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THEORETISCHE AANZETTEN TEN BEHOEVE VAN HET SAMENSTELLEN VAN MAATSCHAPPIJHISTORISCHE MODELLEN VAN
DE VERHOUDING VAN STAD EN PLATTELAND IN DE NIEUWE
GESCHIEDENIS VAN NOORDWEST-EUROPA*
door
PROF. DR. G.A. HOEKVELD
§ 1.

INLEIDING

In de loop der jaren zijn vele tientallen definities van de termen stad en
platteland ontwikkeld. Tairijke diskussies over de "ware" definitie hebben
geieerd, dat stad en platteland een zeer komplekse werkelijkheid aanduiden.
De reduktie daarvan in en tot een definitie kan niet anders dan deelbenaderingen van die werkelijkheid verwoorden. Zo'n deelbenadering kan dan heel
goed "waar" zijn, nameiijk voor wat betreft de omschreven aspekten of
dimensies. Zij is dan echter tegelijk niet waar, namelijk voorzover ze pretendeert de totaliteit beknopt weer te geven. De muItidimensionaliteit van de
stedelijke en rurale samenlevingen (F. M. Dieleman c.s., 1973, 3) b.v. de
sociologische, ekonomische, ekologische, juridische, politicologische, sociaal-psychologische, historische en geografische dimensies, doet steeds weer
aile definiering stranden. Daar komt nog bij dat veel deelsamenlevingen voor
het ene kenmerk een meer stedelijk karakter lijken te bezitten dan voor het
andere kenmerk. Ook de ontwikkeling van ruraal naar stedelijk loopt niet
voor aIle aspekten van de samenleving gelijk op.
Daarom zal hier geen definitie worden gekozen. WeI zal bij de volgende
theoretische verkenning van de moeilijkheden en mogelijkheden om tot een
modelmatige aanpak te komen van de verhouding van stad en platteland in
west-europa in de periode van ca. 1600 tot ca. 1900 er van worden uitgegaan,
dat stad en platteland als maatschappelijke realiteiten - wellicht naar tijd
en gebied verschillende realiteiten - kunnen worden onderscheiden. Zij zijn
onderscheidbaar in kontrasterende zin. In tribale samenlevingen zonder
stedelijke samenwoningsvormen is het begrip platteland zinloos. Voorts zal
er van worden uitgegaan dat stad en platteland als maatschappelijke (sub)systemen kunnen worden beschreven. Met systeem wordt hier bedoeld een
zich in en door onderlinge relaties van de samenstellende elementen in stand
houdend en daarbij ai of niet zich wijzigend geheel.
De term "verhouding" tussen stad en platteland is meerzinnig. Hier wordt
in het vervolg de term steeds in de betekenis van wisselwerkingen of van
eenzijdige relaties gebruikt.
*) De eerste zes bijdragen betreffen - al dan niet - be- en omgewerkte lezingen
op de vierde Conferentie voor Maatschappijgeschiedenis, gehouden te Oosterbeek
op 11 en 12 april 1975.

2

MAATSCHAPPIJHISTORISCHE MODELLEN STAD-PLAITELAND

Een samentreffen van beoefenaars van verschillende maatschappijwetenschappen roept pIOblemen op omdat zij, ook al behandelen zij hetzelfde
thema, toch met verschillende wetenschappelijke achtergronden, denk- en
begrippenkaders, theorieen en technieken tot elkaar spreken. Hun wetenschappelijk voorgevormde wijze van selekteren van wat belangrijk en wat
on belangrijk is en wat hoe verklaard zou kunnen worden kan - juist
wanneer modellen aan de orde komen - bijzonder sterke invloed uitoefenen.
In de volgende beschouwing zuBen deze problemen niet ontlopen kunnen en
mogen worden. Eerst volgen enkele korte opmerkingen over het modelbegrip,
de niveau's van analyse en de theorievorming bij en voor de modelbouw.
Daama zal na enkele opmerkingen over algemene theorieen van ekonomische ontwikkeling en theorieen van sociale verandering getracht worden om
met behulp van enige algemeen bekende modellen en na een reeks van keuzes
een aanzet tot een zekere uitwerking tot een model van de verhouding van
stad en platteland te geven.
Deze eerste uitwerking zal een rompmodel genoemd worden. Tenslotte
wordt dat rompmodel met behulp van economische categorieen ter illustratie wat verder ingevuld.
§ 2. MODEL EN THEORlE

