitsluitend met het oog op de verkoop aan in
dienst zijnde arbeiders. De gedwongen winkelnering is in Bergen op Zoom
van weinig of geen betekenis, terwijl in Wouw ongeveer de helft van het loon
besteed wordt in de werkgeverswinkels 3).
,s-Gravenmoer

De gemeente staat bekend om haar kantwerk en is berucht om de winkeldwang. Aile kantwerksters worden steeds in winkelgooderen uitbetaald met
uitzondering van een kantwerkster. Voor de meesten echter wordt het kantwerk alleen als geringe bijverdienste uitgeoofend. Uit uitvoorige informatie is
gebleken, dat de waren tegen normale prijzen berekend zijn en dat ze van
normale kwaliteit zijn a).
Vlijmen
In deze gemeente zijn acht mandenfabrikanten gevestigd. Ailes wordt betaald in stukloon, zodat de lonen niet laag zijn. Ongeveer de helft van de
ondememers oofent een nevenbedrijf uit, zoals het aanhouden van een
kruidenierswinkel, een cafe, een broodbakkerij. De meeste arbeidersvrouwen winkelen bij de werkgevers, omdat mannen en zonen bij hen werken. De
arbeiders zijn hier niet georganiseerd en staan op een zeer laag peil van ontwikkeling. Ongeveer de helft van het verdiende loon wordt besteed in de
werkgeverswinkel 6).
1)

a.w., bIz. 12.

2) a.w., bIz. 14.
3) a.w., bIz. 16-17.

') Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid over 1903 en 1904, Ie arbeidsinspectie, bIz. 55.
5) Gedwongen winkelnering ... , rapport 23 van de Directie van den Arbeid, bIz.
23.
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Boxtel en Sint Oedenrode

De toestand is bier erg ongunstig. De vrouwen weten in het geheel niet
hoeveel men haar voor de dagelijkse levensbehoeften in rekening brengt.
De uitspraak: "Ze schrijven het in de winkel weI op en zaterdags komt het
weI terecht", wordt telkens gehoord. Omdat men tegen te hoge prijzen moet
kopen, bIijft er weinig van het karige loon over 1).
Best

De omstandigheden, waaronder de steenfabriekarbeiders hier moeten
werken en leven, zijn over het algemeen treurig. Het is erg moeilijk voor deze
arbeiders te ontkomen aan de werkgeverswinkel. Weliswaar vindt de verrekening van het loon met winkelwaren niet direkt plaats, toch blijken de
arbeiders zonder deze expliciet gestelde maatregel hun plicht te kennen 2).
Deurne

De arbeiders in deze gemeente zijn er, ondanks dat ze voor een groot deel
slechts werk kunnen vinden bij de gemeenteIijke exploitatie van de uitgestrekte veengronden, op gesteld te mogen werken op de steenfabriek. De
arbeiders, die niet al te Ver wonen, komen geregeld kopen, alhoewel niet
altijd voor grot~ bedragen per week. Ze verklaren dit te doen om werk te
houden of te krijgen 3).
Putte

De mattenvlechterij wordt in Putte op grote schaal beoefend. Winkeldwang heerst hier in haar meest volkomen vorm. Alles wat de bevolking
nodig heeft, wordt door de werkgever geleverd: brood, kruidenierswaren,
huishoudelijke artikelen. De dwang gaat zelfs zover, dat ook de niet direkt
betrokkenen (andere gezinsleden) moreel verplicht gesteld zijn om te winkelen bij de werkgever. Ook wat elders in geld wordt verdiend, moet in de
winkel van de werkgever besteed worden. En wie deze ongeschreven wet
overtreedt, hoeft geen poging meer te doen om met mattenvlechten iets te
verdienen 4).
Stro- en hooibewerking in Etten-Leur, Baarle-Nassau en Waspik

Strohulzenfabrieken komen in verschillende delen van het land voor, maar
het meest daar, waar veel rogge wordt verbouwd en geen andere stroverwerkende nijverheid is. Het merendeel van deze bedrijven is ook ingericht
tot het persen van stro en hooi. Strohulzen, die voomameIijk van roggestro
1)

2)
3)

a.w., biz. 26.
a.w., biz. 28.
a.w., bIz. 31.

') Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid over 1909, Ie Arbeidsinspectie,

biz. 46.
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worden gemaakt, worden gebruikt als verpakking voor flessen. De produktie
van strohulzen is aanzienlijk en het grootste gedeelte daarvan gaat naar het
buitenland. Noord-Brabant telt betrekkelijk veel strohulzenmakerijen en het
komt veel voor, dat door fabrieken in steden een of meer filialen op dorpen
gevestigd worden om te profiteren van de aldaar beschikbare goedkope
werkkrachten. Een dergelijk verschijnsel doet zich ook voor bij de sigarenfabrikage 1).
Vooral jeugdige personen aan deze bedrijfstak verbonden, gaan na schooltijd strohulzen maken. Hun inkomsten zijn een welkome bijverdienste voor
de gezinnen, waarvan de ekonomische omstandigheden over het algemeen
slecht zijn.
Wat de winkeldwang betreft, kan opgemerkt worden, dat deze te EttenLeur systematisch wordt toegepast. In de meeste gevallen toch kan de winkelnering nog beschouwd worden als bijzaak, als nevenverdienste. Hier
echter kan het niet meer als zodanig aangemerkt worden. De werkgeversvrouwen krijgen wekelijks een opgave van het fabriekskantoor, waarin vermeld staat wat ieder van de betrokken arbeid(st)ers heeft verdiend. Van uitbetaling van het loon is zo weinig terecht gekomen.
In Baarle-Nassau is de konkurrentie zwaar met de belgische winkels, die
bepaalde artikelen veel goedkoper leveren. Er wordt dan ook weinig in de
werkgeverswinkel gekocht, niettegenstaande het feit, dat deze het weI graag
ziet.
In Waspik bevindt de winkel annex bakkerij en cafe zich temidden van het
komplex bedrijfsgebouwen en enige arbeiderswoningen. AIle aanwijzingen
voor winkeldwang zijn dus voorhanden.
Mill

De lonen, voor het grootste deel van de fabrieksarbeiders in de klompenindustrie, zijn hier vrij hoog. De winkeldwang is duidelijk. Het loon wordt
slechts aan enkelen uitbetaald. Op het kantoor van de fabrikant wordt volstaan met uitreiking van een briefje, waar het bedrag op staat, dat de arbeider nog toekomt na aftrek van de kortingen. De arbeidersvrouwen begeven
zich naar de winkel met het briefje, waar geprobeerd wordt zoveel mogelijk
te verkopen. De arbeiders wisten niet beter, het hoorde nu eenmaal zoo
4. Gedwongen winkelnering in drie bedrijfstakken
a) De schoenindustrie

Het verschijnsel heeft in bet schoenmakersbedrijf grote afmetingen aangenomen. De inspecteur van de eerste Arbeidsinspectie (Brabant en Limburg) heeft uitvoerig in zijn verslagen aangegeven welk een ernstig karakter
de winkeldwang er heeft. Ook de Kamer van Arbeid voor het schoenmakers1) Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie door
Directie van den Arbeid, dl II (Den Haag 1912), biz. 61.
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TABEL II
Staat betreffende het geldelijk nadeel van de bij de winkeldwang betrokken
arbeidersgezinnen 1)

Plaats

Aantal
Totaal
gezinnen, bedrag, per
betrokken jaar in de
bij de
gedwongen
gedwongen winkel
winkelnering besteed

Lage Zwaluwe
Klundert
Zevenbergen
Zevenbergsche Hoek
Standdaarbuiten
Steenbergen
Bergen op Zoom
Wouw
Vlijmen
Boxtel
Best
Deurne
Putte

75
2
28
20
22
20
5
4
50
6
25
20
100

f 14.000,800," 6.000," 6.000," 8.000,"" 14.000,"

"
"
""
""

1.000,1.800,9.500,1.400,14.500,3.000,15.600,-

Totale
Gewone
winst van winst van
de winkel- de winkelhouder,
houder,
gesteld op gesteld op
30%

20%

f 3.231,- f
184,"" 1.385,- "
" 1.385,- "
" 1.845,- ""
" 3.231,231," 416,"" 2.192,323,"" 3.346,692,"" 3.600,-

Door
arbeiders
teveel
betaald

"

"

""

""
""

2.154,123,923,923,1.230,2.154,154,277,1.461,215,2.230,461,2.400,-

f
"
"
"
""
"

"
"

""
""

1.077,61,462,462,615,1.077,77,139,731,108,1.116,231,1.200,-

bedrijf te Waalwijk wijst in haar verslagen herhaaldelijk op de vele misstanden die bier voorkomen. Deze verslagen werden o.a. gepubliceerd in
het Tijdschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De schrikbarende
toestanden in het gebied van de Langstraat en de Meierij zijn aanleiding
voor de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel om een onderzoek
in te stellen. De Directie van de Arbeid wordt belast met de uitvoering van
deze opdracht en de resultaten van dit, in de loop van 1910 plaatshebbend
onderzoek zijn gepubliceerd in een rapport, getiteld : "Gedwongen winkelnering in de Noord-Brabantsche schoenenindustrie".
In de Langstraat en de Meierij, de streek van de looierijen en schoenmakerijen, hebben veel werkgevers winkels verbonden aan hun werkplaatsen. De
meeste werkgevers zijn niet aileen kruidenier, maar ook manufakturier.
Ook hebben ze vaak: de broodzorg voor hun arbeiders op zich genomen. Op
sommige plaatsen wordt de winkel gehouden in de werkplaats. Verder kan
opgemerkt worden, dat van de straatkant af gezien niets er op lijkt, dat zich
achter de gevel een winkel bevindt. De ruimte, waar de winkel gehouden
wordt, is vaak klein en onhygienisch; de voorraad is slechts gering en de
waren worden niet al te best verzorgd. Geen wonder, dat een en ander
gepaard gaat met een kwaliteitsverlies.
AIle plaatsen, waar een enigszins belangrijke winkeldwang gevonden werd,
zijn hieronder beschreven.
1) Gedwongen winkelnering ... , rapport nr. 23, bIz. 117.
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Kaatsheuvel
Het is een van de belangrijkste centra van de Noord-Brabantse schoenindustrie. Hier komt de gedwongen winkelnering in haar meest hardnekkige
vorm voor. De werkgever verrekent zoveel mogelijk de prijs van de gekochte
winkelwaren met het loon. Zo wordt aan verschiIlende arbeidersvrouwen te
Kaatsheuvel eenvoudig meegedeeld hoeveel ze te betalen hebben, waarbij in
de regel dat bedrag van het weekloon van de man afgehouden wordt. Toch is
de laatste jaren na totstandkoming van het wettelijk arbeidscontract (1908)
enige verandering opgetreden. De arbeiders krijgen nu wat geld in handen,
terwijl vroeger zo goed als de gehele verdienste verrekend werd met de in
ontvangst genomen winkelwaren. Het kwam nogal eens voor, dat de huur
dan rechtstreeks van het loon ingehouden werd. De winkels zijn ook hier
van de straatkant weinig zichtbaar. Gedurende de enquete door de Directie
van de Arbeid, toen de aandacht opnieuw op de ongewenste toestand viel,
hebben ± veertien werkgevers hun winkels opgeheven, vooral onder druk
van de aktie van de roomskatholieke vakvereniging.
Direkte dwang is hier niet voorgekomen; echter, wanneer bijvoorbeeld
een thuiswerker niet de winkel bezoekt, dan is er voor de werkgever een zeer
eenvoudig middel om zich van hem te ontdoen. De man moet lang wachten
op grondstoffen of er wordt hem slechte kwaliteit gegeven; hij wordt "doodgevoederd". De levering van kruideniers- en grutterswaren en brood wordt
krachtig bevorderd. Vrij algemeen is ook de verplichting voor de huisarbeiders om de benodigdheden voor de werktafel, het zogenaamde omraad, bij de
werkgevers te kopen. Echter de verstrekking van deze materialen draagt een
geheel ander karakter dan de andere winkelnering. Men is nu verzekerd
van een goede kwaliteit van de geleverde produkten 1).

Loon op Zand
Van de twintig schoenfabrieken zijn er maar liefst dertien in de een of
andere vorm bij de winkelnering betrokken. De winkels geven een uiterst
armoedig aanzien. Ze worden aIleen door eigen werklieden bezocht. De
voorraad is gering en de winkel waren worden slecht verzorgd 2).
Waalwijk
Toen in deze gemeente ± 1890 de huisindustrie plaats maakte voor de
fabrieksmatige produktie, verdwenen de meeste winkels. Van de achtendertig schoenfabrikanten hebben er in 1910 nog slechts drie een winkel. Men
begreep, dat men zijn tijd beter in de fabriek kon investeren. Bovendien
achten hier de arbeiders, die in een groot aantal op een fabriek werken, zich
1) J. F. G. v. B. Wichers, Gedwongen winkelnering in de brabantsche schoenenindustrie, in De Economist, jrg LXI (1912), biz. 304.
2) Gedwongen winkelnering .. ., rapport nr. 6 van de Directie van den Arbeid,
bIz. 12.
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door aansluiting sterk genoeg om zich tegen een eventuele winkeldwang te
verzetten 1).
Baardwijk

Acht schoenfabrikanten, waaronder twee van een machinale inrichting
voorzien zijn, zijn bij de winkelnering betrokken. Het totale aantal ondernemers bedraagt voor deze plaats twaalf. Twee fabrikanten leveren uitsluitend ellewaren. Bij de levering van kruideniers- en grutterswaren wordt geen
krediet toegestaan. Arbeiders doen pogingen, vooral in de machinale inrichtingen, om zich te onttrekken aan het juk van de gedwongen winkelnering.
Het nabij gelegen Waalwijk, waar de lonen hoger zijn en de bekwame
Baardwijkse arbeiders ook werk kunnen vinden, maakt deze fabrikanten
voorzichtig om de eis, dat bij hen gewinkeld moet worden, scherp vol te
houden 2).
Drunen

Br is geen plaats in de Langstraat, waar in verhouding tot het aantal
werklieden zoveel werkgevers worden aangetroffen. Vooral bij de kleine
werkgevers bestaat de winkelnering. Het bedrag van de inkopen wordt van
het loon afgehouden of er wordt betaald met een brieJje, waarmee de arbeider naar de winkel gaat om daar verder af te rekenen. De eigenaardige kombinatie van landbouw- en schoenmakersbedrijf wordt hier nog sterker dan
in enige andere Noord-Brabantse gemeente gevonden 3).
Besoyen

De winkeldwang komt hier nog op grote schaal voor. De verzorging van
de waren in de kleine zaakjes laat nogal eens te wensen over. Tien van de
vijftien fabrikanten exploiteren een winkel en verscheidene onder hen monopoliseren de broodverkoop aan hun arbeiders 4).
,s-Grevelduin-Capelle

Vier van de zes werkgevers hebben een winkel of zijn bij de winkelverkoop betrokken. De dwang om ellegoed tegen exorbitant hoge prijzen te
kopen, is hier sterk. Veel klachten bestaan er over de gedwongen broodverkoop 6).
Vrijhoeve-Capelle

De schoenindustrie is in dit dorp van betrekkelijk jonge datum. De bevola.w., biz. 15.
a.w., bIz. 16.
a.w., bIz. 19.
') a.w., biz. 21.
I) a.w., biz. 23.
1)
2)
3)
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king leeft hoofdzakelijk van het landbouwbedrijf. De drie fabrikanten hebben allen van begin af aan winkels. Toch geldt de dwang om te kopen bier
minder sterk dan in de meeste andere gemeenten 1).
Sprang

Ret schoenmakersbedrijf staat op een lage trap van ontwikkeling en er
zijn tekenen van een sterke achteruitgang. Twee van de tien patroons hebben
een winkel. De ornzet is echter niet belangrijk. De bakkers geven de arbeiders
wekelijks ~en briefje, waarop het bedrag van het brood staat aangegeven.
Dit wordt overhandigd aan de werkgever, die het bedrag van het loon afhoudt.
Dit gebeurt ook voor de bedragen, die aan kruidenierswaren zijn besteed.
Gereedscbappen worden niet geleverd, de leesten worden om niet in bruikleen gegeven 2).
Waspik

De toestand is redelijk gunstig; van de acht schoenfabrikanten houden er
slechts drie een winkel. De arbeiders worden met zachte dwang aangespoord
hun inkopen daar te doen plaatsvinden 3).
Dongen en Klein-Dongen

De leeriooierijen en schoenmakerijen, ± vijfenveertig ondememers, zijn
bier feitelijk het enige middel van bestaan. Winkelnering wordt uitgeoefend
door vijf hoofden van machinale inrichtingen en door elf ondememers van
handwerk. Menige werkgeversvrouw spoort bier de arbeiders aan om kIeren
op krediet te kopen. Winkelnering is nog in volle bloei, van enig vakverenigingsleven is nauwelijks sprake. De winkels maken de indruk behoorlijk
onderhouden te zijn 4).
Oisterwijk

Veertien van de drieentwintig werkgevers drijven een winkel. Vooral de
laatste jaren hebben deze winkels een zware strijd moeten voeren tegen de
grotere onafhankelijkheidszin van de arbeiders. Onder andere door twaalf
werkgevers is een kooperatieve inkoopvereniging opgericht, die 1 juni 1910
van start is gegaan. De bedoeling biervan was om de werkgeverswinkels in
stand te houden. Door een samenbundeling stond men nu nog sterker tegenover de werknemers 5).
Moergestel

Roewel er geen vaste winkeldagen voorgeschreven zijn, wordt in de regel
a.w.,
a.w.,
a.w.,
') a.w.,
6) a.w.,

1)
2)
3)

bIz.
biz.
biz.
biz.
biz.

25.

27.
29.

32.
36.
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op vrijdag en zaterdag ingekocht. Twee van de drie fabrikanten houden er
een winkel op na, die ook door anderen wordt bezocht. De ekonomische
toe stand is bier beter dan in het overgrote deel van de andere gemeenten,
waar schoenindustrie gevestigd is. De lonen zijn tamelijk hoog en de woningen goed en niet duur. De dwang om te kopen is weI sterk. In het algemeen
bestaat er een min of meer vertrouwelijke relatie tussen werkgever en werknemers 1).
Hilvarenbeek

Slechts twee van de negen fabrikanten houden een winkel, waarvan een
uitsluitend in rijwielen en naaimachines. De kruideniers- en grutterswaren
worden tegen normale prijs geleverd 2).
Veldhoven en Gi/ze

Er kan gekonstateerd worden, dat deze twee plaatsen, evenals een zevental
kleinere dorpjes, vrij van winkeldwang zijn 3).
Dat de toestand belangrijke financiele verliezen voor de arbeiders met zich
mee urengt, blijkt maar al te duidelijk uit de totaalcijfers betreffende de
schoen- en lederindustrie van de gemaakte winsten in de werkgeverswinkels,
aangegeven in Tabel III.
Het gemiddelde teveel per arbeider - overwinst - bedraagt per jaar ongeveer 121,75. Op huisgezinnen van vier arbeidskrachten, zoals die regelmatig voorkomen, is dat/87,- en dat is erg veel.
Welke staaltjes van machtsmisbruik plaatsvonden door sommige werkgevers, wordt geillustreerd aan de hand van de volgende voorbeelden.
In Kaatsheuvel had een jongen, die trouwplannen had, enige weken overwerk gedaan om wat geld opzij te leggen. Hij kreeg al vlug het volgende van
zijn werkgever te horen: "Als ge volgende week weer zoveel verdient en niet
meer in de winkel haalt, moet ge ook maar bij een ander gaan om werk. Ik
kan niet zoveel toegeven".
Twee meisjes uit de Langstraat gaan een mantel kopen in een Tilburgse
winkel. De prijs bedraagt 110,-. Het ene meisje betaalde kontant, het andere toonde een briefje van de werkgever waar ze werkte. Het was akkoord,
maar de mantel kostte haar 14,- meer, omdat deze Tilburgse winkelier een
kontrakt had met de betrokken werkgever in de Langstraat. De werkgever
genoot een premie van 40% boven de normale prijs, die de koopster of koper
moest betalen en niet de winkelier ').
Totale onbekendheid met de prijzen in de winkels kwam maar al te veel
voor. Een arbeider, die/7,- per week verdiende, ging inkopen doen bij zijn
1) a.w., biz. 40.
2) a.w., biz. 43.
3) a.w., bIz. 45.

' ) Gedwongen winkelnering, in Katholiek Sociaal WeekbIad, jrg V (1906), bIz.
366.
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TABELm
Gemiddeld bedrag dat de arbeider meer betaalt in de
werkgeverswinkels per week en per jaar 1)

Voomaamste
Aantal
gemeenten,
arbeiders, die
waar gedwongen werkgeverswinkelnering
winkels
heerst
bezoeken
Kaatsheuvel
Loon op Zand
Baardwijk
Drunen
Besoyen
's-GrevelduinCapelle
Waspik
Dongen
Oisterwijk
Moergestel

Gemiddelde Totaal bedrag,
wekelijkse
per jaar meer
extrauitgave
betaald dan
in vrije
van de
arbeider
winkels

200
138
154
24
156

10,45
" 0,34
" 0,40
" 0,31
" 0,49

122
31
435
234
54

"
"
"
"
"

1.548

0,61
0,28
0,38
0,39
0,48

1 4.680,2.484," 3.235," 384,3.900,"
3.904,"
465,8.700," 4.680," 1.350,-

Bedrag, per
arbeider
meer
besteed
123," 18,,,21," 16,,,25," 32," 15,,,20,,,20,,,25,-

33,782,-

werkgever. Hij bemerkte dat heel zijn loon op 3,5 cent na opging aan broodnodige inkopen. Nog maar nauwelijks bekomen van die schrik, zei de werkgever: "Aan 3,5 cent heb je ook niets, hier heb je er een briefkaart voor, die
komt weI te pas" 2).
Overduidelijk komt in deze voorbeelden naar voren de totale ondergeschiktheid van de arbeider aan zijn werkgever. Dat deze voorbeelden geen
toevalligheden zijn, maar dat er inderdaad sprake was van ergerlijke toestanden, is op te maken uit het rapport, dat door de Kamer van Arbeid voor
het Schoenmakersbedrijf te Waalwijk uitgebracht is naar aanleiding van een
onderzoek, dat ingesteld is naar voorkomen van gedwongen winkelnering in
1903.
Is het te verwonderen, dat de toestand zo uitzichtloos en hopeloos is in
veel gevallen, dat sommige werklieden verzuchten, dat ze graag wat minder
zouden willen verdienen, wanneer ze dan tenminste vrij waren in de keuze
van de bakker of kruidenier. Vooral wanneer de winkel bij sommige patroons slechts een paar dagen in de week open is, is het heel goed denkbaar
dat werknemers een dergelijke uitspraak doen. Wanneer de werknemers om
het een of ander verlegen zitten, wat maakt dat uit! De werkgevers hebben
hen toch in handen en dan is het veel gemakkelijker een groot geldbedrag,
in de winkel besteed, ineens te ontvangen. Tijd is immers geld. De toestand
1) A. H. J. Engels, Gedwongen winkelnering in de noordbrabantsche schoenenindustrie, in Katholiek Sociaal Weekblad, jrg X (1911), biz. 42.
2) Het euvel der gedwongen winkelnering, in Sociaal Weekblad, jrg XX (1906),
biz. 366.
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TABELIV
Overzicht van het aantal arbeiders betrokken bij gedwongen winkelnering en van de hogere prijzen te
betalen in de werkgeverswinkels 1)

Aantal werklieden

Gemeenten

Waalwijk en
Besoyen
Kaatsheuvel
Loon op Zand
Baardwijk en
Drunen
Sprang,
VrijhoeveCapelle en
Waspik
Totaal

Prijzen

zijde- konkur- 5 a 10% 10 a 25% 25 a 50%
Aantal Aantal
rechtwerkwerk- streekse lingse rerend *) meer
meer
meer
gevers
ververlieden,
door betrokken plichting plichting
Kamer
gehoord
146
526
91

38
70
27

12
8
11

134
528
80

12
36
5

161

40

25

136

257

35

33

1.181

210

89

57
131
14

55
321
56

22
36
18

30

61

70

224

58

169

30

1.102

141

662

176

202

*) Konkurrerend, dat wi! zeggen: prijzen zijn gelijk aan die van de vrije winkels.

is nog ellendiger, als voor de betrokken waren ook een veel te hoge prijs
betaald moet worden.
De Kamer van Arbeid voor het Schoenmakersbedrijf is van mening, dat
het zeer wenselijk is, dat dit kwaad ongedaan wordt gemaakt. Toch wil ze de
feitelijke toestand niet helemaal uit het oog verliezen. In zeer veel gevallen
is de gedwongen winkelnering de kurk, waarop deze nijverheid drijft; dit
wil zeggen, dat de winkel voor de werkgever een bron van grote inkomsten
is voor het schoenmakersbedrijf, zodat het laatste meer bijzaak wordt,
terwijl het hoofdzaak moet zijn. Zonder winkels zouden vele werkgevers in
hun bestaan ernstig bedreigd worden, zodat een plotselinge opheffing van
de gedwongen winkelnering zonder twijfel een grote stoornis in deze bedrijfstak te weeg zou brengen, waardoor ook de levensomstandigheden van de
werldieden aanmerkelijk zouden verslechteren 2).
Ben dergelijk geuite bewering is vooralsnog geen reden om dan maar geen
haast te maken met het tegengaan van de winkeldwang. De toestand is onhoudbaar en vraagt om een oplossing. De arbeiders zijn de meest gedupeerden en moe ten langs verschillende wegen beter beschermd worden door de
willekeur van hun bazen.
Fig. 1 geeft een geografisch overzicht van de omvang van de gedwongen
winkeinering in de noordbrabantse schoenenindustrie.
1) Gedwongen winkelnering (1903), in Tijdschrift van het Centraal Bureau voor
de Statistiek, aft. VIII (1903-1904), biz. 320-321.
2) Gedwongen winkelnering, t.a.p., biz. 322.
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b) De textielindustrie

Gedwongen winkelnering werd voomamelijk daar aangetroffen, waar de
huisindustrie lang hoofdzaak is gebleven. En op plaatsen, waar deze bedrijfsvorm voort bleef bestaan naast de machinale produktie.
In Tilburg, in de negentiende eeuw het centrum van de wollen stoffenfabrikage geworden, heeft de machinale produktiewijze betrekkelijk snel
ingang gevonden. Na 1863 werd er van gedwongen winkelnering geen melding meer gemaakt. Weliswaar bleef ook daar nog huisindustrie bestaan,
maar ze speelde een rol van ondergeschikt belang. De gedwongen winkelnering kwam weI voor in omliggende kleine plaatsjes. Daamaast nam in de
omgeving van Helmond, waar honderden huiswevers leefden, de winkeldwang een grote vlucht.
Was de huisweverij op het platteland in haar periode van opkomst en
bloei, een welkome bron van bijverdienste voor de landbouwende bevolking,
ook toen het weven steeds meer hoofdbezigheid werd, behield de bevolking
haar agrarisch karakter en in een periode van ergste depressie beschermde
het beschikken over een stukje grond en een geit of een varken hen voor absolute armoede.
Het was met name in de huisindustrie, dat de hoeveelheid en de aard van
het werk grote invloed ondervond van het kopen in de werkgeverswinkel.
Hoewel de verplichting vaak niet in naam bestond, was het weI degelijk
merkbaar, wanneer niet genoeg gekocht werd in de winkel van de werkgever. Vooral in plaatsen, waar het thuiswerk lang een belangrijk aandeel in
de produktie heeft gehad, is de winkeldwang tot in de twintigste eeuw voorgekomen.
Vit Tabel V blijkt welke plaatsen vooral getroffen zijn door de winkeldwang.
Typisch in deze tabel is, dat ongehuwden soms meer in de winkel kochten
dan gehuwden. Het is niet aannemelijk, dat dit in feite het geval is geweest.
De berekeningen, die ik hiervoor gemaakt heb, zijn gebaseerd op gemiddelden. De cijfers die voorhanden waren, waren niet voldoende gespecificeerd
om een juist beeld van de situatie te kunnen scheppen. Daardoor is het mogelijk geworden, dat in deze tabel een enigszins vertekend beeld ontstaan is.
Waarschijnlijk was het ook vaak uit angst voor opzegging, dat men zoveel
mogelijk van het loon in de winkel van de werkgever besteedde. Na 1870
werden de meeste weverijen in Noord-Brabant voor machinaal bedrijf ingericht en maakte de huisindustrie steeds meer plaats voor de fabrieksmatige
weverij met uitzondering van Gernert en een aantal andere dorpen.
Geldrop

Wat de huisindustrie betreft, kan gekonstateerd worden, dat in 1856 tegenover het aantal personen, dat in fabrieken werkt, namelijk 719, slechts
270 thuiswerkers zijn. De huisindustrie is ook hier van afnemende betekenis.
In 1876 is het toen betrekkelijk geringe aantal thuiswerkers van 270 naar 100
teruggelopen. Dat te Geldrop de mensen gemakkelijker dan elders naar de
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TABELV
Overzicht van het gemiddeld arbeidsloon en gemiddeld bedrag per week in de werkgeverswinkel besteed
in de Textielindustrie, 1909-1910 1)

Samengesteld uit een kornbinatie van gegevens, ontleend aan rapport no. 16 van de Directie
van den Arbeid
Gemiddeld loon per week
Plaats

thuiswerkers

Gerniddeld bedrag, per week in
de werkgeverswinkel besteed

fabrieksarbeiders

thuiswerkers

fabrieksarbeiders

ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd
Gernert
Nunen/Gerwen
Geldrop
Zeelst
Meerveldhoven
Goirle

12,75
" 6,75

13,48
" 2,83
" 3,67

Aantal fabrieken:
10
Aantal betrokken arbeiders: 399
Geschatte verdiensten: 1141.500,Bedragen, perjaarin
49.100,de winkels besteed:
"
Teveel betaald op de
bedragen:
6.300,Winst van de winkeliers
11.880,-

14,16
" 5,10
" 5,79
" 6,75
" 4,48
" 5,56

1 6,8,33
" 7,41
" 6,75
" 3,25
"" 10,27

12,25
" 1,25

12,79
" 0,80
" 1,25

12,66
" 0,88
" 1,75
" 2,75
" 1,50
" 0,57

Aantal dwangwinkels te:
Gernert:
3
Nunen/Gerwen:
2
Geldrop:
3
2
Zeelst:
1
Meerveldhoven:
1 2)
Goirle:

"

fabriek te bewegen zijn, moet worden toegeschreven aan de struktuur van
het dorp. De textielnijverheid is bier nooit een aanvullende bestaansbron
geweest van de landbouw, zoals dat in andere plaatsen van Noord-Brabant
in het algemeen weI het geval was. In Geldrop is het thuisweven en spinnen
voor bijna allen hoofdbestaan geweest, waardoor het type fabrieksarbeider
zich gemakkelijk ontwikkeld heeft. Over gedwongen winkelnering is in de
jaren zestig van de vorige eeuw niets bekend. Eerste gegevens bierover dateren
uit het jaar 1888. Door enkele firma's wordt zijdelingse dwang uitgeoefend
op hun werklieden. De werklieden moeten hun geld in een bepaalde aangewezen winkel in ontvangst gaan nemen 3).
Gemert

Zeer sterk wordt de winkeldwang toegepast door de grootste werkgevers.
Iedere wever is ervan verzekerd, dat niet-kopen gelijk staat met opzegging
van het werk. Gernert is de plaats, die het langst het grootste aantal thuis1) Gedwongen winkelnering in de tabaksnijverheid en eenige andere bedrijfstakken, rapport or. 16 van de Directie van den Arbeid (Den Haag 1914), bijlage.
2) a.w., bIz. 70.
3) F. B. A. M. Verhagen, Geldrop; econornisch-statistische beschrijving van een
industrieele plattelandsgerneente vanaf het begin der 1ge eeuw (Eindhoven 1945),
biz. 62 en 68.

14,93
" 1,63
" 2,29
" 0,70

,,1,-

" 2,25
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weyers heeft gehad (in 1910 - 98 thuiswevers en 7 hulpkrachten). Het zijn
vooral de ouderen die moeilijk konden wennen aan de fabrieksarbeid, die
het thuiswerk volhielden en op deze manier, hoe moeilijk het ook werd, probeerden hun brood te verdienen 1).
Zeelst

De meeste arbeiders moeten hun loon in de werkgeverswinkel besteden
en lijden daarop minstens 10% schade.
Goirle

Voor het grootste deelleefde de bevolking omstreeks de eeuwwisseling
van de textielnijverheid en landbouw. De textiel vormde de enige industrietak, die in Goirle voorkwam. Vooral jute- en linnen weefsels werden vervaardigd. Goirle kende vele kleine bedrijven en een groot aantal thuiswerkers.
De huisweverij was hier nauw verbonden met de ter plaatse aanwezige
jutefabrieken. Jute werd gesponnen en geweven, terwijl ook het zakkennaaien
veelal in huisindustrie werd gedaan. Dat de huisweverij in Goirle zolang
bleef bestaan, lag aan het feit, dat het behangsellinnen (dit bestaat uit een
ketting van linnen en een inslag van jute of linnen) bijna uitsluitend ambachtelijk werd gemaakt. Dit produkt kende weinig konkurrentie buiten Goirle,
waardoor men niet genoodzaakt was het machinaal te vervaardigen.
De toestand in dit dorp en andere was lang zo, dat bij de arbeiders vaak
het gevoel leefde, dat men moreel verplicht was om te kopen bij de werkgever. Men had er zijn werk en "men gunde hem de verdienste". Vooral als
er in het dorp weinig andere winkels waren en de prijzen weinig verschil
uitmaakten, kocht men liever bij de patroon.
Na 1910 kende Goirle nog slechts een gedwongen winkel 2).
De textielcentra, die na 1900 nog maar weinig thuiswerkers hadden, staken gunstig af bij de schoenindustrie in de Langstraat en de sigarenindustrie
in zuidoost Brabant, waar het thuiswerk nog op veel grotere schaal toegepast werd. Met als gevolg, dat de dwang om in bepaalde winkels te kopen,
daar ook sterker was.
c) De sigarenindustrie

De sigarenindustrie is sedert 1910 in belangrijke mate gekonsentreerd in
de zuidoosthoek van Noord-Brabant. Zoals Tabel VI aangeeft, werden met
de fabriek in relatie staande winkels in een aantal plaatsen aangetrofi'en.
Wanneer men bedenkt, dat de huishuren van /0,60 tot /2,- per week
bedragen, ziet men in deze tabel, dat er bitter weinig overblijft van het ver1) Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie, dl ill
(Den Haag 1914), bIz. 58.
2) L. C. W. J. M . ten Horn-van Nispen, Jan B. M. van Besouw; een sociaal
geInspireerd ondernemer rond 1900 (Til burg 1971), bIz. 19-20, 111 en 119.
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TABEL VI
Overzicht van het gemiddeld loon en gemiddeld bedrag per week in de werkgeverswinkel besteed, voor
arbeiders, werkzaam in de sigarenindustrie, 1909-1910 1)

Samengesteld uit een kombinatie van gegevens, ontleend aan rapport no. 16 van de Directie van den
Arbeid
Gemiddeld bedrag, per week in
de werkgeverswinkel besteed

Gemiddeld loon per week
thuiswerkers

Plaats

fabrieksarbeiders

thuiswerkers

fabrieksarbeiders

ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd
Deume
Woensel
Zeelst
Valkenswaard
Aalst
Meerveldhoven
Riethoven
Reusel
Roge en Lage
Mierde
Boxtel

11,-

11,22

" 1,07
" 8,69
" 1,45
" 6,62
" 1,52

" 4,50
" 1,60

" 9,80

I
"
"
""

3,03
8,5,22
8,73
10,66
8,18
" 4,84
" 4,97

"

6,17

" 7,51
"

18
Aantal fabrieken:
Aantal betrokken arbeiders: 793
Geschatte verdiensten
1218.900,der arbeiders:
~agen, perjaarin
76.300,de winkels besteed:
"
Teveel betaald op de
9.650,bedragen:
18.370,Winst van de winkeliers

11,25

11,22

I 9,62
" 10,10
" 10,27
" 0,93
" 10,34
" 12,33
7,61

"

" 14,65
" 13,-

,,2," 1,-

11,11
" 2,83
" 1,97
" 2,73
" 1,-

" 1,37
" 3,75
" 0,79
" 3,37

14," 3,33
" 3,50

" 2,13

,,2,-

,,3,,,5,-

" 1,85

" 2,92

" 2,88
" 2,04

" 5,66
,,4,-

In Boxtel mocht een werknemer niet meer zijn inkopen
doen bij de werkgever-winkelier, omdat zijn schuld te
hoog was!