Het modelbegrip heeft een steeds veelvuldiger en algemener toepassing
gekregen. Slicher van Bath (o.a. 1967,227) heeft de gehele problematiek van
de modelbouw, generalisaties en ontIening van theorieen aan andere wetenschappen ten aanzien van de sociale en ekonomische geschiedenis uitvoerig
in kaart gebracht. De ideeen van Gottschalk (1963, 113), die een zestal wegen
om generalisaties in de geschiedenis te bereiken aangeeft, hebben veel aandacht gekregen. In 1973 heeft Bertels nog eens gepleit voor het modelgebruik
in de geschiedenis. Bertels en Nauta (1969,130) geven reeksen van klassifikaties van modellen. De belangrijkste indelingskriteria zijn de soorten van
systemen waar het model betrekking op heeft, de funkties van het model en
de methode of het werkprincipe. Zij komen tot een hoofdindeling van konkrete of empirische modellen, konceptuele modellen (gespIitst in theoretische modellen en zgn. realisatiemodellen, resp. model van een konkreet en
van een formeel systeem) en formele modellen (een representatie in een formeellogische taal van een konceptueel model van het oorspronkelijke konkrete systeem). Juist doordat het model verschillende funkties kan hebben,
verschillende verschijnselen kan representeren en op "verschillende stadia
van het heen en weer bewegen van de wetenschap tussen theorie, onderzoekgegevens en werkelijkheid" betrekking kan hebben, is het moeilijk om een
volledig sluitende definitie te geven van het begrip model. Gemakshalve
wordt hier aangesloten bij Chorley en Haggett (1967, 23) die zeggen dat
"modellen kunnen worden beschouwd als selektieve benaderingen die door
het weglaten van toevallige bijzonderheden het mogelijk maken meer fundamentele, toepasselijke of belangwekkende aspekten van de werkelijkheid in
een meer algemene vorm aan het licht te doen treden". De selektie leidt dus
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tot een vereenvoudiging. Nu is deze selektie echter nimmer wiIIekeurig. Ze
geschiedt (met uitzondering van schaalmodeIIen) meestal op grond van een
aantal voorondersteIIingen over het toevaIIige, en het fundamentele, toepasseIijke of belangwekkende. Dat betekent in feite, dat er eigenIijk al een
(dikwijls nog niet getoetst) begin van theorievorming aanwezig is. Soms
geldt dat ook voor de definiering van de in het model ingebrachte koncepten
of eenheden en relaties. Dit nadeel wordt echter gedeeltelijk ondervangen
doordat een goed gebruik van het modelbegrip verondelstelt dat de wetenschapsbeoefenaar zijn handelingen expliciteert. Daarin is ook de tegenstelling met het verleden gelegen. Ook toen was - zij het meer impliciet - het
model steeds in een wetenschappeIijk betoog aanwezig. Thans wordt een
duidelijke explicitering aan de ontwerper juist door het gebruik van het
model afgedwongen. Belangrijker dan de vormgeving aan het model, b.v.
plastisch zoals maquettes, verbaal, schema tisch of in een formele taal, is de
reductie van de werkelijkheid op grond van de voorondersteIIingen daarover,
d.w.z. op grond van de gekozen theorieen. Modelgebruik houdt keuzen ten
aanzien van theorieen in (zie figuur 1).