"

diende loon. Gelukkig is er bij de woning vaak een lapje grond, waardoor
de arbeiders zich gedurende een gedeelte van het jaar van groenten en aardappelen kunnen voorzien. Soms behoren de woningen aan de arbeiders in
eigendom; meestal zijn ze dan wei zwaar met hypotheek belast. Vaak komt
het voor, onder andere te Woensel, dat personen, die een groot aantal krotten in eigendom hebben of een komplex nieuwe huizen laten bouwen, deze
dan verhuren aan arbeiders onder bepaald beding, dat ze hun levensbehoeften zuHen kopen in de winkel van de huiseigenaar. Deze misstand heeft indirekt met de gedwongen winkelnering te maken. Ik: zal op het eind van dit
hoofdstuk nog verder hierop ingaan.
Vakorganisatie bestaat er bijna niet bij hen, die bij de winkeldwang zijn
betrokken. Niet dat men tevreden is met de gehele situatie, maar de angst
om zich openlijk te uiten, is de grote belemmering om rechtvaardige en rede1) Gedwongen winkelnering ... , rapport nr. 16 van de Directie van den Arbeid,
biz. 41.
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lijke eisen naar voren te brengen. Men is erg bang voor ontslag. Bij de
arbeiders, werkzaam in de sigarenindustrie, is het heel normaal, dat de tienurige arbeidsdag (sinds 1911 ook voor volwassen manneIijke werknemers)
vaak verlengd wordt met twee It drie uren huisarbeid. Bij de lonen van de
sigarenmakers moet in het oog gehouden worden, dat er verschillende loonklassen in Noord-Brabant bestonden:
1) De klasse, waarin zich de grote steden 's-Hertogenbosch, Eindhoven,
en Breda bevonden (hoogste);
2) De tweede klasse wordt gevormd door de grotere plattelandsgemeenten;
3) In de derde, laagste, klasse zijn de kleinere plattelandsgemeenten
ingedeeld.
De plaatsen nu, waar de gedwongen winkeinering voorkomt, zijn over het
algemeen in de derde klasse te rangschikken. In deze plaatsen worden geen
kwaliteitsprodukten vervaardigd, maar slechts de allergoedkoopste sigaren.
Hoewel de arbeiders wei weten, dat ze meer voor hun waren moeten betalen
in de werkgeverswinkels, overheerst bij hen het berustende gevoel van "het
kan nu eenmaal niet anders". AIs de werkgever immers de arbeider loslaat,
staat er ellende voor de deur. Men is zo afhankelijk van de werkgever, omdat er in de omtrek geen andere arbeidsgelegenheid is en men nu eenmaal
niet de middelen en energie heeft om ze verder te zoeken, dat zelfs een gevoel
van welwiIIendheid bestaat ten opzichte van de werkgever. Men staat soms
voor honderd gulden in de schuld bij zijn werkgever. Die schulden zijn ontstaan, doordat de werkgever zo bereidwillig is geweest krediet te verlenen
voor het kopen van een huisje of klein vee. Vooral ontstaat die schuld als
het gezin veel kinderen heeft, die nog te jong zijn om mee te verdienen. De
vader verdient te weinig om aan de nodige levensbehoeften van zijn gezin
te kunnen voldoen, zodat hij wei zijn toevlucht moet nemen tot het kopen op
krediet. De schuld van gekochte manufakturen liep het meest op. Brood
werd vaak door middel van een bonnenstelsel geleverd. De arbeider kreeg
een bon, waarmee hij zich tot de desbetreffende bakker moest wenden. De
afrekening van het loon yond meestal plaats in de winkel.
Het was gebruikelijk, dat de vrouwen van de sigarenarbeiders in de winkel
meekregen wat ze nodig hadden en het resterende loon wat na aftrek overbleef. In de meeste gevallen was het de werkgever er om te doen zoveel
mogelijk van het verdiende loon terug te krijgen.
De boeking van de door de arbeiders op krediet geleverde goederen gebeurde vaak in het geheel niet of op een zeer slordige manier. Zij, die de
kunst verstonden om van het door de arbeiders verdiende loon zoveei mogelijk terug te halen door omzet zo hoog mogelijk op te voeren, hadden de
arbeiders pas goed gevangen in hun net, wanneer ze schulden maakten 1).

1) a.w., bIz. 5-13.

TABEL VII

Staat, aangevende enige typen van gemeenten in Noord-Brabant, waar bakkers, winkeliers, slagers, enzovoort, als eigenaars van huizen
gevestigd zijn 1)
Woningen verhuurd door
Bakkers

Handelaren in Handelaren in
koloniaJe-,
kolonialegrutters-, en
en
bakkerswaren grutterswaren

SIagers

Zuivelfabriek
en
zuivelhandel

Manufakturen Brandstoffenen
handel
konfektie

Plaats
aantal aantal aantal aantaJ aantal aantal aantaJ aantal aantal aantaI aantal aantaJ aantal aantal
eigeeigeeigewo- eigewowowoeigewoeigeeigewowonaren ningen naren ningen naren ningen naren ningen naren ningen naren ningen naren ningen
Oirschot
Oeffelt
Berkel-Enschot
Dongen
Udenhout
Strijp
WoenseI
Lage-Zwaluwe
Deume
Dinteloord
Steenbergen
Zevenbergen

5
17

1
2

80
4

1
2
3

2
10

28

4
3
6

14
28
131

3

15

I
I-Ii!

26

2
3

I

1
2

2
14

4
2

19
102

6
1
2
1

47
4
26
7

1) Gedwongen winkelnering ... , rapport nr. 23, biz. 121.
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2

3
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5. Het truckstelsel door bakkers, winkeliers, slagers, enz., als huiseigenaren,
op de huurders toegepast

Verscheidene leveranciers, die tevens huiseigenaar waren, maakten van
hun macht misbruik. Ook hier werden de arbeidersbelangen geschaad. De
huiseigenaar stelde vaak oude, vervallen woningen beschikbaar aan vooral
grote arbeidersgezinnen, omdat ze hem dan twee voordeeltjes opleverden:
1) De garantie, dat dergelijke gezinnen in de woningen bleven, omdat
ze moeilijk ergens anders terecht konden;
2) Een zeer grote omzet aan winkelwaren en brood.
Wanneer trouw aan de winkelplicht werd voldaan en de huur behoorlijk
betaald, voIgde na verioop van tijd een vriendschappeIijk aanbod om het
huisje te kopen. De Ieverancier was dan bereid de koopsom (natuurIijk een
hoger bedrag dan waarvoor hij het destijds had gekocht) als hypotheek te
nemen. Het gevolg was, dat de arbeiders op hoge leeftijd in een uitgewoond
huis verbleven, waarOP zoveel hypotheek stond, dat ze bij eventuele verkoop
niets overhielden. Het ging er bij dergelijke huiseigenaren om zo lang en zo
veeI mogeIijk profijt te trekken van oude vervallen woningen.
TabeI VII geeft een staat van wiIIekeurig gekozen gemeenten, waar huiseigenaren in die positie voorgekomen zijn. Het werkeIijke aantaI hypotheekhouders onder de kruideniers, bakkers, enz., die dwang toepasten, lag nog
veel hoger. Deze bewering werd geuit door de verschillende enqueteurs, die
aan de onderzoeken van de Directie van de Arbeid meegewerkt hebben. Ze
konden duideIijk konstateren, dat het nieuwe verschijnsel huisjesmeIkerij winkeldwang zich in gemeenten voordeed.
Ben steeds terugkerend verschijnsel bij de winkeldwang was, dat er geen
winkelboekjes werden gegeven. Er werd eenvoudig meegedeeld hoeveel ze te
betalen hadden. Kontr{)Ie was er niet bij. Daar kwam nog bij, dat de meesten
niet op de hoogte waren van de prijzen van de goederen, zodat het gemakkelijk mogelijk was hogere prijzen te rekenen.
De meeste arbeidersvrouwen trouwens konden noch lezen noch schrijven.
Bij verscheidene winkeliers bestond de gewoonte, dat de arbeiders gedwongen waren om op een bepaald tijdstip en op een bepaalde dag inkopen te
doen. Men raakte langzamerhand steeds aikeriger van het verplicht kopen,
omdat in de nabij gelegen grotere plaatsen of steden verscheidene artikelen
in ruim gesorteerde winkels beter en goedkoper verkrijgbaar waren.
Er voigt thans nog een alfabetisch overzicht van de plaatsen, waar gedwongen winkelnering wei in ernstige mate voorgekomen is, en een overzicht van de plaatsen, waar nauweIijks sprake is geweest van gedwongen
winkelnering.
Wei in de volgende plaatsen:
A : Aalst.
B: Baardwijk.

Baarle-Nassau.
Bergen op Zoom.
Besoyen.
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Boxte!.
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Mill.

Moergeste!.
N: Nuenen.

D: Deume.
Dinteloord.
Dongen en Klein-Dongen.
Dussen.
Druten.
E: Eerse!.
Etten en Leur.
G: Geldrop.
Gernert.
Gerwen.
Goirle.
's-Gravenmoer.
's-Grevelduin-Capelle.
H: Hapert.
Hilvarenbeek.
Hoogeloon.
Hoge en Lage Mierde.
K: Kaatsheuvel.
Klundert.
L: Lage Zwaluwe.
Loon op Zand.
M: Meerveldhoven.

0: Sint Oedenrode.
P : Princenhage.
Putte.
R: Reuse!.
Riethoven.
S: Sprang.
Standdaarbuiten.
Steenbergen.
Strijp.
T: Tongelre.
V: Valkenswaard.
Veldhoven.
Vlijrnen.
Vrijhoeve-Capelle.
W: Waalwijk.
Waspik.
Woense!.
Wouw.
Z: Zeelst.
Zevenbergen.
Zevenbergsche Hoek.

Niet of nauwelijks in de volgende plaatsen:

A: Aarle-Rixtel.
Alern.
Asten.
B: Bergeyk.
Berke!.
Berlicurn.
Boxrneer.
Breda.
Bude!.

H: Halsteren.
Haps.
Heeze.
Helmond.
's-Hertogenbosch.
Heusden.
Hoeven.
Hoge Zwaluwe.
L: Leende.
Lith.

C: Chaam.
Cuyk.

M: Mierlo.

E: Eindhoven.
Ernpel en Meerwijk.
Enschot.

0: Oeffelt.
Oirschot.
Oosterhout.
Oud- en Nieuw-Gastel.

G: Geertruidenberg.
Gestel.
Gilze.

R: Raamsdonk.
RoosendaaI.
Rucphen.
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S: Sambeek.
Schijndel.
Stratum.
T: Teteringen.
Tilburg.
U: Udenhout.
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Veghel.
W: Waalre.
Werkendam.
Woensdrecht.
Wijk.
Z: Zesgehuchten.
Zundert.

V: Veer.
Ter vergelijking met de toestand elders in ons land voIgt nog een geogratisch overzicht van heel Nederland van het aantal gezinnen dat gedwongen
is geweest in de werkgeverswinkels te kopen (Fig. 2).
C) GEVOLGEN

1. Overzicht van de gevaren, verbonden aan gedwongen winkelnering

Vooral de arbeiders zijn de dupe geweest van de gedwongen winkelnering.
De winkeldwang is te rangschikken onder de indirekte loonsvermindering.
De vrijheid van de arbeider wordt op een zeer hinderlijke wijze aangetast.
De arbeider heeft reeht op uitbetaling van het loon, heeft reeht en aanspraak
op het volle loon, dat hij naar eigen keuze kan besteden. De meeste mensen
kunnen zieh bijna geen voorstelling meer maken van de afhankelijke positie,
waarin de arbeider zieh toen beyond. Hij stond feitelijk maehteloos tegenover zijn werkgever, die hem zonder meer op straat kon zetten. Sehriftelijke
verbintenissen aangegaan met de werkgever, ontbraken in bijna aile gevallen.
De algemene stelregel, die de werkgever-winkelier er op na hield, was, dat de
arbeider, die niet bij hem koeht, blijk gaf van het ontbreken van een goede
verstandhouding. De gevolgen bleven dan meestal ook niet uit.
De hoeveelheid werk die men kreeg, werd afhankelijk gesteld van het bedrag dat men in de dwangwinkel besteedde; van de winkel uit werd zo een
rnisplaatste kontrole uitgeoefend over de huishoudens van de arbeiders.
De mogelijkheid dat de arbeider door angst of andere oorzaken naar de
winkel van de werkgever, van zijn tussenpersoon of van een derde, van wie
de werkgever provisie genoot, ging, was zeer goed denkbaar. Het gevaar
was groot, dat de werkgever reehter in eigen zaak werd, wanneer hij kon
dreigen met ontslag, wanneer hij ongestoord middelen kon blijven toepassen,
die leidden tot een vergaande degradatie van de arbeider 1).
Gedwongen winkelnering is gaandeweg een schrikbewind geworden. Het
heeft een zo ver reikende invloed gehad, dat het zelfs in bepaalde gevallen
mogelijk was, dat door verpaupering een situatie ontstond, waarbij de werkgever maar liefst als een weldoener werd gezien, die de arbeiders hielp voort
te bestaan. Iedere tewerkstelling werd als een daad van tegemoetkoming
gezien.
De uitbetaling van het loon in winkels leidde vaak tot onnodige aankopen.
1) Handelingen Staten Generaal1888-1889, IV BijIagen Tweede Kamer, bIz. 4.
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De nevenbedoeling ervan was niet moeilijk te raden. Er werd niet nagelaten
de arbeiders tot grotere uitgaven te bewegen. De dwang ging in Putte zelfs
zo ver, dat ook de niet direkt betrokkenen moreel verplicht gesteld waren
hun inkopen te doen in de dwangwinkeI 1).
De levering van ellewaren, waaronder ook gemaakte kledingstukken verstaan moeten worden, bracht in zoverre emstige miss tan den met zich, omdat
deze waren meestal op krediet gekocht werden. De zogenaamde klerenboom
bestond soms uit een zeer groot bedrag. Hieronder verstond men de schuld
van gekochte manufakturen. De afbetaling yond plaats met 10,25 - 11,per week. Een niet te onderschatten gevolg van de gedwongen winkelnering
was het verlenen van een dergelijk krediet. Vooral het lichtvaardig genomen
krediet werkte fataal en verlammend en maakte de arbeider steeds afhankelijker van zijn werkgever.
Een gevolg van het verplicht kopen was onder andere, dat de arbeiders
zich met iedere kwaliteit van de waren tevreden moesten stellen. Het was heel
goed mogelijk, dat de werkgever de arbeiders omtrent de kwaliteit van de
waren misleidde.
En niet aileen kon het voorkomen, dat de artikelen in de werkgeverswinkels duurder werden verkocht dan in de vrije winkels, maar ook, wanneer
de arbeiders gedeeltelijk in bonnen uitbetaald werden, mochten ze deze niet
opsparen. Ze waren verplicht deze in te wisselen voor waren, onverschillig
of zij die nodig hadden of niet 2).
Er ontstond heel gemakkelijk dwang, wanneer de werkgever er rechtstreeks
of zijdelings een winkel op na hield, vooral wanneer het eigen belang op de
voorgrond stond of kwam te staan.
De werkgeverswinkel was eigenlijk een vorm van oneerlijke konkurrentie.
De werkgever kon het produkt uit zijn bedrijf tegen kostprijs of lager op de
markt brengen, omdat hij terug kon vallen op de inkomsten uit zijn winkel.
Voor konkurrenten, die zich niet met deze bedenkelijke praktijken inlieten,
was de winkel een emstige doom in het oog 3). Een nog bedenkelijkere
schaduwzijde was de situatie, wanneer de winkelhouder ook optrad als
verhuurder van woningen. Daardoor was hij in staat door winsten, verkregen uit zijn winkel en uit het verhuren van woningen, de verkoopprijzen van
zijn fabrikaat nog lager te houden. Bovendien kon hij de arbeiders nog meer
treffen. De werkgever, die eigenaar was van arbeidershuizen, had een extra
machtig wapen in handen. Bij mogelijke botsingen of werkstakingen kon
hij dreigen met hogere huurprijzen en uit-huis-zetten.
Te laat zagen vele werkgevers in, dat de winkel eerder afbreuk deed aan de
eigenlijke zaak, zelfs als die met goed beleid beheerd werd. Werkgevers, die
hun tijd en werkkracht moesten verdelen tussen fabriek en winkel, zouden
toch nooit op de lange duur voldoende zorg kunnen blijven besteden aan het
eigenlijke bedrijf, ook al deed zijn echtgenote of een meesterknecht of een
1) Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid over 1909, Ie Arbeidsinspectie,
biz. 47.
2) Wichers, t.a.p., biz. 289.
3) Gedwongen winkelnering ..., rapport nr. 6, biz. 70.
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ander familielid het eigenlijke werk in de winkel. Het gevolg was bijna onherroepelijk achteruitgang in de produktie en een kwaliteitsverlies. De industrie als zodanig was niet gebaat bij een dergelijke toe stand (vooral in de
schoenindustrie was sprake van een achteruitgang). Het peil van de industrie
ging erdoor dalen. In plaats van zich toe te leggen op de ontwikkeling van het
bedrijf, op een uitbreiding, toepassing van nieuwe produktiemethoden, vergroting van hun vakkennis, hebben ze veel meer hun arbeiders dan hun
bedrijf gemaakt tot een objekt van hun ekonomische aandacht. Zoveel
mogelijk uit hun arbeiders zien te halen, was blijkbaar hun streven. Vooral
met de winkels van de k1eine ondernemers was het droevig gesteld. Hun
bedrijfje was eigenlijk al tot ondergang gedoemd. Enerzijds kregen ze meer
ekonomische macht over de bedreigde stand van huisarbeiders, anderzijds
moesten ze hun industrieel zwakke positie verdedigen tegen de konkurrentie
van de fabriek. De gedwongen winkelnering werd voor hen een bestaansvoorwaarde, maar hoe lang zouden ze zo het hoofd boven water kunnen
houden? 1)
De arbeider kon in omstandigheden komen, dat bij geld moest opnemen
ten gevolge van tijdelijke vermindering van verdiensten, veroorzaakt door
slapheid in het werk, ziekte of door toenemende behoeften van het gezin.
Tot wie anders dan de werkgever kon bij zich richten om krediet te krijgen
voor zijn dagelijkse levensbehoeften. Onder de schijn van welwillendheid
werd dan soms tot grote bedragen krediet verleend. Met de beperkte mogeIijkbeden lag het toen voor de hand, dat de zekerste waarborg het geleend
geld terug te ontvangen in het uit te betalen loon lag. De werkgever-winkelier
was dus de meest aangewezen persoon, die krediet kon verlenen. Zo raakten
arbeiders, die werkzaam waren in een seizoenbedrijf, bijna automatisch in
een toestand van athankelijkbeid. 's Winters, wanneer er geen werk voor hen
was, verleenden de werkgevers hen krediet op de uitdrukkelijke voorwaarde,
dat ze nu en later verplicht waren hun levensmiddelen en andere artikelen in
de aangewezen winkels te kopen 2).
De werknemers had den slechts de keuze tussen werkloosheid en het dulden
van geschetste toestanden. In de meeste streken, waar gedwongen winkelnering zo'n belangrijke rol heeft gespeeld, was men zich weI bewust van het
kwaad. Er werd geklaagd, hoewel niet openlijk, en verlangd naar een betere
situatie.
De winkel was inderdaad in strijd met het gewone rechtsgevoel, zeker als
er ook nog sprake was van een verhoging van de prijzen. Het opleggen van
de meest willekeurige arbeidsvoorwaarden door een werkgever was zo
gewoon geworden, dat hoop op enige verbetering bijna opgegeven werd.
Er heerste onder de arbeiders een bepaald gevoel van berusting. Ze waren
zo versuft, dat hun iedere uitweg afgesloten leek. Dit was kenmerkend voor
de toestanden, omdat het duidelijk liet zien, dat laag loon, armoede, slechte
1) A. H. J . Engels, Gedwongen winkelnering in de tabaksnijverheid en eenige
andere bedrijfstakken, in Katholiek Sociaal Weekblad, jrg XIV (1915), biz. 15.
2) Van Boetzelaer, a.w., biz. 100.
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gezondheid, samengingen met een laag peil van ontwikkeling en morele
moed. Het was geen gezonde tevredenheid, die met name Noord-Brabant
tot een sociaal kalme provincie maakte 1).

2. Huisarbeid
Onder vele thuiswerkers was de verplichting tot kopen in de werkgeverswinkel geheel ingeworteld; ze wisten niet anders of het hoorde zoo Ze wisten,
dat op niet winkelen het inhouden van werk volgde. Vooral omdat de gedwongen winkelnering bet sterkst gespeeld beeft in industrieen, waar nog
lang de huisarbeid is blijven voortbestaan, komt het me gewenst voor, wat
nader in te gaan op het fenomeen huisarbeid. Vooral omdat men zich de
realiteit van een weinig florerende huisindustrie moet voorstellen.
Huisarbeid is die bedrijfsvorm, waarbij de arbeiders werkzaam zijn in hun
eigen buis. Het verschilt van bet handwerk door de aard van de afzet. De
buisarbeider werkt niet op bestelling voor plaatselijke klanten of voor de
lokale markt, maar voor een ondememing of voor de export; in ieder geval
voor de verkoop in bet groot.
De positie van de huisarbeider heeft echter in de negentiende eeuw een
merkbare verandering ondergaan. Door invloed van het liberalisme ontstond er een terugtreden van de overheid op sociaal-ekonomisch terrein. In
dit klimaat, waar het recht van de sterkste ging gelden, kon gemakkelijk
gedwongen winkelnering ontstaan. De meeste buisindustrie in de negentiende
eeuw vond baar grond in de wens van de ondememers om op produktiekosten te besparen. Dit gold in sterke mate voor de sigarenfabrikage, schoenmakerij, kleermakerij, en goud- en zilversmederij. Ben onderdeel of onderdelen van het werk kon lang goedkoper uitgevoerd worden in de huisindustrie. Dan onstond het geval, dat een ondememer naast zijn fabrieksmatig
bedrijf een huisindustrieel bedrijf exploiteerde. Vooral in deze hoedanigheid
van huisarbeider treffen we het stelsel van gedwongen winkelnering aan 2).
De huisarbeider nam een zeer zwakke ekonomische positie in, die bern
noodzaakte om nagenoeg op alle gestelde voorwaarden in te gaan. Van enige
organisatie kon bij de huisarbeiders weinig sprake zijn, omdat ze, verspreid
wonend over het platteland, elkaar zelden of nooit zagen.
De huisarbeid werd uitgebreid of ingekrompen al naargelang de markt
gunstig of ongunstig was. Huisarbeid was in het geheel niet gebonden aan
wettelijke bepalingen betreffende inrichting van werkplaats, arbeidsduur,
het voorkomen van ongevallen. Er was sprake van een zeer lage loonstandaard, die onder andere veroorzaakt werd door seizoenarbeid en door de
mogelijkheid om vrouwen- en kinderarbeid op grote schaal door te voeren.
Ben algemene leerplichtwet bestond er nog niet in de negentiende eeuw.
Huisarbeid werd zo vaak tot gezinsarbeid. Met de lage lonen ging bijna
steeds een overmatige arbeidsduur gepaard. Het van's morgens vroeg tot
1) De

Vooys, t.a.p., biz. 221.

2) Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie, dl I

(Den Haag 1911), biz. 32.
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's avonds laat in veelal kleine slecht geventileerde vertrekken werken, waar
bovendien vaak weinig toevoer van licht was, had een zeer nadelige uitwerking op de gezondheid.
Er waren over het algemeen veel nadelen verbonden aan het thuiswerken
voor de arbeider en zijn gezin, ondanks dat de mogelijkheid om in huis iets
te verdienen met vreugde tegemoet werd gezien. Toch gaven aanvankelijk
veel werklieden de voorkeur aan dit stelsel, omdat ze meer vrijheid genoten
en thuis niet gebonden waren aan de orde en regelmaat, die in een werkplaats of fabriek voorkwamen.
De financiele toestand van de huisarbeider, die, zoals uit het voorgaande
blijkt, al erg zwak was, werd nog slechter, als ook het stelsel van gedwongen
winkelnering werd toegepast 1).
3. Analyse van de nadelige gevolgen van de winkeldwang

Gedwongen winkelnering is geenszins een op zichzelf staand sociaal
kwaad, maar maakt dee! uit van een geheel komplex van sociale wantoestanden. Het is niets anders dan een onderdeel van een systeem van arbeidersuitbuiting. Het verschijnsel gaat gepaard met lage lonen, lange werktijden,
slechte woontoestanden en een absoluut gemis aan enige arbeidsregeling.
De nasleep van deze toestanden vormen de te hoge prijzen voor de geleverde
waren, morele druk op de arbeiders met een demoraliserende werking voor
hun huiselijk leven, vaak algehele onbekendheid met hun geldinkomen. Het
geheel van regelingen, waarop in veel gevallen direkt het welvaren van de
werkgever berust, zijn het niet houden van winkelboekjes, verrekening van
het loon met de geleverde goederen, een te ruim krediet nemen en verlenen.
De nadelen zijn in twee hoofdrubrieken onder te brengen, namelijk materiele en morele. Het financiele bezwaar, het geldelijk verlies, dat door de
arbeiders geleden wordt, is eigenlijk, ook al wordt er om begrijpelijke redenen
de meeste nadruk op gelegd, nog niet het ergste. De zedelijke druk, die op de
arbeiders wordt uitgeoefend, vindt zijn weerslag in het gehele gezinsleven.
In gezinnen, waar al een grove verwaarlozing en vervuiling voorkomt, wordt
dit nog versterkt door de gedwongen winkelnering. Arbeiders, die een zeer
groot gedeelte van hun loon moeten afdragen aan de werkgever-winkelier,
zijn toch weinig anders dan objekten van uitbuiting 2).
In verreweg de meeste gevallen voelen de arbeiders de verplichting zeer
goed aan. Er leeft in hen zulk een slaafse onderwerping, dat ze gebukt gaan
onder een angst voor verlies aan werk. Ze denken er niet aan, ondanks te
hoge prijzen (10-15% meer dan in de vrije winkels) en ondanks ontevredenheid, aan de winkels voorbij te gaan. Het uit te geven werk wordt geregeld
naar de inkopen, die de arbeider in de winkel doet en niet in de eerste plaats
naar zijn bekwaamheid. Het beste middel om een enigszins redelijk bestaan
te hebben, is snel te werken en veel te kopen.
1) H. S. Veldman, Studie over huisarbeid (Amsterdam 1904), bIz. 17 en 20.
2) S. J. Robitsch, Gedwongen winkelnering, in De Economist, jrg LXVII (1918),

bIz. 596.
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Over de kwaliteit van de waren komen niet zoveel klachten voor; aIleen de
hygienische toestanden, waaronder ze geleverd worden, laten nog al eens te
wensen over. Gedwongen winkelnering is in die vorm in genoemde omstandigheden te beschouwen als een van de hatelijkste kenmerken van ongebreidelde winstzucht.
Met gedwongen winkelnering kunnen volgende misbruiken samenhangen:
1) Uitbetaling van het loon in andere vorm dan Nederlands geld;
2) Ongeregelde uitbetaling;
3) Verkoop en krediet.
Het nadeel van uitbetaling in vreemde munt is, dat de werknemer het geld
tegen Nederlands geld in moet wisselen bij de werkgever-winkelier tegen een
voor hem meestal onvoordelige koers. Deze uitbetaling yond vooral plaats
in grensgemeenten.
Ongeregelde uitbetaling komt vooral veel voor bij het veenbedrijf. Er zijn
verveners, die een heel seizoen bijna geen loon uitbetalen, maar allerlei
benodigdheden op krediet leveren. De ontvangst van een vrij groot geldbedrag ineens leidt vaak tot verkwisting en als noodzakelijk gevolg hiervan het
kopen op krediet. Het inkopen van waren op krediet komt soms op vrij grote
schaal voor. In veel gevallen wordt wekelijks na ontvangst van het weekloon
de schuld bij de winkelier afgelost. En wie eenmaal zulk krediet genomen
heeft, kan niet gemakkelijk de rekening weer helemaal effen maken. Want
net is de achterstallige schuld betaald of men moet weer een beroep doen op
het vertrouwen van de leverancier, omdat het overschot van het weekgeld
niet toereikend genoeg is om, behalve woninghuur en eventuele andere kosten, de aankoop van de voor de lopende week benodigde levensIniddelen te
bestrijden. Vooral voor manufakturen en kledingstukken raken de arbeidersgezinnen nog al eens diep in de schuld.
De nadelige gevolgen van het op kre~et kopen, kunnen zijn:
- de mogelijkheid, dat men gemakkelijk iets gaat aanschaffen, wat niet
strikt nodig is;
- men is niet in staat voldoende kontrole uit te oefenen op de juistheid
van de rekening;
- men raakt steeds meer afhankelijk van de kredietgever in casu de
winkelier 1).
In de regel is de arbeider arm en heeft, om in zijn onderhoud te voorzien,
de maatschappij niets anders aan te bieden dan zijn arbeid. Door het grote
aanbod van arbeidskrachten kan de arbeider weinig of geen invloed uitoefenen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en is daardoor gemakekelijk geneigd toe te stemmen in nadelige voorwaarden. De sociale ongelijkheid tussen werkgever en werknemer veroorzaakt een onbevredigende verdeling. De werkgever zal door zijn ekonoInische overmacht zich vlug laten
lei den door zijn egoisme. Een middel om tot een gedeeltelijke opheffing van
3) Handelingen Staten Generaal1888-1889, V Bijlagen Tweede Kamer, (110.2
110.4).
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die ongelijkheid te komen, is, de arbeider bewust te maken van zijn rechten,
hem meer in de gelegenheid te stellen als tweede partij op te treden, hem
voldoende op de hoogte te brengen van zijn ekonomisch belang 1). Bij veel
werkgevers bestond de gewoonte om eigenmachtig inhoudingen op het loon
van hun werklieden te doen, zelfs ook voor wat ze aan derden schuldig
waren. Meermalen gaf de werkgever graag gevolg aan verzoeken van winkeliers, huisbazen, bakkers, enz., om bij de uitbetaling van lonen eenvoudig een
bepaald bedrag af te houden voor de geleverde waren, wegens de woninghuur, enz.
De middelen, waarmee de winkeldwang gewoonlijk werd uitgeoefend,
waren van die aard, dat ze buiten het onmiddellijk bereik van de strafwet
vielen. Geweld werd niet gebruikt, ook geen dreiging met geweld, maar weI
dreiging met ontslag, loonsvermindering.
Het was hoe dan ook dringend nodig, dat aan de gehele toestand een halt
toegeroepen werd. Duidelijk zou in een wet, die de gehele arbeidsverhouding
ging regelen, omschreven moeten worden, welke rechten en plichten redelijk
konden zijn voor de twee partijen.
Het feit, dat tal van winkels in verschillende plaatsen in zo'n onhygienische
toestand verkeerden en een soms zo beperkte keuze van winkelwaren hadden, maakt het eenvoudig niet aannemelijk, dat iemand, die geheel vrij zou
zijn in het besteden van zijn loon, juist zulk een zaak met zijn klandizie zou
bevoordelen. De dwang sprak nog sterker als ook de prijzen duurder en de
kwaliteit van de geleverde goederen slechter waren.
Rekening houdend met de toch allagere lonen in Noord-Brabant en de
hogere prijzen in de werkgeverswinkels ging er een relatief groot deel van
het loon op aan voedingsmiddelen en andere primaire'levensbehoeften. Ter
verge1ijking: Het gemiddeld loon voor een nijverheidsarbeider in Nederland
lag in 1900 opj9,75, in 1903 opjlO,- en in 1911 opj11,- 2). Het gemiddeld loon voor een arbeider in Noord-Brabant lag daar ver beneden. Zie
hiervoor de tabellen, die eerder in deze studie gegeven werden.
Zeldzaam waren de gevallen, waarin het stelsel van gedwongen winkelnering niet nadelig was voor de arbeider. In de regel was het de werkgever
aIleen om zijn eigen voordeel te doen. Het was broodnodig dat er een einde
zou komen aan het idee van de grootst mogelijke kontraktsvrijheid. Want
deze handelwijze bleek in het geheel niet in het belang van de arbeider te
zijn.

4. Schoenmakerij
De schoenmakerij bleek na het midden van de jaren zeventig in de vorige
eeuw steeds minder opgewassen te zijn tegen de buitenlandse konkurrentie.
De oorzaak hiervoor lag vooral in de slechte kwaliteit van het Nederlandse
1) Ph. Faikenburg, Bijdrage tot de leer van het arbeidsloon (Rotterdam 1890),
bIz. 36 en 4l.
2) J. van der Spek, Een eeuw lonen en prijzen (1870-1970), in Maandschrift van
het Centraal Bureau voor de Statistiek, jrg LXVI (1971), bIz. 812.
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produkt. De Nederlandse schoenfabrikage raakte achterop in de produktietechniek. Weliswaar werd in 1859 te Waalwijk reeds de eerste stikmachine in
gebruik genomen, maar deze machine maakte in de Nederlandse ondernemingen weinig grote opgang.
Wanneer kleine schoenmakerijen met handwerk door grotere machinaal
werkende bedrijven werden vervangen, ging dit meestal met de nodige
moeilijkheden gepaard. De gedwongen winkelnering nam vooral in Brabant
scherpe vormen aan als gevolg van het feit, dat hier tal van kleine schoenmakersbazen de konkurrentiestrijd moesten leveren met grotere machinaal
werkende bedrijven in buiten- en binnenland.
In de ontwikkelingsfase, waarbij vee! thuiswerkers in grote lokalen ondergebracht werden, ontstond meer dwang. De schoenmakers raakten soms in
diepe schuld bij de werkgevers-winkeliers. De hoeveelheid werk, die een
schoenmaker kreeg, was niet zelden afhankelijk van het bedrag, dat hij in de
winkel besteedde. De kruidenierswaren of andere goederen waren vaak te
hoog in prijs, waardoor de financiele positie van de arbeiders nog slechter
werd 1). Het fabrikaat ging door de kombinatie van winkelhouder en ondernemer hoe langer hoe meer achteruit en het was dan ook niet te verwonderen,
dat het Noord-Brabantse schoenwerk zo moeilijk met het buitenlandse werk
kon konkurreren 2).
In de leerlooierij, - voor de exploitatie hiervan, hoe beperkt van omvang
ook, was een tamelijk groot kapitaal nodig -, kwam pas tegen het eind van
de negentiende eeuw het grootbedrijf op met produktie tegen hoge vaste
kosten. Tot dan kwam het vaak voor, dat een schoenmakerij gekombineerd
werd met een leerlooierij, wat ook geen gunstige uitwerking had op de kwaliteit van het schoeisel, omdat men vaak genoodzaakt was door geldgebrek
om het minder goede leer te kopen. De looier gebruikte dikwijls het slechte
leder voor de schoenen. Dat was geen bezwaar, omdat voor het grove schoenwerk voldoende aftrek te vinden was. Toen echter de vraag naar fijner
schoenwerk steeds meer toenam en men dus niet langer het goedkopere leder
als grondstof daarvoor kon gebruiken, moest men leder uit het buitenland
gaan betrekken. En aangezien dat meer kapitaalinvestering vereiste, kon niet
iedere schoenmakersbaas hieraan voldoen. Als gevolg van de modernisering
in de nijverheid werd deze produktietak steeds meer zelfstandig en voltrok
zich een scheiding tussen schoenmakerij en leerlooierij. Een sterke prijsverhoging in het leer na 1890 veroorzaakte voor veel schoenmakers ernstige
moeilijkheden, vooral, omdat in deze bedrijfstak veel kleine bedrijfjes
voorkwamen. Ze beschikten over weinig kapitaal, waardoor hun positie erg
kwetsbaar was. Toch hielden velen nog lang de konkurrentie tegen het met
lagere kosten voortgebrachte machinale schoenwerk vol. Het middel bij
uitstek daartoe was naast de lage lonen de toepassing van gedwongen
winkelnering. De arbeiders werden hierdoor in sterke mate gedupeerd. De
1) Van Velthoven, a.w., biz. 12.
2) H. A. van IJsselsteyn, Eenige mededeelingen betreffende het bedrijfsleven in

ons vaderland, in De Ingenieur, jrg XXVI (1911), biz. 384.
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positie van de schoenmakers is in de twintigste eeuw nog meer verslechterd.
De leerlooiers slaagden er namelijk in door eendrachtig optreden de prijzen
op peil te houden. De looiers hielden zich aan de afspraken, die ze gemaakt
hadden naar aanleiding van een bijeenkomst in 1899. In een arbeidsextensief
bedrijf als de leerlooierij had de gedwongen winkelnering trouwens weinig
zin. Er bestonden weliswaar vele kleine ondememingen, maar deze stonden,
financieel gezien, steviger in hun schoenen dan de kleine schoenmakerijen.
In de schoenfabrikage bleven de huisnijverheid en handenarbeid nog lang
een strategische plaats innemen, omdat het zwikken nog niet gemechaniseerd
was. Pas in 1906 werd het machinaal zwikken mogelijk. Zwikken is het aanbrengen van verbindingen tussen bovenwerk en binnenwerk. Nu in aIle fasen
van het produktieproces de mechanisering doorgevoerd kon worden, kon
ook de produktiekapaciteit vergroot worden. Het duurde echter nog enige
jaren, voordat de schoenmakers in de Langstraat in staat waren een kwalitatief beter produkt te maken, dat de konkurrentie met het buitenland kon
weerstaan. Tot die periode ging de arbeidersbevolking gebukt onder de
nadelige gevolgen van het stelsel van gedwongen winke1nering 1).
Uit de volgende illustratieve voorbeelden blijkt, dat de gevoIgen van de
winkeldwang inderdaad ten nadele uitvielen van de arbeiders.
In 's-Grevelduin-Capelle werd stof voor boezeroenen betaald met 10,35
per e1, terwijI de prijs in vrije winkels 10,20 bedroeg. Ben arbeider betaalde
hier voor een sportfianel/l,40, dat hij elders kon kopen voor 10,75 2) . Het
was sIechts bij uitzondering, dat de arbeiders evenveel betaalden als in de
vrije winkels. Zelfs bij werkgevers-winkeliers, die ook aan partikulieren verkoch ten, moesten de arbeiders meer betalen.
De gedwongen koop van omraad (dit zijn verschillende kleine benodigdheden voor de werktafel, zoals: spijkers, garen, was, pek, glas, enz.) is,
vergeleken met vroeger (in de negentiende eeuw), minder geworden. In
Kaatsheuvel en Loon op Zand maakte het nog 6% van het loon uit en dat
was zeer hoog. Het was namelijk niet altijd zeker, dat ze voor het afgeleverde
paar schoenen extra uitbetaald werden. De levering van omraad is bij sommige werkgevers in het loon begrepen. Gereedschappen en leesten worden
meestal in bruikleen gegeven.
De ergerlijkste feiten deden zich voor bij de gedwongen broodkoop. De
meest gewone vorm, waaronder deze zich voordeed, was, dat de bakker aan
de schoenmakersbaas 10% uitkeerde van de omzet van diens arbeiders. Het
sprak bijna vanzelf, dat, wanneer de bakkers een zo aanzienlijk deel van de
koopprijs aan de werkgever moesten betalen, er met de kwaliteit of het
gewicht van het geleverde brood geknoeid ging worden. De echte schuldigen
hiervoor waren toch de schoenmakersbazen, die hun percenten opstreken
zonder er ook maar iets voor te doen. Zij waren het, die in feite de volksgezondheid schade toebrachten 3).
1) J. A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Epe
1968), bIz. 72-73, 75, 77-79.
2) Wichers, t.a.p., bIz. 290.
3) Wichers, t.a.p., bIz. 291.
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In Kaatsheuvel hielden de werkgevers/0,025 per paar afgeleverde schoenen in op het maakloon, als de arbeiders niet bij hem kochten. Dit kwam
neer op een verlies van/0,60 -/0,70 per week of weI 10% van het verdiende loon 1).
Cijfers, die een indruk geven van de omvang van de winkelnering en van
de bedragen, die door de arbeiders in de dwangwinkels besteed werden, zijn
te vinden in Tabel VIII en Tabel IX.