BrannQn

I
I
I
L

________ _

I

_______ ...1

Fig. 1. Een voorbeeld van gebruik van modellen en theorieen in een onderzoek.
Het is dus onmogelijk - schaalmodeIIen, zoals maquettes, daargelaten om een model te maken zonder een aantal beslissingen van theoretische aard
te hebben genomen. De belangrijkste betreffen de eenheden van analyse, het
niveau van analyse en de relaties in het systeem. Daarmee hangt weer samen
het abstraktieniveau.
J. GaItung (1971,9) maakt een onderscheid tussen de waarnemingseenheden (b.v. individuele personen, groepen, zoals militairen, organisaties zoals
een regiment, ofterritoriale eenheden zoals een legerkampement), de "dimensies" of variabelen, dus de kenmerken van die waarnemingseenheden (b.v.
bij personen, de sekse, het inkomen, de scholingsgraad enz.) en tenslotte de
waarden of maten die het kenmerk van de waarnemingseenheid aanneemt
(b.v. driejarige opleiding of zesjarige opleiding e.d.). Nu kunnen er soms
problemen voortvloeien uit het feit dat de eenheden van analyse niet altijd
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dezeIfde als de waarnemingseenheden zijn. Men wil b.v. de opbouw van de
beroepsbevolking in een gebied onderzoeken (eenheden van analyse), maar
men heeft slechts gegevens beschikbaar van de bedrijven in de dorpen van dat
gebied (waarnemingseenheden). Rier is niet aileen het vakmanschap van de
onderzoeker direkt in het geding, maar ook zijn methodologisch- en ambachtelijk inzicht. Mag men namelijk van het ene soort gegevens kennis afleiden
over het andere? De kenmerken van de waarnemingseenheden worden door
Lazarsfeld c.s. (1972, 219) verdeeld in kenmerken van de individuele personen
en kenmerken van "kollektiviteiten". Rieronder verstaan zij aile mogelijke
kombinaties van individuen. zoals informele groepen, organisaties, steden.
landen enz. Nu kan een kenmerk van een kollektiviteit een "geaggregeerd"
gegeven zijn, b.v. een samentelIing van afzonderlijke individuele gegevens.
Met name de ekonomie werkt met dergelijke geaggregeerde individuele gegevens, zoals b.v. het totale vermogen van een land of het gemiddelde vermogen per hoofd. Dikwijls worden niet de waarnemingseenheden zelf "gebruikt" als eenheden van analyse, maar worden ze eerst "omgerekend". Zo
kunnen b.v. sociaal-geografen soms gebieden maken door individuele eenheden als hoofden van huishoudens met beroep en inkomen te rangschikken
naar inkomen en dan vervolgens territoriale eenheden samen te stellen op
grond van een typologie gebaseerd op die inkomensklassifikatie. Vaak wordt
dan de analyse gericht op die gebieden (analyse eenheden) en niet meer op de
oorspronkelijke waarnemingseenheden, de hoofden van huishoudens met beroep en inkomen.
Verwarrend is dat men ook aggregaties kent van andere waarnemingseenheden dan individuele personen. Zo kan men b.v. aile gemeenten met een
niet sluitende begroting aggregeren of aile ethnische van de meerderheid afwijkende groepen. Er is dan door deze optelling nog geen kollektiviteit in de
zin van een eigen of een nieuw systeem ontstaan.
Daarnaast zijn er echter ook de niet-geaggregeerde kenmerken van kollektiviteiten, de z.g. "global characteristics", eigenschappen van het geheel,
zoals b.v. het bezit aan gemeenschappelijke gronden of bepaalde zeden van
een dorp, de politieke pressie van een partij of de produktie van een bedrijf.
Daarbij is het geheel (systeem) meer dan de som van delen (Dijkink 1974, 5).
Indien we nu een systeem bestuderen moet men ervoor zorgdragen dat men
de verklaringen aan het juiste "niveau" zoekt te ontlenen. Onder analyseniveau's worden hier verstaan de, in de regel door theorieen gestruktureerde
stelsels van eenzelfde kontekst aangevende kategorieen en klassifikaties, in
termen waarvan het meest zinvol verklaringen voor of duidingen van samenhangen van een bepaald, te analyseren verschijnsel kunnen worden geformuleerd en onderzocht. Men kan het gedrag van een systeem verklaren uit de
gedragingen van de het systeem samenstellende subsystemen of individuen
of uit de hogere (super) systemen waar het systeem van onderzoek deel van
uitmaakt. Dijkink geeft als voorbeeld het verklaren van het uitbreken van de
tweede wereldoorlog. "Op het niveau van de staat gebeuren dingen die niet
direkt een optelsom of het gemiddelde zijn van de motieven of attituden van
de individuen: terwijl aile volkeren naar vrede verlangen breken er toch
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nieuwe oorlogen uit. Wanneer men niveau's met elkaar in verbinding brengt,