Het bleek, dat op het platteland in Noord-Brabant zich ± 5.500 arbeiders bezighielden met de schoenmakerij, waarvan 1.717 (31,2%) gedwongen
was verplicht te kopen. De gegevens waren gebaseerd op onderzoeken, die
in verscheidene plaatsen in Noord-Brabant uitgevoerd zijn door de Directie
van de Arbeid in 1910. Het ergst was de toestand in Loon op Zand en
Besoyen, waar 78,9% en 78% van de arbeiders niet vrij waren in hun aankopen. De gunstigste verhoudingen werden, afgezien van enkele dorpen,
waar gedwongen winkelnering in het geheel niet voorkwam, aangetroffen
in Waalwijk, namelijk 2,4%. Begrijpelijk dat dit percentage zo laag was,
omdat de produktie daar al plaats yond in overwegend grotere machinaal
werkende bedrijven. Arbeiders waren hier zich al meer bewust van hun
belangen.
In Baardwijk was de toe stand over het algemeen, vergeleken bij de andere
onderzochte plaatsen, niet ongustig; slechts 31,6% van het loon werd in de
dwangwinkel besteed, terwijl in Waspik dit percentage 62,6% bedroeg. Het
gemiddelde voor aIle onderzochte plaatsen was 42,3%. Een aktie van de
plaatselijke vakvereniging in Kaatsheuvel heeft sedert 1903 succes geboekt;
veertien winkels zijn opgeheven, negenhonderdvijfenzeventig arbeiders hebben daardoor hun vrijheid teruggekregen. In Kaatsheuvel, Loon op Zand
en Waalwijk kwam de levering van ellewaren praktisch niet meer voor. Daarentegen weI in Baardwijk en Besoyen, waarbij het voor sommige arbeiders
tot excessen leidde. In Baardwijk waren vijftien arbeiders samen /350,schul dig aan de werkgever. In Besoyen stonden de arbeiders voor gemiddeld
/15,- in het krijt. Een stikster met een weekloon van/4,50 had zelfs een
schuld van/80,-. In Dongen was een schuld van/50,- voor een arbeider
ten gevolge van aanschaf van kleren geen uitzondering.
In Vrijhoeve-Capelle betaalden de arbeiders 27% te veel voor hun artikelen, in Hilvarenbeek was dat 11 ,5%, in Loon op Zand 11 % en in Waspik 10%.
Het gemiddelde voor het gehele onderzochte gebied was 15% 2). Dat de inkomsten uit de dwangwinkel een belangrijk deel uitmaakten van de werkgeverswinst is overduidelijk. Een werkgever namelijk, die vijfentwintig
arbeiders in dienst heeft, die ieder gemiddeld /4,- per week in zijn winkel
besteden, heeft daardoor een extra-omzet van/5.200,-. En indien men de
winst op 20% stelt, betekent dat een voordeel van/1.000,- per jaar. Zelfs
indien er dus niets op de schoenen verdiend wordt, levert de winkel een niet
te versmaden bestaan op.
1) Gedwongen winkelnering ... , rapport nr. 6, bIz. 8-9.

2) Wichers, t.a.p., bIz. 294.
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TABELVllI

Staat betreffende het voorkomen van gedwongen winkelnering in de schoenindustrie
in 1910 1)

Totaal aantal
Plaatsen

Wei betrokken

%

betrokken
werk- arbeiders werk- arbeiders werk- arbeiders arbeiders
gevers
gevers
gevers
van het
totale
aantal
arbeiders

Kaatsheuvel
Loon op Zand
Waalwijk
Baardwijk
Drunen
Besoyen
's-GrevelduinCapelle
VrijhoeveCapelle
Sprang
Waspik
Dongen en
Klein-Dongen
Oisterwijk
Moergestel
Hilvarenbeek
Veldhoven
Oosterhout
Rijen
Udenhout
Oirschot
Son
Gestel
Valkenswaard
Raamsdonk
Gilze
Haarsteeg
Haaren
Boxtel
Aalst
Boxmeer
Totaal

Niet betrokken

± 1.200

± 1.400

37
781
46
101

14
9
3
8
5

44

4

45
65
100

2
8
5

45
23
3
9
6

± 900

29
9
1
8
6

16

± 477

246

± 5.500

20
38
30
15

175
800
200
125
200

35
4
25
5

8

170

3
10
8

12

±

375
70
140
175

11

±

± 200

10

138
19
154
24
156

14,3
78,9
2,4
77,19,2
78,-

48

4

122

71,8

10

49
69

3
2
3

35
16
31

77,7
24,6
31,-

461
141
16
128
175

16
14
2
1
0

439
234
54
12
0

48,7
62,4
77,1
8,6
0,-

14,8

152

± 3.306

94

± 1.634

31,2

Het blijkt, dat ongeveer 1/3 gedeelte van de arbeiders niet vrij is in de aankoop van
goederen.

1) Wichers, t.a.p., biz.

287.

TABELIX
Overzicht van het aantal betrokkenen, van het in de werkgeverswinkel bestede loon, van het teveel betaalde en van de gemaakte winst, absoluut
en procentueel aangegeven 1)

w

tv

00

1910
Voomaamste
plaatsen waar
gedwongen
wmkelnering
voorkomt

Bij
Bedrag per arbeider, Totale omzet Totaal bedrag Totaal bedrag
Gemid- Gemiddeld Deel
gedwongen
van aIle
per jaar door der winst, die
deld per week van het dat meer besteed moet
winkelnering weekloon
worden door het
arbeiders
aIle arbeiders de patroons
in den
zijn
loon patroons- besteed
koopen in den
tezamen in de
tezamen
methunne
betrokken
patroonswinkel
in den
patroonswinkel
teveel in de
winkels
patroonsmaken *)
besteed patroonswinkels
bedrag
winkel
winkels
per
betaald
arbeider
werk- arbeigevers ders

1

2

Kaatsheuvel
Loon op Zand
Baardwijk
Drunen
Besoyen
's-GrevelduinCapelle
Waspik
Dongen en
Klein-Dongen
Oisterwijk
Moergestel

14
9
8
5
10

Totaal

85

4
3

3

in guldens

per
per
week jaar
in guldens

5

6

7

8

9

200 6,10
138 6,10
151 6,75
24 5,30
156 7,53

2,75
3,11
2,13
2,24
2,89

45,1
51,31,6
42,3
38,4

45
34
40
31
49

23
18
21
16
25

16,4
11,19,18,5
17,-

550
427
328
54
450

122 6,52
31 4,47

3,22
2,80

49,4
62,6

61
28

32
15

19,10,-

6,97
6,83
7,01

2,82
3,24
3,20

40,5
47,4
45,6

38
39
48

20
20
25

± 1.552 6,62

2,80

42,3

42

±

4

per
per
in
in
percenten week
jaar
perin
in
centen
centen guldens

10

per
in
jaar
perin
centen
guldens
12

13

14

28.600
22.200
17.000
2.800
23.400

4.680
2.484
3.235
384
3.900

8.100
5.160
5.300
850
6.800

28,4
23,31,30,5
29,-

393
87

20.436
4.500

3.904
465

6.300
1.000

31,22,-

13,5 1.127
12,758
15,173

58.600
39.400
9.000

8.700
4.680
1.350

14.900
9.500
2.400

25,5
24,27,-

21,75 15,- 4.247 225.936

33.782

60.250

26,7

11

~

I

I
....

z

i
5
v~
I

t:a

00
-..j

16
14
2

439
234
54

*) De cijfers in kolom 13 en 14 zijn het resultaat van een schatting, namelijk dat de patroons, behalve wat de arbeiders teveel betalen,
nog 12 procent "gewone" winst maken. Deze schatting is volgens het rapport zeker niet te hoog.
1) Wichers, t.a.p., biz. 293.
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TABELX
Arbeiders in de schoenindustrle met weeklonen

Minder
Totaal
dan/l,- /1,- - /3,- /3,- - /5,- /5,- - /1,- /7,- - /9,- /9,- - /11,- aantal
arbeiders

Plaats
Kaatsheuvel
Loon op Zand
Baardwijk
Drunen
Besoyen
's-GrevelduinCapelle
VrijhoeveCapelle
Sprang
Waspik
Dongen
Oisterwijk
Moergestel
Hilvarenbeek

4
6
2
3

4
12
2
1

26
7
21
1
22

45
26
31
6
26

32
46
40
14
28

20
47
41
2
33

27

135
137
154
24
147

10

26

34

37

13

121

5
3
4
40
31
6
1

8
11
14
98
44
9
2

14
1
12
100
64
10

2

2
1

35
16
31
430
230
54
12

Huishuren gemiddeld per week:

Kaatsheuvel:
/ 0,90
Loon op Zand:
" 0,75 - / 1,Baardwijk:
" 1,- -" 1,10
Drunen:
,,0,60 -" 1,50
Besoyen:
" 1,15 -" 1,50
's-Grevelduin-Capelle: ,,0,75 -" 1,Vrijhoeve-Capelle:
" 0,80 -" 1,15

Sprang:
Waspik:
Dongen:
Oisterwijk:
Moergestel:
Hilvarenbeek: 1)

1
133
84
17
9

8
5
19

47
14

11

/0,75 -/ 1," 0,60 - " 0,80
" 1,- -" 1,25
"1,--,, 1,35
" 0,60 - " 0,80
" 0,80 - " 0,90

Dat de arbeiders een zeer groot deel van hun loon uitgaven aan primaire
levensbehoeften, is op te maken uit Tabel X, waarin de weeklonen van diverse
arbeiders en huishuren in verscheidene onderzochte plaatsen weergegeven
zijn. Bovendien speelt hierbij nog een rol, dat de arbeiders een extra nadeel
leden door de veel te hoge prijzen, die ze voor de artikelen moesten betalen
in de werkgeverswinkels.
Gemiddeld hogere prijzen voor de meest verkochte voedingsmiddelen in de
werkgeverswinkels, vergeleken met de prijzen in de vrije winkels

Bij het onderzoek naar het voorkomen van gedwongen winkelnering in de
Noord-Brabantse schoenenindustrie is eveneens opgenomen een onderzoek
naar de verschillende prijzen van de in de werkgeverswinkels verkochte waren. Door de enqueteurs zijn in verschillende winkels monsters genomen, die
dankzij de hulp van het Rijksbureau voor het Onderzoek van Handelswaren
te Leiden en van de op dit gebied grote praktische ervaring van de Contro1)

Gedwongen winkelnering ... , rapport nr. 6, biz. 10, 13, 17, 19,22,24,26,28,

29, 34, 37, 41.

....
....
0
TABELXl
Gemiddeld percentage waarmee de prijzen in de werkgeverswinkels in de sektor van de schoenfabrikage die van de vrije winkels overtreffen 1)

~

Plaatsen waar werkgeverswinkels onderzocht zijn in 1910
Artikelen

Ie soort
2e soort
Thee
Ie soort
2e soort
Chocolade Ie soort
Rijst
Ie soort
2e soort
3e soort
Stijfsel
Cichorei
Suiker
Vermicelli Ie soort
2e soort
Boekweitmeel
Bloem
Gort
Havermout
Koffie

Kaats- Loon Baard- Drunen Besoyen 's-Gre- Vrij- Waspik Dongen Oistervelduin- hoevewijk
heuvel op Zand wijk
Capelle Capelle
8
6,5
6,5
8,5
8,5
13,5
11
12
25
26,5
18
10,5
16
24
30
26,5
13

1) a.w., rapport nr. 6, bIz. 46-52.

14,5

16
12
60
6
38,5
12,5
16,5
0

16

18

22,5

21,5

30
5
22,5
44
36
55,5
14,5

30
5
3
20
46,5

32
19,5

30,5
16
25

11
50

17

54

12
6

20,5
16,5

12
20,5
35

11
33

8
25

4,5
14

24

7
0

38
55
19
7,5
27
34,5

46
67,5
10

44

26

12

43
25
23,5
45,5
22

48

11
38
25
8
10

44

47
44,5

11,5
20
34
34
39
7,5
7,5
12
34,5
40
14
3,5
27
23
3
20,5

fJ

I:)

13
18,5
49
22
5
3
8
37
11
13
23
3
13
13

Moer- Hilvarengestel
beek
9

9,5

20
34
24
2
12,5
21
68,5
30
9
27,5
21
5,5
8,5
20,5
16,5

12,5
0
11
6,5
44
25,5
12
23,5
14
10

~

~

t'"

I
2

8
~
I

0:1

~

~

00

-..I

T>

Ie

~
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leur van de Arbeid C. J. de Haas vergeleken konden worden met de kwaliteiten van de waren in de vrije winkels (Tabel XI).
Vit de hier gegeven cijfers kan men opmaken, dat er een tamelijk groot
verschil is tussen de prijzen in de vrije winkels en tussen die in de werkgeverswinkels onderling.
Gemiddeld hogere prijzen van de gedwongen winkels te:
Kaatsheuvel:
16,4%
Vrijhoeve-Capelle:
11%
Waspik:
Loon op Zand:
Baardwijk:
19%
Dongen:
Drunen:
18,5%
Oisterwijk:
Besoyen:
17%
Moergestel:
's-Grevelduin-Capelle: 19%
Hilvarenbeek:

27%
10%
13,5%
12%
15%
11,5%

5. Sigarenindustrie

Na 1890 ging ook de sigarenindustrie meer naar het grootbedrijf toe. De
kleinere bedrijven konden moeilijk het nieuwe tempo bijhouden. De oorzaak lag niet zozeer in verschillen in produktiekosten, want het produktieproces in het manufaktuurbedrijf leek veel op dat in het kleinbedrijf: de
sigarenmakerij was handwerk. De teruggang is voornamelijk te verklaren
door het verschil in aankooppolitiek. Voor een goede sigaar van min of
meer konstante kwaliteit moet men over hoogwaardige tabak beschikken.
Het aanhouden van een behoorlijke voorraad grondstof is dan ook dringend
gewenst. Dit brengt hoge investeringen met zich, die het kleinbedrijf maar in
beperkte mate kan doen. In de beginjaren van de twintigste eeuw raakte de
sigarenindustrie in de knel door een sterke stijging van de tabaksprijzen,
die niet gepaard ging met een evenredige prijsverhoging van de sigaren. De
kleinere bedrijven waren genoodzaakt sigaren van mindere kwaliteit te maken. Het kapitaalgebrek van de kleine ondernemers maakte het niet mogelijk
goede grondstoffen in te kopen. Voor de sigarenindustrie als geheel stond
de periode van 1890-1910 in het teken van een sterke expansie door toeneming van het binnenlands verbruik en een opvoering van de export. De winsten hielden echter geen gelijke tred met de produktieuitbreiding. Van een
eventuele samenwerking om tot prijsverhogingen te komen, is niet veel
terecht gekomen. De verhoudingen in deze bedrijfstak waren niet gunstig
daarvoor. Door de mogelijkheid om zonder veel kapitaal voor eigen rekening
te gaan produceren, ontstonden veel financieel zwakke bedrijven, die bij de
eerste de beste tegenslag de markt bedierven 1).
Er is geen ander yak, dat na de kledingindustrie zo algemeen verspreid in
huis beoefend wordt als het sigaren maken en de daartoe behorende hulpwerkzaarnheden. Ben zeer groot gedeelte van de arbeiders werkt overigens
sedert 1900 ook in de fabrieken, maar als bijverdienste na het werk overdag
komt het nog zeer veel voor. Vooral het tabakstrippen is in Brabant een
1) De Jonge, a.w., biz. 63-64.
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algemeen verspreide huisindustrie. Ben eerste bijzonderheid voor het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Brabant is het sigaren maken door
vrouwen. Dat zowel de vrouwenarbeid op de fabrieken als in de huisindustrie
ertoe bijdragen om de loonstandaard aanzienlijk lager te doen zijn dan in
andere provincies behoeft geen twijfel. Een tweede eigenaardigheid is, dat in
Noord-Brabant door verscheidene firma's het systeem van huisindustrie niet
beperkt blijft tot sigarenmakers, die in dezelfde gemeente wonen en persoonlijk het werk komen inleveren. Ook wekelijkse verzending van tabak
aan werkers op grote afstand vindt plaats. In veel gevallen wordt deze tabak
aan de arbeidskrachten verkocht. De fabrikant koopt de hem toegezonden
sigaren vervolgens op. In zijn werkplaats gebeurt aileen het sorteren, drogen
en verpakken, terwijl het strippen door thuiswerkers plaatsvindt.
De volgende voordelen aan deze kombinatie van verspreide huisindustrie
met het zogenaamde "koopsysteem" zijn belangrijk voor de werkgever:
1)
2)
3)
4)

Risiko van het bedrijf wordt grotendeels op de arbeider afgewenteld;
Geen of weinig kosten voor werklokalen;
Weinig kans op moeilijkheden met de arbeiders;
Geen last van verkwistend of minder zuinig werken.