dan vindt men de meest plausibele verklaring daar waar twee aansluitende
niveau's met elkaar in verbinding worden gebracht." In dit verband haalt
hij ook Fortmann aan die erop wijst dat maatschappelijke instituties dikwijls
niet rechtstreeks psychologisch verklaard kunnen worden. Men spreekt zo
b.v. van verklaringen op individueel analyseniveau (typisch psychologisch
niveau) of op het analyse niveau van de groep of de organisatie (typisch
sociaal-wetenschappelijke niveau 's).
Dogan en Rokkan (1969, 7) wijzen op het optreden van deze zelfde problematiek wanneer men territoriale systemen, zoals stad en platteland, bestudeert.
Het ontwikkelen van een model - in dit geval het model van de verhouding van stad en platteland bezien als subsystemen - houdt in dat men zich
terdege rekenschap moet geven van de elementen die men in die systemen wil
stoppen en van de verklarende relaties die van toepassing zijn op die elementen. Voorts moet duidelijk worden aangegeven hoe "open" of "gesloten"
de systemen van stad en platteland zijn; m.a.w. welke veranderingen van
buiten het systeem op het systeem kunnen worden uitgeoefend. De hogere
en de lagere niveau's van analyse en verklaring kunnen zo worden bepaald.
Stad en platteland plaatsen de onderzoeker nu voor lastige methodologische problemen. Ze kunnen immers verzamelbegrippen voor aggregaties
van individuen, koIIektiviteiten of territoriale eenheden als dorpen, buurten,
bedrijfsgroepen, inkomenskategorieen, maar ook voor sociaal-ekonomische,
politiek-juridische of kulturele organisaties of groepen zijn.
De systemen stad en pIatteIand kunnen dus uit sterk verschillende eIementen, bestaande uit zeer uiteenlopende waarnemingseenheden, of kenmerken daarvan, opgebouwd worden gedacht. Hier gaan ook de discipIinaire verschillen tussen de onderzoekers van stad en platteland een rol spelen.
De psycholoog immers zal naar "zijn" analyseniveau's en (eigenschappen
van) waarnemingseenheden (b.v. individuen, kleine groepen, massa's)
kijken, de socioloog, kultureel anthropoloog en politicoloog naar de hunne
(b.v. groepen, de kultuur, de machtsdragers). De ekonoom, tenslotte, heeft
weer een andere materieIe en formele beschouwingswijze. Al deze wetenschappen hebben bovendien geheel eigen theorieen.
Geografen en historici delen met al deze wetenschapsbeoefenaars in principe weI een belangsteIIing voor de materiele objekten. Zij sluiten echter niet
bij voorbaat een der waarnemingseenheden of analyseniveau's van die wetenschappen uit, al ligt hun integratiewijze in de vooral "bemiddelende" kategorieen van absolute of relatieve geplaatstheid en verbondenheid in ruimte en
tijd.
Aangezien het hier gaat om een maatschappijhistorische benadering van
stad en platteland, behoeft het psychologische en in het algemeen het individuele aspekt 1), niet in de beschouwing te worden opgenomen. Gemakshalve
1) Overigens mag uit het voorgaande niet worden afgeleid dat voor elke wetenschap een overeenkomstig waarnemingseenheden- en een daaraan weer beantwoordend analyseniveau is gereserveerd. Men denke b.v. aan de mikro- en de
makro-ekonomie, de sociale psychologie van kleine groepen en van massa's enz.
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kan volstaan worden met een toespitsing op ekonomische en sociale aspekten.
De problemen blijven niettemin welhaast onoverkomelijk groot omdat
ekonomie en sociologie (hier met inbegrip van politicologie, organisatieleer
e.d.) ieder vanuit hun eigen vooronderstellingen en theorie een eigen taal
blijven spreken. Die taal is nauwelijks omzetbaar in die van het andere vak.
Daarbij moet bedacht worden, dat vanwege de noodzaak tot beperking
van het oorspronkelijke opstel slechts met een uiterst summier overzicht en
met een ongetwijfeld diskutabele selektie uit de vele theorieen die voor dit
thema van belang zijn moest worden volstaan.
Het doel van deze bijdrage, de probleemstelling, was een model te ontwikkelen dat zoveel mogelijk ruimte bood om de bijdragen van de andere
conferentiedeelnemers in te kunnen passen. Daarnaast moesten moeilijkheden en mogelijkheden van het modelgebruik geillustreerd worden. Dat
leidde er toe, dat in de "praktijk" van dit onderzoek, in afwijking van de
beklemtoonde "leer", de theorie bij de voor de ontwikkeling van de hier
gegeven modellen een minder grote rol gespeeld heeft dan het"toepasselijke"
in de zin van Chorley en Haggett.
§ 3.

EKONOMISCHE MODELLEN. KRrrIEK OP VOORONDERSTELLINGEN EN PROBLEMEN VAN AANSLUITBAARHEID OP ANDERE SOCIALE WETENSCHAPPEN

Ben zuiver ekonomisch model van de verhouding van stad en platteland
is mij niet bekend. In principe is het echter weI mogelijk om b.v. het door
De Roos als uitwerking van de op neo-klassieke premissen van een algemene
evenwichtstheorie gebaseerde theorie van de internationale handel van B.
Ohlin ontwikkelde model van de handel tussen twee landen in twee goederen
te beschouwen als het model van de hande1srelaties en daardoor beinvloede
produktiespecialisatie van stad en platteland. (De Roos 1972, 143 e.v.)
Ohlin ging er vanuit dat bij onbewegelijkheid van de gegeven produktiefaktoren binnen een regio, bij volledige mededinging en bij gebruik van aile
produktieve krachten, prijsverschillen tussen gebieden kunnen ontstaan. Bij
niet uiteenlopende vraag (preferentie)faktoren ontstaan die prijsverschillen
derhalve aan de aanbodzijde. (W. Leontief, 1966, 46, 47, 52) Deze prijsverschillen vloeien voort uit verschillen in relatieve schaarste der prod uk tiefaktoren. Bij afwezigheid van transportkosten (!) zullen de re1atieve schaarsteverschillen worden uitgewist en zullen de producenten de regionale produktie uitbreiden of inkrimpen totdat de regionale kostenverschillen overeenstemmen met die van de boven-regionale markt.
De Roos werkte op deze theorie voort en transponeerde de regio's van
Ohlin in landen. Zijn modellen kunnen echter evenzeer, zoals boven gezegd,
gezien worden als economische modellen van de verhouding van stad en
platteland (in het bijzonder F. de Roos, 1972, p. 143-206).1
Juist rond dergelijke veronderstellingen die kenmerkend zijn voor de
1) Men kan in de aan het slot van elit artikel in figuur 11 weergegeven modellen
de basisvariabelen van de modellen van De Roos terugvinden (b.v. kapitaal in
investeringen, arbeidimmigratie).
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meeste neo-klassieke wetenschappelijke ekonomische modellen is een nog
steeds voortgaande diskussie ontstaan. (Knol, 1973, 7). Deze gaat zowel over
de premissen die aan de ekonomische modellen ten grondslag liggen, als ook
over het objekt van het vak. In de meerderheid van de tot dusver aangehangen opvattingen, wat dit laatste betreft, wordt er van uitgegaan dat de
schaarste, gevolg van de verhouding tussen behoeften van mensen en de
beschikbare goederen, objekt van de ekonomie is (Delfgauw, 1966, 58). Het
menselijk handelen krijgt bepaalde vormen, leidend tot ekonomische processen en een ekonomische orde, "opgedrongen".
Meestal zegt men dat het gaat om de relaties tussen mensen en dingen,
zichtbaar in ruilrelaties. Een kleine groep moderne kritici, waaronder veel
marxistisch denkenden, meent dat het gaat om relaties tussen mensen en
mensen (b.v. tussen klassen). De klassieken stelden in het kader van de eerstgenoemde objektbepaling de "waarde" centraal, (aan grond, kapitaal, arbeid,
geld), de neo-klassieken daarentegen het "nut". Keynes bracht de politieke
wil van de overheid terug in de ekonomie, legde ideologische momenten in
de premissen bloot (Joan Robinson, 1963) en bracht oude "regels van het
spel" in een nieuw licht op de ekonomische kringloop. Boerboom (1973, 28
e.v.) vatte onlangs de belangrijkste elementen van de kritiek nog eens samen.
Hij noemde daarbij in het bijzonder de postulaten van het evenwichtskoncept, waarbij men het ekonomisch proces als een al of niet dynamisch
evenwicht ziet, evenals de ekonomische groei (p. 38), het postulaat van het
gedrag van het ekonomisch subjekt als van de "homo economicus", de
waarde van een goed als het "nut", dus de relatie mens-ding of een "subjektieve waarde" en tenslotte het postulaat van het dalend grensnut (d.w.z. dat
de laatste eenheid van een hoeveelheid goederen het nut - subjektieve
waarde - van de gehele hoeveelheid goederen voor een individu bepaalt
(het grensnut ofhet marginale nut). Het inzicht dat deze vooronderstellingen
niet "realistisch" zijn heeft verschillende reakties opgeroepen. Reeds de methodenstrijd, waarbij de duitse historische school onder leiding van Schmoller
meende dat induktief gewerkt zou moeten worden en de oostenrijkse school
onder leiding van Menger de deduktieve methode verdedigde, ging in wezen
over de geoorIoofdheid van deze veronderstellingen. De opvatting dat een
theorie juist en algemeen geldig is als de deduktie foutloos plaats vond binnen
het kader van de aangenomen vooronderstellingen, heeft het in die diskussie
gewonnen. In de vijftiger jaren heeft zich - mede dank zij de doorwerking
van de ideeen van Keynes, de opkomst van de ontwikkelingsproblematiek in
de derde wereld alsmede die van de "welfare economics" en "new home
economics" enerzijds en door de konfrontatie met zich ontwikkelende ekonomische sociologie en ekonomische kulturele anthropologie alsmede door
de dialoog met de neo-marxisten anderzijds, een nieuwe diskussie geopend.
Die diskussie gaat over de vraag hoe "de sociale matrix waarbinnen de ekonomische veronderstellingen en systemen zijn opgebouwd met de ekonomie
kan worden verbonden."