Formeel bestaat er geen dienstbetrekking met de werkkrachten. In tijden
van slapte kunnen zij dan ook geen enkele aanspraak doen gelden, wanneer
ze weinig of geen tabak uitgereikt krijgen. En het is ook de werkgever, die de
prijzen vaststelt van tabak en van de gemaakte sigaren. Met zo'n waterdicht
werksysteem zullen de arbeidskrachten weI naar de pijpen van hun werkgever
mooten dansen, willen ze niet de kans lopen geen werk te krijgen.
Een derde punt, dat opvalt bij de Noord-Brabantse sigarenindustrie, is
dat daarin veel plattelandsbewoners werkzaam zijn, die een stukje land
bebouwen, dat daardoor mede in hun onderhoud voorziet. Binnen in de
woning van de sigarenmakers drukt de aanwezigheid van tabak zijn stempel
op het geheel. De gezondheidstoestand van de thuiswerker is door zijn overwegend zittend leven in een ongezond woon-, werk-, en slaapvertrek uitermate
slecht.
De Noord-Brabantse stuklonen op de dorpen zijn beslist lager dan elders.
Er worden vooral goedkope merken sigaren gemaakt. In het zuidoosten van
Noord-Brabant liggen de stuklonen per honderd stuks tussen /0,25 en
/0,50, terwijl daarentegen in Amsterdam de lonen over het algemeen boven
de/0,50 per honderd stuks zijn. In Kampen liggen ze ook hoger, voomamelijk tussen /0,37 en /0,60. Ook in Den Bosch werden stuklonen betaald
tussen/O,SS en/O,60.
Zo nu en dan worden inhoudingen gedaan bij het leveren van te weinig
sigaren uit de verstrekte tabak. Het motief Voor de inhouding is ervoor te
zorgen, dat de arbeiders zo zuinig en voordelig mogelijk met de tabak omgaan, en dat er niet geknooid kan worden met de tabak. Het kwam echter
ook nog al eens voor, dat de strippers of stripsters de tabak vochtig mee naar
huis kregen en daardoor de kans liepen dat er gewichtsverlies door indroging optrad. Het betrof hier niet de handelwijze die eerder aan de orde is
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gesteld. Het zgn. "koopsysteem" werd maar door enkele firma's toegepast 1).
Daar de afrekening vaak in de winkel gebeurde, was het mogelijk, dat
maar een zeer miniem gedeelte van het loon in geld uitbetaald werd. Temeer
daar ook voor hypotheekrente en woninghuur loon ingehouden werd, zelfs
als dit aan derden verschuldigd was. Verschillende arbeiders werden in de
gelegenheid gesteld een eigen huisje te kopen, dankzij de medewerking van
de werkgever. In vergelijking met de lage lonen en de te hoge prijs van het
huis waren de rente en afiossing vrijwel niet op te brengen.
In Woensel met zijn steeds toenemende arbeidersbevolking openbaarde
zich in sterke mate het streven om van de behoefte aan woningen extra
profijt te trekken naast de winkeldwang. Het middel wordt hier met name
toegepast door de bakkers. Deze leggen zich er op toe aan arbeiders bedragen te leveren voor de aankoop op hypotheek van een woning onder de verplichting, dat ze van hen het benodigde brood zullen afnemen. Afhankelijk
als ze zijn van hun "broodheeren", durven de betrokkenen geen aanmerking
te maken op prijs en hoedanigheid van het brood. Ook in andere vorm zijn
daar personen en kombinaties, die een groot aantal krotten in eigendom
hebben of een komplex nieuwe huizen bouwen en deze pas verhuren aan
arbeiders als ze hun levensbehoeften in de winkel van eigenaar of eigenaren
kopen.
Van twee cafehoudende meesterknechts in Valkenswaard werd openlijk
verteld, dat wie het meest in hun cafe's kwamen, zowel op de fabriek als
daarbuiten het best betaalde werk kregen. Een fabrikant, die naast een
winkel ook arbeiderswoningen bezat, liet arbeiders, die bij hem winkel den,
11,- per week huur betalen en zij, die dat niet deden,f1,15 2).
Zowel bij de stripsters als bij de sigarenmaaksters is de oorzaak van de
huisarbeid te zoeken in het lage loon van de man. Hun werk leidde tot een
verwaarlozing van hun taken als huisvrouw en moeder. De oude strippers
en stripsters waren er nog het slechtst aan toe. Bij de afrekening werd hun
loon vaak geheel niet in geld uitbetaald en ze kregen bovendien de allerslechtste waren in handen geduwd. Ze waren totaal niet op de hoogte van het
gewicht en de prijs van de gestripte tabak. Te Druten werd aan de tabaksstrippers, zodra ze hun tabak hadden afgeleverd, een kaartje meegegeven,
waarmee ze zich naar de winkel konden begeven. Het bijhouden van waren,
op krediet geleverd, yond in het geheel niet plaats of zeer slordig, zodat het
altijd in het voordeel van de winkelier uitviel 3).
Gemiddeld hogere prijzen in de gedwongen winkels Ie:

Deurne:
Woensel:

8,25%
6%

Meerveldhoven:
Riethoven :

19,8%
25%

1) Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie, dl J,
bIz. 149, 166, 176-177, 184, 188, 200.
2) Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid over 1907 en 1908, Ie arbeidsinspectie, biz. 92.
3) Gedwongen winkelnering ... , rapport or. 16 van de Directie van den Arbeid,
bIz. 3, 10-12.
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Zeelst:
Valkenswaard:
Aalst:

12,4%
16,7%
14%

1870-1920

Reusel:
Roge en Lage Mierde:
Boxtel:

19%
17%
12%

De huishuren bedroegen gemiddeld [1,25 per week.
Tabel XII geeft een aantal uitgesplitste opgaven naar de diverse levensmiddelen in de hiervoor genoemde plaatsen.
6. Textielindustrie
Ben grote konsentratie van katoenindustrie buiten Twente bestond in de
gemeenten Relmond, Geldrop, Gernert, Eindhoven en omliggende plaatsjes.
Talrijke thuiswevers werkten in dit gebied aan de fabrikage van bontgoed.
De Noord-Brabantse bontweverij bleef echter technisch achter, onder
andere door een late toepassing van de stoomkra«ht, die eigenIijk pas na
1850 op gang gekomen is. (In de wollen stoffenfabrikage werd al veel eerder
gebruik gemaakt van de stoomkracht; in Tilburg in 1827). De Brabantse
ondernemers waren te weinig bereid over te gaan tot investeringen. Na 1880
nam de handweverij in de katoenindustrie af. Tot in de twintigste eeuw
kwamen de handwevers echter nog voor; hun bijdrage tot de totale produktie
slonk tot een te verwaarlozen gedeelte. Aileen in Noord-Brabant kwamen de
handwevers nog het meest voor. Omdat de lonen zo laag waren, lager dan in
andere fabrieksplaatsen, konden thuiswerkende arbeiders, geholpen door
de vrouwen en kinderen, de konkurrentie tegen de fabriek lang volhouden.
Niet te onderschatten waren de ongunstige toestanden, waaronder deze
weyers en hun gezinnen moesten leven en werken, zelfs al betrof het slechts
enkele plaatsen, waar ook de gedwongen winkelnering een graag toegepast
middel was om de positie van de werkgever te begunstigen 1).
De nog werkende thuiswevers in het begin van deze eeuw waren meestal
erg oud, want de jongeren gingen wei naar de fabriek. Vit Tabel XIII komt
duidelijk naar voren, dat in bijna aIle onderzochte plaatsen het de oudere
mensen zijn, die nog in de huisweverij werkzaam zijn.
De meeste weyers bewoonden nog het huis, waarin ze vele jaren geleden
het yak begonnen. Het weefgetouw maakte een onafscheidelijk deel van de
woning uit. Ben afzonderlijk werkvertrek was dan ook een zeldzaamheid.
De huishuur voor de meeste weverswoningen lag gemiddeld tussen [0,50
en [1,-. Voor het gemiddeld loon per week en het gemiddeld bedrag, per
week in de werkgeverswinkel besteed, verwijs ik naar reeds eerder gegeven
tabellen 2).
De gemiddeld hogere prijzen in de gedwongen winkels lagen in:
Gernert:
16,5%
Zeelst:
13,5%
Meerveldhoven:
Nuenen en Gerwen :
Geldrop:
14,5%
Goirle:
boven die van de normale prijzen in de vrije winkels.

17%
21%
9,35%

1) De Jonge, a.w., bIz. 100.
2) Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie, dJ

ill, bIz. 36, 46, 49, 59.

TABELXll
Gemiddeld percentage waarmee de prtjzen in de werkgeverswinkels in de sektor van de sigarenfabrikage die van de vrije winkels overtreffen 1)

Plaatsen waar werkgeverswinkels onderzocht zijn in 1910
Artikelen

Koffie

Ie soort
2e soort
Thee
Ie soort
2e soort
Chocolade Ie soort
Rijst
Ie soort
2e soort
3e soort
Stijfsel
Stroop
Cichorei
Suiker
Zout
Soda
·Zeep
Sodex
Zeeppoeder
Raapolie
Vermicelli Ie soort
Lucifers
Aardappelmeel
Groene erwten
Boekweitmeel
Bloem
Gort
Havermout

Deume

6,5
0
12
25
0
17,5
12,5
0
13
33
0
7,5
0
0
0
11

10
0

Woensel

6
5,5
0
0
10,25
0
0
12
7
0
6,5
4,5
16,5
0
0
7,5
4,5
8,25
11

0
12,25
0
0
12
13

1) a.w., rapport nr. 16, bIz. 26-38.

Zeelst

0

12,5
4
0
0
16
16
8,5
33
22
33
6
36
16,5
7
12
14
0
6,5
42
11

Valkenswaard
2,75
12,5
3,25
12
4,75
12,75
18,75
10

0
0
2
33,5
50
17
0
22
31
4

0
20
32
6
65
51
28

Aalst

4
1
30
9
12,5
20
16
12,5
13,5
33
20
33
10

36
0
0
1
10
0
7,5

Meerveld- Riethoven
hoven

Reusel

Hooge en
Lage
Mierde

Boxtel

0

t!l

0
~

~

3

3

0

14

32,5

0

0
0
64
0
20
12
20

14,5

0

5

3

i

23
8,5
33
60
9

14,5
29,5
16
28,5
8
52
21,5
33
100
22

0
21
9
12,5
27
7
30
33
100
18

0
22
3
0
48
8
14
13
16,5
50
11

33
0
43
0
0
60
23
5
6
20
25,5

0
31,5
33
0
60

14
31,5
0
23
40

0
6,5
11

14
8

11

10
0
35
20
14
0
0
0

4
3,75
11

10
37,5
17
6
7
24,25
33
13,5
17,5
0
15,5
10
3
5
25
0

zt!l
!!lz
t!l

~

0

Ii
z

~,
~

til

~

....
00

-I

0I

....
\0
~

IN
IN
VI

336

GEDWONGEN WlNKELNERING IN NOORD-BRABANT,

1870-1920

TABELXIII
Overzicht van het aantal huiswevers, in lee/tjjdskategorieen gesplitst

Plaats
Gernert
Nuenen en Gerwen
Geldrop
Zeelst
Meerveldhoven + Veldhoven
Goirle

60j.
Tot
30 j. 30-39 40-49 50-59 en Totaal
ouder
1
9
4

4
7
40

6
11
3

9
8
36

19
4
12
17
15
30

32
15
10
21

40

8
29

11

11
11

18

18

98
47
58
62
52
142

Een uitsplitsing van de meest voorkomende levensmiddelen, die in genoernde plaatsen te koop waren, voIgt in Tabel XIV.
Uit de tabellen XI, XII en XIV kan men opmaken dat er een niet onbelangrijk verschil bestaat tussen de prijzen in de werkgeverswinkels onderling.
Wanneer in de kolommen geen cijfer is opgenornen, wil dat zeggen dat in de
werkgeverswinkels de desbetreffende artikelen niet voorhanden waren.
Oprnerkelijk is dat bepaalde prijzen van voedingsmiddelen sterk uiteenlopen zoals koffie en thee. Het feit dat cichorei, een surrogaat-koffie in veel
onderzochte winkels met een groot percentage verhoogd is, kan de konklusie
rechtvaardigen dat arbeiders meer deze koffie gebruiken die in vergelijking
met echte koffie een stuk goedkoper is. De werkgeverswinkeliers die dit
ondervinden, aarzelen dan niet om voor een artikel dat toch weI afgenomen
zal worden, de prijs extra te verhogen.
Bepaalde artikelen hebben in aIle winkels hetzelfde meerpercentage zoals
zout dat bijna konstant 33% duurder is dan in vrije winkels. Ook soda dat
nota bene meer dan de helft duurder is geworden, aardappelmeel en boekweitrneel zijn voorbeelden van artikelen die over de gehele lijn met ongeveer
dezelfde percentages verhoogd zijn. Voor aIle andere artikelen lopen de
prijzen nogal uiteen.
Over het algemeen is het beleid dat de werkgever in zijn winkel voert, erop
gericht dat hij een bepaalde vaste winst wil behalen. Daarvoor worden voor
bepaalde artikelen uitzonderlijke hoge prijzen gevraagd en voor andere
artikelen een minder hoge prijs. Onderlinge afspraken om de prijzen van de
artikelen over de gehele lijn enigszins gelijk te laten lopen, bestonden niet.
Hieruit zou de konklusie getrokken kunnen worden dat iedere werkgeverwinkelier inderdaad zijn eigen vaste klantenkring had en zich niet bezorgd
hoefde te maken over de prijzen van een konkurrent. Het marktmechanisme
ontbrak, zijn konkurrenten deden eigenlijk weinig terzake, aangezien de
werkgeverswinkel toch genoeg gebonden afnemers voor zijn produkten had.
Vergeleken met de prijzen van de onderzochte artikelen in de winkels van
werkgevers in de textiel- en sigarenbranche zijn de prijzen van de artikelen
voor arbeiders werkzaam in de schoenfabrikage over de gehele linie aanmerkelijk hoger. O.a. koffie en thee zijn veel duurder. Ook stijfsel, cichorei
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TABELXIV
Gemiddeld percentage waarmee de prijzen in de werkgeverswinkels in de sektor van de
textielnijverheid die van de vrije winkels overtreffen 1)

Artikelen

Plaatsen waar werkgeverswinkels onderzocht zijn in 1910
Gernert Nunen en
Gerwen

Koffie
Thee
Chocolade
Rijst

Ie soort
Ie soort
Ie soort
Ie soort
2e soort

Stijfsel
Cichorei
Suiker
Zout
Soda
Zeep
Sodex
Raapolie
Vermicelli Ie soort
Lucifers
Aardappelmeel
Groene erwten
Boekweitmeel
Bloem
Gort
Havermout

2,5
14
0
6,66
16,3
11
6,66
7
33
66,66
13,2
24,75
10,33
16,66
23,5
20
4,66
15
17,5
25

8
0
17,5
0
40
38,5
13
33
0
33
20
3
0
4
0

Geldrop

Zeelst

4,25
20,5
16,25
4,25
15,5
30
0
10,75
33,5
100
33,5
0
15,75
0
2
20
7,5
10
9
0
25

3
16,5
11
4
25
6,5
25
17
33
50
33
33
26
14
25
40
10
15
6,5
17
8

Meerveld- Goirle
hoven
11,5
12,5
21,5
13
33
60
0
43
0
0
40
15

6
0
7
10
20
0
8,5
33
0
0
0

11
20
0
12
0

en vermicelli hebben in praktisch aIle winkels hogere prijzen. Dat de gedwongen winkelnering het hardst toegeslagen heeft in de schoenfabrikage
komt duidelijk naar voren in de prijzen van de voedingsmiddelen die arbeiders moesten betalen in de winkels van hun werkgevers.
D) VERDWIJNING

In dit hoofdstuk zal nagegaan worden wat de oorzaken zijn geweest, die
geleid hebben tot een terugdringen van het verschijnsel gedwongen winkelnering. Na 1914 is er nog slechts sporadisch sprake van winkeldwang.
Hoe moeilijk het vaak was om bij gekonstateerde misbruiken direkt over te
gaan tot het nemen van maatregelen, kwam onder meer duidelijk tot uiting
in de toestanden, zoals die in verscheidene Noord-Brabantse plaatsen voorgekomen zijn. Ben grote rol bij het verdwijnen van deze misstand hebben
gespeeld wettelijke maatregelen, de algehele ekonomische ontwikkeling en
de verandering in het politieke klirnaat. Het sociaal-ekonomisch leven ging
een andere koers nemen en mede onder invloed van de vakbeweging werd
het steeds moeilijker voor de werkgever om uit te maken wat in het belang
van zijn arbeiders gedaan kon worden.
1) Gedwongen winkelnering ... , rapport nr. 16, biz. 64-69.
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1. Geringe belangstelling voor gedwongen winkelnering

De geschiedenis van de pogingen om ook in ons land een wettelijke regeling tot stand te brengen, die een eind zou maken aan het truckstelsel en de
winkeldwang, nam een aanvang met de interpellatie van het socialistische
kamerlid Domela Nieuwenhuis, gehouden in de vergadering van de Tweede
Kamer op 14 mei 1888 over de werkstaking in de veenkolonien. Hij wees
erop, dat bij deze staking aan het licht gekomen was, dat het stelsel van verplichte winkelnering veelvuldig toegepast werd. Hij gaf een beschrijving van
de toestand en vroeg aan de minister van justititie of deze bereid was een
wetsontwerp in te dienen, waarin bepaald zou moeten worden, dat:
1) de lonen altijd betaald moeten worden in algemeen gangbare munt;
2) het de werkgevers verboden is de arbeiders te verplichten tot het
kopen van waren in winkels, hetzij direkt of indirekt door hen
gedreven.
Toen de minister verklaarde, dat hij vooreerst niet van plan was een wetsontwerp in te dienen, heeft Domela Nieuwenhuis gebruik gemaakt van zijn
recht tot initiatief en zelf een ontwerp van wet opgesteld 1).
Ondanks dat Domela Nieuwenhuis aIs rasechte parlementarier al zijn kamerredevoeringen dokumenteerde met konkrete cijfers en uitvoerig feitenmateriaal, slaagde hij er toch niet in een behoorlijk wetsontwerp in te dienen.
Het was een onvolledig en niet doeltreffend ontwerp geworden, dat in het
geheel niet beantwoordde aan de technische eisen, die men aan het maken
van een wet mag stellen. Het was zelfs zo opgesteId, dat de te treffen maatregelen in veel opzichten nadelig uit zouden vallen voor de arbeiders. Het
ontwerp van Domela werd voor algemene beraadslaging ongeschikt bevonden. Hierbij mogen we niet uit het oog verliezen, dat Domela Nieuwenhuis
als eenling tegenover vijandig gezinde tegenstanders stond 2). Minister van
justitie Ruys de Beerenbroek kwam hierop zijn belofte na en diende zelf bij
Koninklijk Besluit van 17 mei 1889 een ontwerp van wet in, houdende bepalingen tot waarborging van de vrije beschikking door werklieden over hun
verdiend loon. De voorbereidende schriftelijke behandeling van dit ontwerp
kwam klaar, maar toen het in openbare beraadslaging zou komen, trad het
ministerie MacKay om de uitslag van de verkiezingen injuni 1891 af. Door
al dat geharrewar verloor het wetsontwerp steeds meer van zijn aktualiteit.
Na hervatting van de werkzaamheden in het nieuwe kabinet werd door de
minister een nader gewijzigd ontwerp van wet ingediend. Vervolgens werd
de heer Drucker door de minister van justitie in het nieuwe kabinet van
Tienhoven-Tak belast met het regelen van de arbeidsovereenkomst. Als
gevolg hiervan werd het eerder genoemde wetsontwerp weer ingetrokken,
september 1891. BepaaId werd echter, dat bij regeling van de materie betreffende de arbeidsovereenkomst, bepalingen opgenomen zullen worden tegen
1) Handelingen Staten Generaal 1888, Buitengewoon Eerste Kamer verslag en
Tweede Kamer verslag, Bijlagen, biz. 20-21.
2) A. de Jong, Domela Nieuwenhuis (Den Haag 1966), biz. 18 en 29.
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de misbruiken, die bij de uitbetaling van het loon voorkwamen. Dit hield dus
in, dat ook voorzieningen tegen gedwongen winkelnering voorgesteld zouden worden. Het bleek niet langer noodzakelijk een afzonderlijke regeling
hiervoor ter hand te nemen1 ).
In 1894 kon de heer Drucker zijn eerste ontwerp betreffende de arbeidsovereenkomst aanbieden. Na hernieuwing in 1898 kon het ontwerp in 1901
grotendeels aan de Kamer voorgelegd worden. Het ontwerp werd door het
inmiddels opgetreden ministerie Kuyper ingetrokken. Bij Koninklijk Besluit
van 28 januari 1904 werd het enigszins gewijzigd en weer aan de Tweede
Kamer voorgelegd. De openbare beraadslaging kon beginnen, die geduurd
heeft van 7 maart-21 juni 1906. Het werd aangenomen en als dag van in
werking treden werd 1 februari 1909 vastgesteld 2).
Het vraagstuk van gedwongen winkelnering vond dus pas bij de algemene
wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst zijn oplossing. Voor een
aantal Brabantse werkgevers en werknemers was dat zelfs nog niet te laat.
2. Redenen voor het late ingrijpen door de overheid