Vijf groepen van antwoorden op de vraag hoe ekonomische en niet-ekonomische postulaten zijn te verbinden lijken van belang.
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Daar zijn ten eerste de antwoorden die de marxisten geven; laat U overtuigen door de neo-marxistische ideo logie, die inderdaad een integratie in
theoretische vorm tracht te geven. De overbekende postulaten zijn in deze
theorie anders, maar in vele gevallen echter bepaald niet zonder meer
"realistischer" dan de in de neo-klassieke en post-Keynesiaanse ekonomie.
Een tweede groep van antwoorden wordt gegeven door mensen die tot een
multidisciplinaire benadering willen komen. Kuhn b. v. poogt door middel
van een reeks tamelijk abstrakt geformuleerde begrippen het menselijk
gedrag, zowel voor wat betreft de kulturele, politieke, biologische als de
andere aspekten modelmatig te omvatten. Uitgaande van de biologische en
kultureel bepaalde mogelijkheden van een individu om informatie "input" te
verwerken wordt de mens gezien als een door "beslissingen" tot "transakties"
komend wezen.
Dat wezen vervult zijn - ondanks de aanwezigheid van vrije goederen,
van zelfgeproduceerde goederen of van in ruilbetrekkingen verkregen goederen - onbevredigd gebleven behoeften door middel van "organisaties".
"An organization is any relation of persons for joint production" (Kuhn,
1963, 413). Dergelijke abstrakte begrippenreeksen zulIen, wanneer ze voor
empitisch onderzoek bruikbaar worden gemaakt meestal steeds weer in
termen moeten worden gegoten van de afzonderlijke disciplines.
Ze lijken daarom in de regel een schijnoplossing te bieden. Daar begrippen
als b.v. markt, ruil, produktie weliswaar van de ekonomische wetenschappen
zijn overgenomen, maar toch van een andere inhoud - meestal een veel
ruimere - zijn voorzien, is een grote kans op misverstanden aanwezig.
Ben derde groep van antwoorden wordt gegeven door mensen als I'Homme
(1968, 198 e.v.) die met nieuwe termen en begrippen meestal vrij abstrakt,
soms ook weer konkreet, de ekonomische eenheden en niveau's van analyse
proberen te transformeren in ook voor sociologische analyse en onderzoek
bruikbare eenheden en niveau·s. Ekonomische subjekten als "ondernemers"
worden b.v. bankiers, of oude en nieuwe middenstanders; de ekonomische
systemen worden sociale systemen en organisaties.
Ben variant hiervan poogt met behoud van het centrale ekonornische
begrippen-apparaat en de ekonomische methode door een verlegging van de
klemtoon naar andere eenheden van analyse tot een verbreding van de ekonomie te komen. In de "new home economics" bijvoorbeeld. worden het
"menselijk kapitaal", de beslissingen van het huishouden (de "utility function" wordt beschouwd als een bundel van satisfakties van de leden van het
huishouden) en de externe arbeidsmarkt gezien in relatie met de "resources"
aan menselijk kapitaal in het huishouden. In de huishoudelijke produktiefunktie nemen de input van tijd en de output van satisfaktie een centrale
plaats in (Nerlowe, 1974). Het is overigens nu nog te vroeg om te kunnen
beoordelen of deze richtingen in staat zullen zijn een brugfunktie naar de
andere maatschappijwetenschappen te gaan vervullen.
Thans gaat het aileen nog om vanuit een andere vulling en invaIshoek opgebouwde ekonomische theorievorming.
Ben andere variant ',an dit integratiedenken wordt verwoord door
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Marchal, die meent dat sommige aspekten, b.v. korte termijnfluktuaties
binnen de typisch ekonomische postulaten verklaarbaar zijn, maar die de
lange termijnfluktuaties als onbegrijpelijk beschouwt, tenzij de ekonomische
analyse ook sociologische overwegingen zou inbouwen (Marchal, 1968,275).
We iller ondersteunt dit met de opvatting dat de theorieen "van het hoogste
vlak", de theorieen van de ekonomische verandering of ontwikkeling, de
beste mogelijkheden van integratie, althans tot wederzijdse belnvloeding
bieden. Hij is over de mogelijkheden van integratie overigens niet optimistisch. "Het is in het geheel niet duidelijk hoe de aggregaten van de makroekonomie kunnen worden gebruikt of overgeplant binnen het geheel verschillende kader en de geheel verschillende indelingen, hetzij van de mikrosociologie, hetzij van de makro-sociologie omdat de middelen, werkwijzen
en methoden van de wetenschappen zo uiteenlopen." (WeiHer, 1967, 1975)
Ben vierde antwoord komt van Smelser, een leerling van de socioloog
Parsons. Smelser meent dat het totale maatschappelijke systeem uiteengelegd kan worden in o.a. een ekonomisch, politiek, kultureel en een "social
integrative" subsysteem (Smelser 1963, 37). De ekonomie kan volgens hem
worden gezien als een sociaal subsysteem "in that it constitutes the mutual
interrelations among units involved in the production, distribution and
consumption of scarce goods or services". De elementaire strukturele eenheden 1) van dat systeem zijn zijns inziens de "landfactors", arbeidsfaktoren,
kapitaalfaktoren en organisatieprincipes. Een ekonomisch systeem kan volgens hem op verschillende niveau's van abstraktie worden gezien.
Men kan zich b.v. beperken bij de analyse van de interaktie tot enkele
kwantificeerbare bijprodukten ervan, zoals Keynes deed. Die koos immers
als de "behaving units" niet meer de mensen, maar de variabelen van konsumptie, investeren en sparen. "His choice of variables does not conflict with
the representation of the economy as a systematic set of relations among
structural units; it is merely a representation of processes at a different level
of abstraction". Met andere woorden: het is "slechts" een wijze van systeemdefinitie en omgrenzing die verschil maakt tussen ekonomische en sociologische analyse. Dit verschil echter vormt nu juist de moeilijkheid waar de
maatschappijhistoricus en de geograaf zich voor gesteld zien.
De opvattingen van Parsons en Smelser zijn heftig aangevallen door K.
Polanyi en diens leerlingen die de zgn. amerikaanse institutionalistische
school voortzetten (Polanyi, Arensberg en Pearson, 1956). Zij stellen dat aan
de diskussie over ekonomie en andere samenlevingswetenschappen een
fataal misverstand ten grondslag ligt. De ekonomie die de ekonomische
wetenschap bestudeert is een in een bepaalde fase van de westerse geschiedenis ontstaan westers maatschappelijk feit. Het is een uit een sociale ingebedheid in de loop van de 18e eeuw losgebroken en verzelfstandigd maatschappelijk gebeuren, belichaamd in het werken van vrije markten. Die zijn zinvol
bestudeerd door een ekonomische wetenschap die - min of meer in over1) Struktuur is volgens Parsons en diens leerlingen geregulariseerde en steeds
terugkomende interaktie tussen twee of meer personen, geregeld door waarden,
normen en sankties.
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eenstemming met de werkelijkheid van dat gebied en die tijd - kon afzien
van de sociale ingekaderdheid van het ekonomisch gebeuren. Er is echter
een onderscheid tussen het voorzien in het bestaan en het verwerven etc. van
dingen en diensten (the substantive economy 1)) en het ekonomisch handelen (economizing). Het handelen ten behoeve van het bestaan geschiedt door
middel van transakties. Deze zijn in drie groepen te verdelen. De eerste is
wederkerigheid (reciprocity) tussen mensen als "onderdelen" van gelijkwaardige groepen. De tweede is herverdeling (redistribution), waarbij naar of
vanuit een centrum toewijzing van goederen en diensten plaatsvindt. De
derde is ruil (exchange). Pas onder bepaalde omstandigheden kunnen niet
door gewoonte of recht bepaalde, "vrije" marktprijzen tot ontwikkeling
komen. In veel primitieve en ook historische westerse samenlevingen funktioneert de ekonomie zonder dat er een door prijzen en winstbehoeften bepaald
marktmechanisme voor nodig is (Dalton, 1965, 13, Frankenberg, 1967,47).
Sociale relaties als verwantschap e.d. zouden de bewegingen van goederen
bepalen en niet de waarde in ekonomische zin. Hoewel men de waarde- en
nuttigheidspostulaten in de kringen van de zgn. ekonomische anthropologie
vrijwel algemeen heeft losgelaten, wordt er door anderen betoogd dat de
waarde of het nut vooral in geinvesteerde arbeidstijd wordt gevonden.
De empirische aanwijzingen voor de juistheid van deze opvatting worden
door niet-marxisten als zwak beoordeeld. Deze vijfde groep van antwoorden
heeft echter nooit een theorie met een begrippenapparaat, dat modelmatig
zou kunnen worden uitgebouwd, voortgebracht. Evenmin zijn duidelijke
generalisaties van meer dan triviale betekenis tot stand gekomen vanuit deze
hoek. Het gevaar dat men meent de verschijnselen van het ekonomisch leven
(substantive economy) zonder de kennis van de formele ekonomie, maar met
behulp van gezond verstand te kunnen verklaren opent de weg voor voorwetenschappelijke noties en is daarom gevaarlijk. Waarschijnlijk is de meest
praktische weg om zoveel mogelijk met behulp van formeel-ekonomische
theorieen te werken. Bij onverklaarbare situaties kan dan op andere dan
ekonomische theorieen worden teruggegrepen. Voor de modelbouw van de
verhouding van stad en platteland leidt deze gedachte tot de konsekwentie
dat het model zo moet worden opgesteld, dat de elementen ervan tot ekonomisch bruikbare waamemings- en analyseeenheden kunnen worden omgezet.
Aangezien echter ook de sociologische theorie eenzijdigheden, akstrakties
') "The substantive meaning of economic derives from man's dependance for his
living upon nature and his fellows. It refers to the interchange with his natural and
social environment, in so far as this results in supplying him with the means for
material want satisfaction ... The formal meaning of economic derives from the
logical character of the meansends relationship as apparent in such words as
'economical' or 'economizing'. It refers to a definite situation of choice ... If we
call the rules governing choice of means the logic of ration action, then we may
denote this variant of logic with an improvised term, as formal economics . .. The
two root meanings, the substantive and the formal, have nothing in common. The
latter derives from logic, the former from fact". (K. Polanyi: The economy as an
instituted process), in: K. Polanyi, Arensberg and Pearons 1956, p. 243)