Wat waren nu eigenlijk de redenen, die ertoe geleid hebben, dat pas zeer
laat voor dit vraagstuk wettelijke maatregelen genomen werden?
De geringe bekendheid met het misbruik evenals de problemen bij het opstellen van wettelijke voorschriften kunnen onder andere een rol gespeeld
hebben bij het maar matig in de belangstelIing staan van het ontwerp. Vooral door de zeer langzame behandeling van het ontwerp ging men inzien, dat
het erg moeilijk was een bruikbare wet te maken. Er deden zich tal van
moeilijkheden voor bij het nemen van wettelijke maatregelen. Men moest
met vele belangen rekening houden. Hoe tolerant moest men zich opstellen
ten opzichte van werkgeverszijde? Want enerzijds vreesde men door de
werkgevers te zeer aan banden te leggen, dat men hen daardoor de mogelijkheid ontnam om aan de buitenlandse konkurrentie het hoofd te bieden.
Bovendien moest terdege nagegaan worden of de geuite klachten gerechtvaardigd waren. En welke waarde moest men er dan aan hechten?
Het gehele politieke klimaat was nog niet zodanig gestruktureerd, dat onmiddellijke voorrang gegeven werd aan doeitreffende bepalingen voor verbetering van de positie van de arbeiders. Men stelde zich liever tevreden met
de opvatting, dat het misbruik gaandeweg wei zou verdwijnen. Bovendien
moesten eerst andere sociale prioriteiten opge!ost worden, zoals beperking
van de kinderarbeid, het bepalen van een minimumloon, het regelen van
de arbeidsduur, zodat aan het verschijnsel van gedwongen winkelnering,
dat niet in aile delen van Nederland even erg voorkwam, minder aandacht
besteed werd.
Men was zich waarschijnlijk echter te weinig bewust van het feit, dat het
stelsel van gedwongen winkelnering niet aileen de arbeiders dupeerde,
1) Van Boetzelaer, a.w., bIz. 52 en 55.
2) E. M. Meijers, De Arbeidsovereenkomst met aanteekeningen (HaarIem 1912),
biz. 40.

340

GEDWONGEN WlNKELNERING IN NOORD-BRABANT,

1870-1920

maar op het hele gezinsleven een stempel drukte, en dat het dringend nodig
was dat hiervoor de nodige maatregelen getroffen werden. Aile steun te verwachten van de wetgever, die ongetwijfeld veel kan regelen en aan verschillende ongezonde toestanden een eind kan maken, zou een duidelijke overschatting van haar macht zijn. Naast een krachtige wetgevende aktie kan een
goede arbeidsorganisatie ook veel resultaten behalen. De medewerking van
de arbeiders zelf is onontbeerlijk. Maar aangezien de Nederlandse arbeidersbeweging pas laat tot ontwikkeling is gekomen en zich bovendien meer nog
dan in andere landen kenmerkte door onderlinge verdeeldheid, kon ook van
deze zijde in het begin weinig direkte hulp verwacht worden. Eveneens was
er nog maar weinig sprake van drukuitoefening op de publieke opinie, pers
of op het parlement.
3. Inhoud van het Arbeidscontract

AIs dag van in werking treden werd vastgesteld 1 februari 1909. Er werd
hiermee een basis gelegd voor een betere verhouding tussen werkgever en
werknemer in die zin, dat waarborgen ingebouwd werden, die een misbruik
maken van een machtspositie zoveel mogelijk ongedaan moesten maken.
Vooral omdat er nu regels getroffen werden betreffende een volledig vrij
beschikken over het verdiende loon, kon een verschijnsel als gedwongen
winkelnering volgens de letter van de wet niet meer toegepast worden.
Van zeer groot belang was deze nieuwe regeling voor werkgevers en werknemers, omdat nu aangegeven werd wat onder de arbeidersovereenkomst
kon worden verstaan. AIgemene rege1s werden ervoor vastgesteld en de verplichtingen van werkgevers en werknemers werden omschreven.
Het Arbeidscontract is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, art. 1637-1639,
en maakt als zodanig deel uit van het privaatrecht. De opvatting is, dat het
een verbintenis is tussen twee partijen. Art. 1637a + b behelsen een omschrijving van de arbeidsovereenkomst:
a) Arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de ene partij, de
arbeider, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever,
tegen loon gedurende bepaalde tijd arbeid te verrichten;
b) Aanneming van werk - de arbeider krijgt slechts dan zijn loon, als
hij een bepaald resultaat tot stand gebracht heeft.
Bij het steven naar een zo groot mogelijke bescherming van het arbeidsloon
heeft de wetgever ook bepalingen gemaakt ten aanzien van het aantal geoorloofde inhoudingen bij de uitbetaling van het loon. Want als de werkgever
hierin geheel vrijgelaten zou worden, zouden de kortingen op het loon toch
weer snel een verkapte vorm van truck worden. Ter beveiliging van het loon
is het verbod van de gedwongen winkelnering opgenomen.
Art. 1637s: Ongeoorloofd en nietig is elk beding tussen de werkgever of een
van zijn beambten of zetbazen en een onder een van hen gestelde
arbeider, waarbij deze zich verbindt, het loon of zijn overige
inkomsten of een gedeelte daarvan op een bepaalde wijze te
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besteden, of zijn benodigdheden op een bepaalde plaats of bij
een bepaalde persoon.
Op deze bepaling komen twee uitzonderingen voor. De arbeider mag zich
wei verbinden om deel te nemen in een bepaald fonds (bijv. ziekenfonds),
rnits dat aan bepaalde voorwaarden bij algemene maatregel van bestuur
gesteld, voldoet. Voor rninderjarige arbeiders geldt tevens het spaarbeding,
wat inhoudt, dat de werkgever een gedeelte van het loon ten name van de
rninderjarige arbeider in een spaarfonds of in de Rijkspostspaarbank kan
plaatsen I).
Een direkt middel om de zijdelingse dwang te verhinderen, geeft de wet
eigenlijk niet. WeI zijn er verscheidene indirekte midde1en tot bestrijding van
de gedwongen winkelnering.
Art. 1638h : Betreft voldoening van het loon in wettig betaalmiddel;
Art. 1638p: Betreft het ineens voldoen van het gehele verschuldigde loon;
Art. 1638j: Voldoening van het loon anders dan bij de wet bepaald, is
nietig;
Art. 1638k: Betreft de regeling van de plaats van uitbetaling;
Art. 1638r: SchuldvergeIijking is in bepaaide gevallen toelaatbaar 2).
4. Werking van de nieuwe wettelijke bepalingen, getoetst aan een aantal gevallen in Noord-Brabant

Hoe krachtig elk beding ook ais ongeoorioofd en nietig wordt voorgesteld,
strafbaar is het niet. Overtreding van dit verbod kan zonder straf gebeuren.
Het beding wordt meestal niet uitdrukkelijk gemaakt, de druk, die op de
arbeider uitgeoefend wordt, is vee1al van morele aard en de overeenkomst is
meestal een stilzwijgende. Het probleem was namelijk hoe de zijdelingse
dwang afdoende te bestrijden. Rechtstreekse dwang was weI gemakkelijk
nietig te verklaren.
De gehele arbeidsovereenkomst is van burgerrechtelijke aard, waardoor
het moeilijk is strafbare feiten op te sporen. Zelfs de handhaving van dwingende bepalingen in dit arbeidskontrakt vindt geheellangs privaatrechtelijke
weg plaats. Het behoort toch ook tot de taak van de overheid, die de arbeider in bescherrning neemt tegenover de werkgever, vast te stellen, wanneer
de strafrechter in mag grijpen. Want als de wetgever enige zekerheid wil hebben over de naleving van de verschillende bepalingen, dan zal ze zowel een
publiekrechtelijke als een privaatrechtelijke sanktie op overtreding ervan
moeten stellen. Ze zal dan bindende regels moeten opstellen voor de partijen.
Het probleem van hoe ver de sanktionering in de arbeidswetgeving mag gaan,
kan gedeeltelijk ondervangen worden door precies aan te geven in welke
gevallen ter handhaving van de bepalingen weI een strafvervolging ingesteid
kan worden 3).
1) Meijers, a.w., biz. 119.
2) F. Franssen, Gedwongen winkelnering en arbeidscontract, in Katholiek

Sociaal Weekblad, jrg IV (1905), biz. 62.
3) Van Boetzelaer, a.w., biz. 167.
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Het werd inderdaad als een gemis gevoeld, dat deze wet zich aIleen maar
beperkte tot een regeling van burgerrechtelijke betrekkingen. Het was beter
geweest, dat de handhaving van de dwingende wetsbepalingen ook langs
publiekrechtelijke weg mogelijk was geweest (ingrijpen van de strafrechter).
De bescherming van de arbeider yond dus niet strafrechtelijk plaats. Ben
ieder die misbruik maakte van de ekonomische macht over zijn ondergeschikten behoefde zich ten aanzien van deze wet niet voor de strafrechter te
verantwoorden.
Uit het voorgaande blijkt weI, dat er van de zijde van de werkgever toch
nog veel overtredingen konden plaatsvinden, omdat ze meestal toch ongestraft bleven. Zo werd de bepaling: ongeoorloofd en nietig is elk beding ...
vaak weI door de betrokken werkgevers in de geest, maar niet feitelijk overtreden.
Een echte verandering in deze toestand is in feite aIleen mogelijk als aan
de voorkomende misbruiken zoveel mogelijk publiciteit gegeven wordt. Een
gunstige invloed hierop kon uitgaan van de arbeidersorganisaties. Ben
krachtig optreden van de vakvereniging kan verbetering brengen, want de
mogelijkheden om de wetsbepalingen te ontduiken, liggen vooral bij een
achterlijke onderontwikkelde bevolking voorhanden. De vakorganisatie is
immers een typisch belangenorgaan, die voor haar leden op het gebied van
de arbeidsvoorwaarden voordelen wil behalen.
In Noord-Brabant kwamen de tabaksbewerkers het eerst tot aaneensluiting. Op 21 november 1897 werd de Nederlandse R.K. Tabaksbewerkersbond, met als hoofdzetel Eindhoven, opgericht. Het bleek echter moeilijk de
tabaksbewerkers in het zuidoosten tot organisatie te brengen.
In 1905 is te Kaatsheuvel voor de schoenmakers de Nederlandse R.K.
Schoen- en Lederbewerkersbond opgericht. Uit een onderzoek, dat in 1910
plaatsvond, bleek in: Dongen 8% van het totaal aantal arbeiders georganiseerd te zijn; in Moergestel 42,9%; in Hilvarenbeek 42,9% en in Loon op
Zand 68,6%. In andere onderzochte plaatsen in de Langstraat bleek het
percentage vrijwel nihil te zijn met uitzondering van Kaatsheuvel, waarover
geen juiste gegevens bekend waren 1).
Voor de textielarbeiders kwam de Nederlandse R.K. Textielarbeidersbond
Sint Lambertus op 6 maart 1910 tot stand.
Door de geringe organisatie kwam van een agitatie tegen werkgeverswinkels nog maar weinig terecht. Enig succes boekte men in 1907 te Kaatsheuvel.
Door een schoenfabrikant werd zijn winkel in koloniale waren opgeheven.
Ook was er enig resultaat te bespeuren in Dongen en Oisterwijk.
Hieronder voIgt een voorbeeld van wat met organisatie te bereiken was.
In Ammerzoden werd met een werkverschaffingsprojekt gestart. Deze organisatie, die zich als "Mandenmakerij Sint Anthonis" vestigde, breidde binnen
twee jaar haar personeel van twintig naar veertig arbeiders uit en bewerkte
in de eerste plaats, dat het winter- en zomerstukloon tot hetzelfde bedrag
werd. Arbeiders wilden graag bij deze organisatie werken, omdat ze vrij1) Wichers, t.a.p., biz. 287.
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gesteld waren van de winkelpJicht en omdat de lonen hoger waren. Door het
werk van de vakorganisatie Sint Anthonis werden de lonen bij de overige
fabrikanten ook hoger. Ook speelde ze het ldaar, ondanks felle tegenwerking,
een kooperatie voor de arbeiders op te richten 1).
Met name in Kaatsheuvel heeft de aktie van de vakvereniging succes
gehad. Sinds die aktie zijn veertien winkels opgeheven. In Kaatsheuvel werd
door de R.K. Verenigingen van Schoen- en Lederbewerkers een verzoek
gericht aan de schoenfabrikanten, die nog een winkel hadden, een regeJing
te treffen omtrent het afschaffen ervan, nu het arbeidskontrakt in werking
was getreden. De arbeiders gaven te kennen daarbij een bepaalde overgangstijd in acht te willen nemen. Toen echter hierop enig bevredigend antwoord
uitbleef, hebben verscheidene arbeiders het besluit genomen toch niet meer
te gaan winkel en bij hun werkgever. De overgrote meerderheid van de
schoenfabrikanten hield de winkel aan. Arbeiders, die weigerden bij hen te
winkelen, liepen grote kans ontslagen te worden. Het ontslag nam in Kaatsheuvel zodanig toe, dat een konflikt niet uit kon blijven. Door zoveel mogelijk arbeiders te ontslaan, dacht men de kracht van de vakvereniging te kunnen breken. Bij de firma Snoeren deed het ontslag van maar liefst zeven arbeiders, die niet winkel den, de maat overlopen en de georganiseerde arbeiders voelden zich niet langer verplicht onder zuIke verhoudingen nog te
blijven doorwerken. Ze gingen in staking en stelden als eis, datde wanverhoudingen weggenomen werden en de ten onrechte ontslagen arbeiders opnieuw te werk gesteld zouden worden. Van 13 juli tot en met 10 augustus
1909 heeft de staking geduurd, waarbij door zeventien personen gestaakt
werd, terwijl veertien arbeiders aan het werk bleven 2).
Ook de enquetes, gehouden door de Directie van de Arbeid, hebben invloed gehad op het verdwijnen van de winkeldwang. In Loon op Zand bijv.
was de ingestelde enquete aanleiding, dat een aantal arbeiders, gesteund door
de R.K. Vakvereniging, zich met kracht tegen het gedwongen kopen begonnen te verzetten en al spoedig kwam een einde aan de verplichte broodlevering en er werden een viertal winkels opgeheven. Ook in Baardwijk probeerden de arbeiders zich steeds meer te onttrekken aan gedwongen winkelnering 3).
In het begin kwam het nog al eens voor, dat gedeeItelijk ten gevolge van
de nieuwe wetsbepaling of om zich te onttrekken aan de kritiek van de publieke opinie of vakvereniging, de winkel door de werkgever geliquideerd
werd, in die zin, dat hij die overdroeg aan een familielid of aan de meesterknecht. De gedwongen winkeInering beperkte zich eerder steeds meer tot
de inferieurere ondernemingen ').
Grotere ondernemers deden het eerst hun winkel van de hand. Omdat ze
1) F. Wobbe, Gedwongen winkelnering II, in Katholiek Sociaal WeekbIad, jrg
XVII (1918), bIz. 217.
2) De strijd tegen de gedwongen winkeinering te KaatsheuveI, in Katholiek
Sociaal Weekblad, jrg VIII (1909), bIz. 381.
3) Gedwongen winkelnering ..., rapport Dr. 6, biz. 17.
') a.w., rapport Dr. 6, biz. 69.
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door de verder gaande industriele ontwikkeling steeds meer gekonfronteerd
werden met machinale fabrikage, wilden ze op de eerste plaats aan de
nieuwe wijze van produceren volledige aandacht geven. Bovendien gingen
de arbeiders, doordat ze in een ruimte samenwerkend gemakkeIijk te organiseren waren, verzet aantekenen tegen een gedwongen winkelnering. Trouwens, overal waar het bedrijf zich ging aanpassen aan de modeme produktieverhoudingen, waar de ondememer de nodige energie en ondememingslust
had om zijn zaak op te werken tot een modeme ondememing, die met succes
kan konkurreren, daar is gebleken, dat de ondememers zich terugtrekken
uit de winkels.
Uit Tabel XV is na te gaan of de winkeldwang verminderd is, vergeleken
met een tijdstip voor de invoering van de wet.
Het bleek niet mogeIijk een soortgelijke analyse ook voor andere plaatsen
op te zetten, omdat aileen de Kamer van Arbeid voor het Schoenmakersbedrijf zich met een dergeIijk inventariserend onderzoek heeft beziggehouden.
Het was een van de meest aktieve Kamers van Arbeid. De andere, voor het
sigarenmakersbedrijf en textielbedrijf, zijn in dit opzicht in gebreke gebleven.
Het aantal betrokken werkgevers is, zoals uit de gegeven staat op te maken
is, afgenomen. Het deel van het loon, dat in de winkels besteed wordt, is
gedaald. Met het oog op het geringe aantal vergeIijkbare opgaven is het
moeiIijk een juiste konklusie te trekken. Toch is over het algemeen de
gedwongen winkelnering na in werking treden van het Arbeidscontract in
1909 weI iets afgenomen, maar toch nog niet veel 1). Pas in 1912 zijn in nagenoeg al deze plaatsen de winkels opgeheven. Van de voorheen veelvuldig
voorkomende kwade praktijken werd sinds die tijd weinig gehoord.
Vit inlichtingen van de Kamers van Arbeid in 1910/1911 is op te maken,
dat gedwongen winkelnering nog slechts in enkele gebieden voorkomt en
ook bij het schoenmakersbedrijf langzaam aan het verminderen is. Zo waren
in Kaatsheuvel op 1 januari 1911 van de 1.264 arbeiders niet minder dan
1.122 werkzaam bij werkgevers, die geen winkel hadden. Ieder jaar verdwenen er winkels: twintig in 1915 : o.a. een te Loon op Zand, twee te Besoyen,
drie te Kaatsheuvel en twee te Baardwijk. Door aIle overige Kamers van
Arbeid, die omtrent dit onderwerp inlichtingen verspreidden, werd meegedeeld, dat gedwongen winkelnering in hun gebied niet meer voorkomt.
In 1917 tenslotte kwam gedwongen winkelnering zo goed als niet meer voor
in Noord-Brabant. Ook voor de schoenmakers waren toen alle dwangwinkels opgeheven.
In de textielcentra speelde de gedwongen winkelnering in 1909 eigenlijk
alleen nog maar een rol in die plaatsen, waar de thuiswevers nog een groot
aandeel hadden in de produktie. Deze groep van weyers stond echter op het
punt te verdwijnen, omdat het voomameIijk oude mensen waren die nog
thuis weefden. Met het verdwijnen van de thuiswevers verdween ook daar de
gedwongen winkelnering. Goirle bijv. kende na 1910 nog een gedwongen
winkel. In 1896 was reeds een dwangwinkel opgeheven door de ondernemer
1) Wichers, t.a.p., bIz. 297.
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TABELXV
Aantal betrokkenen bij de gedwongen winkelnering en procentuele opgave van het
bestede loon en van het teveel betaalde, 1903 en 1910

In 1903
Plaatsen

In 1910

bij de gedwongen
winkeinering betrokken

Deel van 't loon De arbeiders
dat in patroons- betalen door in
winkel besteed de patroonswinkel
wordt
te koopen teveel

werk- arbei- werk- arbeigevers ders gevers ders
2
4
5
3
Waalwijk en
38
Besoyen
Kaatsheuvel
70
Loon op Zand
27
Baardwijk en
40
Drunen
Sprang,
Vrijhoeve-Capelle,
Waspiken
's-Grevelduin35
Capelle
Totaal

210

1903

1910

1903

1910

in percenten
6

7

8

9

146
526
91

13
14
9

175
±200
138

44,2
53,9
60,3

45,1
51,-

15,2
15,1
18,9

16,4
11,-

161

13

178

63,1

32,8

22,9

18,1

257

12

204

54,-

1.118

61

± 895

15,9

Korresponderende gegevens ontbreken voor niet ingevulde plaatsen.

J. van Besouw. Daarvoor in de plaats was echter een kooperatiewinkel gekomen. De kleine middenstanders hier waren weIiswaar blij met het verdwijnen van de dwangwinkel, maar minder gelukkig waren ze met de kooperatieve winkel. Deze laatste had een uitgebreid assortiment artikelen van
goede kwaliteit tegen niet te hoge prijs. Dat Goirle een uitzondering was,
bleek uit de verslagen van de Inspecteurs van de Arbeid over verschillende
jaren. Daarin deelden deze mee, dat de kooperatieve verenigingen nog maar
weinig weerklank vonden in arbeiderskringen. Pogingen om tot kooperatieve verbruiksverenigingen te komen, mislukten gedeeJtelijk door een gebrek
aan samenwerking van belanghebbenden en gedeelteIijk door de invloed
van hen, die direkt of indirekt voordeel trokken uit de gedwongen winkelnering 1).
Bij de sigarenindustrie heeft de gedwongen winkelnering ook minder erge
vormen aangenomen als in de schoenindustrie. Het thuiswerk speeIt hier
weIiswaar in de twintigste eeuw nog een belangrijke rol, maar steeds meer
aIleen als nevenverdienste in de avonduren. Omdat ook in deze bedrijfstak
de fabrieksarbeid overheersend was geworden en daardoor regeImatige
industriele verhoudingen ontstonden, kon een toestand als gedwongen winkelnering niet meer bestaan.
Ondanks de regeIing van de materie gedwongen winkelnering in het
1) Ten Hom- van Nispen, a.w., biz. 118-119.
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Burgerlijk Wetbook was de misstand aanvankelijk nog niet sne1 verdwenen.
Dit kwam duidelijk naar voren uit de onderzoekingen naar de toestand van
de Nederlandse buisindustrie en uit onderzoeken, ingesteld door de Directie
van de Arbeid en uit de verzamelde gegevens van verscbillende Kamers van
Arbeid.
Het was niet mogelijk voor iedere plaats afzonderlijk na te gaan, wanneer
nu precies aIle dwangwinkels verdwenen waren. De bescbikbare gegevens
over slecbts een aantal plaatsen kunnen zeer good als maatstaf dienen voor
de algebele situatie. De tendens was, dat in aIle plaatsen geleidelijk de invloed van de dwangwinkels afgenomen is. En als er in plaatsen door pas opgericbte arbeidersorganisaties aktie gevoerd werd, verdwenen de winkels
ietwat sneller.
In Noord-Brabant beeft lang de groep van ecbte fabrieksarbeiders ontbroken, omdat in veel gemeenten, waar industrie gevestigd was, de gebondenheid aan de grond nog sterk speelde. Slecbts langzaam kwam de industrie
los van bet agrariscb bedrijf. Ook in Noord-Brabant moest de tbuisarbeid
steeds meer plaats maken voor de fabrieksarbeid. AIleen beeft bier de ontwikkeling wat langer geduurd en kon dus de gedwongen winkelnering nog
geruime tijd na bet nemen van wettelijke maatregelen blijven voortbestaan.
5. Samenvatting
De ontwikkeling van bet sociale leven liet pas op bet eind van de vorige
eeuw een grotere intensiteit zien dan tevoren. De regeringsenquetes naar de
toostand van de arbeiders, de aanvankelijk vrij sobere verslagen van de ·sinds
1889 funktionerende Inspecteurs van de Arbeid waren van die intensifering
een symptoom. Evenals de instelling van de Kamers van Arbeid, een niet al
te succesrijk gescbillenkollege overigens, '{an werkgevers en werknemers,
en de uitbreiding van de sociale wetgeving. De periode eind negentiende
eeuw, aanvang twintigste eeuw is het begin geweest van de regeling van modeme arbeidsverhoudingen. De betekenis van de Wet op het Arbeidscontract lag bierin, dat ze de arbeiders een rechtspositie gaf.
Niet aIleen zette de overbeid scbucbter haar eerste stappen op bet gebied
van de sociale wetgeving, ook bet partikulier initiatief ging de taak op zicb
nemen verscheidene maatschappelijke miss tan den te bestrijden, waarvan
het onrecbt nu duidelijk gevoeld werd. De arbeidersorganisaties kregen
langzamerhand greep op de sociaal-ekonomische gang van zaken. Met de
groei van de vakverenigingen werd ook het verzet tegen de uitbuiting mogelijk. De nieuwe eeuw markeerde duidelijk een afsnijden van het oude beleid. Het maatschappijbeeld zou in Nederland in enkele decennia grondig
gewijzigd worden. De eerste helft van de twintigste eeuw werd gekenmerkt
door sociale hervorming, al bleven resttoostanden van het verleden nog
geruime tijd aanwezig, zoals gebleken is uit dit onderzoek naar het voorkomen van gedwongen winkelnering in Noord-Brabant. Ontegenzeggelijk
waren dat toestanden, die niet geduld mocbten worden. De betrokkenen zelf
stonden er lang machteloos tegenover; ze berustten te lang in bun lot.
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Geleidelijk is door de invloed van de wet en de collectieve arbeidsovereenkomsten aan de ergste misbruiken met betrekking tot het profiteren van de
ekonomische macht in financieel opzicht een einde gemaakt.
Het verdwijnen van een kwestie als gedwongen winkelnering was niet
aIleen uit sociaal oogpunt nooclzakelijk, maar ook om ekonomische redenen.
Er was een sterke groei van de industrie nodig om de konkurrentie met het
buitenland aan te kunnen. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was Nederland een zeer ongelijkmatig industrialiserend land. Sommige sektoren stonden volledig op een lijn met het buitenland, andere konden zich door specialisatie handhaven op de binnenlandse markt en bier en daar op de beschermde buitenlandse. De achtergebleven sektoren hadden op de binnenlandse
markt buiten hun onmiddellijk afzetgebied reeds de grootste moeite. Het
handwerk en de huisindustrie waren van zeer geringe betekenis geworden en
bleven op bepaalde punten gehandhaafd als reparatiebedrijven of als bestelwerk in loonarbeid voor grote bedrijven en warenhuizen 1).
1) H. Klompmaker, De economische evolutie in Nederland, in Algemene geschiedenis der Nederlanden, dl XI (Zeist 1956), biz. 163.

LEVENSBERICHTEN

DIRK HUDIG L. JZN.
Rotterdam, 12 oktober 1876 - Amsterdam, 22 april 1973
Op 22 april 1973 overleed in Amsterdam op ruim 96-jarige leeftijd Dirk
Hudig, oud-directeur en oud-commissaris van de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij. Een uitvoerige levensschets van de bekwame
hand van dr. W. M. Zappey verscheen in het eenendertigste deel, 1967, van
het Economisch-Historisch Jaarboek. Op dat voortreffelijke artikel, waarin
niet aIleen Hudig's carriere belicht wordt, maar dat tegelijkertijd in het kort
de geschiedenis vastlegt van het Netherlands Shipping and Trading Committee, een necrologie van meer beperkte omvang te doen volgen, lijkt een
weinig dankbare taak. Hudig's standpunt: Ce sont dans la vie les memoires
qui reguent, indachtig heb ik mij aan die taak echter niet willen onttrekken,
ook al omdat het van weinig pieteit zou getuigen de bij het Jaarboek bestaande traditie te doorbreken.
De belangsteIlende lezer vindt in Zappey's artikel niet aIleen Hudig's
carriere beschreven, maar ook de achtergrond van zijn belangstelling en
zijn liefde voor de scheepvaart. Die carriere was weinig gecompliceerd: Hudig
begon op de kapiteinskamer van de cargadoorsfirma Hudig & Blokhuyzen
in Rotterdam, werkte vervolgens bij soortgelijke bedrijven in Duitsland en
Engeland en kwam - na enkele jaren werkzaamheid bij de firma Hudig &
Pieters - terecht bij de kort tevoren opgerichte Java-China Japan Lijn. In
1904 vertrok hij voor deze rederij naar het Verre Oosten: Java, vervolgens
Hongkong. Persoonlijke omstandigheden noopten hem reeds in het najaar
van 1905 ontslag te nemen: Op 6 februari 1906 stelde Heldring hem aan als
secretaris van de directie der KNSM te Amsterdam.
In het voorjaar van 1916 werd in Amsterdam door de grote rederijen een
gezamenlijk gebouw betrokken: het Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade, van der Mey's monumentale schepping. Op dat ogenblik stond de
KNSM aan de vooravond van de grote metamorfose, welke haar van een
typisch intereuropees bedrijf tot een wijdvertakte transatlantische rederij
zou maken. SMN, KPM en KJCPL waren door de vaart op en in het Verre
Oosten commercieel nauw verbonden. De KNSM stond buiten dat vaargebied; met haar bestonden, voornamelijk op directie-niveau, persoonlijke
banden waaruit in de oorlogsjaren enge samenwerking op sociaal gebied
zou voortvloeien. De toestand in de Amsterdamse haven gaf reeds tal van
jaren reden tot zorg. De tengevolge van de oorlogsomstandigheden voortdurend toenemende werkloosheid dwong tot ingrijpende maatregelen. Op
initiatief van E. Tegelberg, directeur van de SMN, en in samenwerking met
andere vooraanstaande werkgevers, waaronder Hudig, kwam in 1916 de
Havenreserve tot stand, oorspronkelijk opgezet om bonafide bootwerkers te
helpen de periode van werkloosheid financieel te overbruggen, in de laatste
oorlogsjaren uitgegroeid tot een systematische organisatie om het beschikbare werk zo rechtvaardig mogelijk te verdelen. Hudig was een der leden
van de kleine commissie, welke deze Havenreserve, de voorloper van de
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latere Scheepvaart Vereeniging Noord, beheerde; als secretaris van deze
Commissie ontstond mijn eerste zakelijk contact met hem. Spoedig na de
oprichting nam Hudig het voorzitterschap van de Scheepvaart Vereeniging
Noord op zich. Ik: was bij de voorbereiding van de oprichting vrij intensief
betrokken, maar door mijn vertrek naar Nederlands lndie, einde 1919, verloor ik haar "faits et gestes" en daarmee Hudig's werkzaamheden uit het oog'.
Hudig's rol bij het tot stand komen van de Vereenigde Nederlandsche
Scheepvaartmaatschappij na het einde van de Eerste Wereldoorlog, vindt
men duidelijk geschetst in Zappey's artikel; in latere jaren kon hij nog aItijd
smakelijk zijn herinneringen aan de onderhandelingen met de Engelse autoriteiten, welke leidden tot de oprichting van de David Steamship Company
in November 1920, ophalen.
De VNS regelde de samenwerking op commercieel gebied tussen de acht
rederijen, welke haar aandeelhouders waren. In de twintiger jaren werd ook
het contact in de gehele Nederlandse redersgemeenschap veel intensiever:
De Nederlandsche Redersvereeniging kreeg een meer zakelijke opzet; het
bestuur, waarin Hudig een vooraanstaande rol speelde, kwam regelmatig
bijeen en een actieve secretaris gaf op voortreffelijke wijze lei ding aan zijn
bureau en advies aan het bestuur. Onwillekeurig moet deze periode Hudig
voorbereid hebben op de taak die in de Tweede Wereldoorlog tot hem kwam.
Op 10 mei 1940, beyond Hudig zich, evenals een aantal andere Nederlandse
reders, buiten ons land. Persoonlijke belangen terzijde stellend, bood hij de
Nederlandse regering in Londen zijn diensten aan. De gezant, jhr. mr.
Michiels van Verduynen, later minister Steenberghe, namen dit aanbod aan;
onder toevoeging van bepaalde personen, die geacht konden worden voldoende op te komen voor de Nederlandse ladingbelanghebbenden kwam het
Netherlands Shipping and Trading Committee Ltd. op 17 juni 1940 te
Londen tot stand. Aan dit Committee werd in eerste instantie het beheer opgedragen van de Nederlandse koopvaardijvloot, voor zover zij erin geslaagd was de vaderlandse havens te ontvluchten en geen directieleden buiten
ons land hun functie konden uitoefenen. Voor de gehele vloot moest de molest assurantie verzorgd worden; van evengrote betekenis waren de onderhandelingen met de Engelse regering over de inschakeling van die vloot bij
de oorlogsvoering der geallieerden. Dr. Zappey heeft op beknopte wijze een
overzicht gegeven van de rol welke het NSTC gespeeld heeft terwijl de Committee er zelf ook voor zorgde dat haar werkzaamheden aan de vergeteIheid
ontrukt werden. Negentien kloeke delen, de notulen van haar vergaderingen,
van de bekwame hand van Hudig's latere collega, P. Dijkstra, staan, gedrukt,
ter beschikking van elke belangstellende die aan dit onderdeel van ooze oor10gsgeschiedenis aandacht wi! schenken. Het is bijzonder te betreuren, dat tot
dusver van de plannen om van regeringswege een overzicht te geven van de rol,
welke ooze koopvaardij in de oorlogsjaren gespee1d heeft, niets terecht gekomen is. Uit een dergelijk overzicht zou de belangrijke roI, welke het NSTC
gespeeld heeft duidelijk gebleken zijn.
In mei 1944 besloot de regering de tot dusver door het NSTC vervulde
taak in eigen handen te nemen. De heer J. M. de Booy werd benoemd tot
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Minister van Scheepvaart en Visserij. Hij werd bijgestaan door een College van
Bewindvoering, waarin vijf leden van het NSTC werden opgenomen. Hudig
werd voorzitter van de Raad voor de Koopvaardij, een lichaam van welks werkelijke betekenis men goed doet zich geen overdreven voorstelling te maken.
Het grote werk tot behoud van de Nederlandse koopvaardij was toen verricht. De duikbootoorlog sleepte zich nog slechts moeizaam voort, het
voorbereiden van plannen voor de wederopbouw van onze koopvaardijvloot
kon beginnen. Minister de Booy had het voorrecht aan de plannen de eerste
stoot te kunnen geven; mr. J. J. Oyevaar, aan het einde van de oorlog aangewezen tot Directeur-generaal van Scheepvaart, wist deze met visie en
doorzettingsvermogen te realiseren.
Zowel de Nederlandse als de Engelse regeringen hebben Hudig's verdiensten prompt erkend door het verlenen van hoge onderscheidingen. Zijn collegareders, in bezet gebied achtergebleven of daarbuiten werkzaam geweest,
hebben duidelijk hun erkentelijkheid doen blijken. Aan de persoonlijke kant
van Hudig's optreden wil ik aan het slot van dit relaas die aandacht schenken, welke daaraan wellicht ontbroken heeft. Slechts zij, die in de eerste
oorlogsjaren in Londen de verschrikkingen van de strijd hebben meegemaakt, kunnen de prestaties van Hudig en zijn collega's in die jaren naar
waarde schatten. Zonder contact met hun families, wier lot in het bezette
gebied zij slechts konden bevroeden en voortdurend blootstaand aan de
meest ernstige bedreigingen, moosten zij onder primitieve omstandigheden
in Londen hun verantwoordelijke taak verrichten. Veel inzicht in de gang
van zaken op het gebied van de oorlog was hun als buitenlanders niet
beschoren. Intussen moest uit het niet een organisatie opgebouwd worden,
welke moest beheren wat men weI eens de grootste rederij ter wereld genoemd heeft. De belangen van die rederij moesten verdedigd worden tegenover de autoriteiten in Engeland, zowel de Britse als de Nederlandse.
Tegelijkertijd diende de verantwoordelijkheid in het oog te worden gehouden
tegenover de in het vaderland achtergebleven zakelijke relaties. Aan hen zou
na afioop der vijandelijkheden rekening en verantwoording af te leggen zijn.
Niet minder zwaar telde de zorg voor de veiligheid der schepen en hun
opvarenden, en voor het welzijn en het behoud der goode stemming van
allen die ter zee de gevaren van de oorlogsvoering trotseerden.
Hudig, zelf niet belast met een speciaal onderdeel van het beheer der vloot,
was het middelpunt dezer gehele organisatie. Hij wist uitstekend te delegeren,
hij was er zich tevens van bewust hoe belangrijk het was de "team spirit" bij
zijn medewerkers aan te kweken en in stand te houden. Zijn menselijke eigenschappen, zijn gevoel voor verhoudingen, zijn volledig gebrek aan gewichtigdoenerij, zijn afkeer van ingewikkelde fraseologie en een zekere mate van
lichte zelfspot gekoppeld aan een sterk ontwikkelde humor maakten hem
tot een voortreffelijk leider. Wijs, origineel, zonder pressie en met veel takt,
werd hij door allen ais zodanig aanvaard. De Nederlandse redersgemeenschap
heeft hij daarmee voor altijd aan zich verplicht.
Amsterdam, oktober 1973
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