MAATSCHAPPUHISTORISCHE MODELLEN STAD-PLATTELAND

11

en postulaten bevat die tot ernstige kritiek kunnen leiden, kan reeds hier
worden gezegd - vooruitlopende op de volgende paragraaf - dat dezelfde
konklusie ten aanzien van de opbouw van het model ook met betrekking tot
de sociologie mag gelden.
§ 4.

OPMERKINGEN TEN AANZffiN VAN SOCIOLOGISCHE MODELLEN

De sociologie heeft stad en platteland, in tegenstelling tot de ekonomie,
veelvoudig in haar beschouwingen opgenomen.
Ze heeft vaak haar beeld van de samenleving en de typen ervan uitdrukkelijk met aan primitieve en plattelandssamenlevingen en op westerse ontwikkelde en stedelijke samenlevingstypen ontleende kenmerken omschreven.
Hier kan volstaan worden met het noemen van Maine's onderscheid tussen
"status" en "contract", Tonnies' "Gemeinschaft" en "Gesellschaft" en
Redfield's "folk-peasant" en "modern urbanized society type".
Na een fase van werken met begrippen als samenleving, groep e.d. werd
een meer analytisch gerichte diskussie over de struktuurelementen en de
processen van de sociologische systemen gevoerd. In de sociologie werd
nimmer een mate van concensus over de objekten, methodes, basisbegrippen,
kortom over het paradigma bereikt die vergelijkbaar was met de concensus
der ekonomen over hun Yak. GedeeItelijk hangt dat samen met het inzetten
van de analyse op verschillende niveau's.
Van Doorn en Lammers noemen b.v. als sociaal-strukturele elementen
sociale integra tie, sociale afstand en sociale rang en als kultureel-strukturele
elementen (de keerzijde van de sociaal-strukturele elementen) de normen,
verwachtingen, waarden en doeleinden. Anderen zien groepen en groeperingen als de belangrijkste eenheden van analyse (B. F. Ryan, 1969, 18). G.
Gurvitch (1973, 247) trachtte een en ander te verenigen door te zeggen dat de
sociale verschijnselen zich in de werkelijkheid voordoen "als samengesteld
uit etages, vlakken of verdiepingen". Zo spreekt hij onder meer van een
oppervlaktelaag van geografische, demografische en technische milieu's,
daaronder een laag van gehierarchiseerde en gecentraliseerde organisaties,
dus vooraf vastgestelde kollektieve gedragswijzen, daaronder weer sociale
"modellen", die het sociale maar ook het kulturele leven richten, voorts o.a.
kollektieve houdingen, daaronder nog symbolen en verder ook waarden en
ideeen.
Een model met gebruikmaking van verschillende analyseniveau's geeft
Ponsioen die elk van de vier elementen weer beschouwt als een laag met een
eigen oorspronkelijkheid (1962, 45).
Al deze drie subsystemen zijn slechts in analytische zin van elkaar te onderscheiden, want in werkelijkheid geheel met elkaar verweven (zie figuur 2).
Samenhang en integratie zijn ook hier kern van het model.
Evenals in de ekonomie is er in de sociologie een diskussie ontstaan over
de vraag of de bestaande modellen niet te veel uitgaan van een evenwichtsituatie en van niet-realistische veronderstellingen m.b.t. de integratie voor
gemeenschappelijke waarden en solidariteit. Cohen onderscheidt thans twee
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Fig. 2. Het maatschappelijk systeem uiteengelegd in drie, gelaagde, subsystemen;
een model van Ponsioen.
conflikterende maatschappijmodellen (P. S. Cohen, 1971, 172; hier iets
bekort)
model A
modelB
Basiselementen van het sociale leven zijn: normen en waarden belangen
Het sociale leven houdt in
verplichtingen
overreding en
dwang
Noodzakelijk kenmerk van het sociale
cohesie
verdeeldheid
Ieven is
solidariteit en
oppositie, geHet sociale Ieven funktioneert in
wederkerigheid en struktureerde
samenwerking
konflikten,
groepsbelangen
Het uitoefenen van de Macht vloeit
door maatschappij sociale diffevoort uit
erkende legitimiteit rentiatie
van het gezag
Sociale systemen zijn
geintegreerd
slecht geintegreerd en
vol van innerlijke tegenstrijdigheden
Sociale systemen hebben de neiging
: te verstarren
te veranderen
De aanhangers van deze modellen zien dus geheeI verschillende verschijnselen als dieperliggende oorzaken, b.v. concensus en gemeenschappelijke
waarden of groepsbeIangen. Terwijl in de ekonomie - zoals in de vorige
paragraaf betoogd - de markt een centrale konceptie aanbiedt, is in de
sociologie die centrale konceptie veel onduidelijker. De modellen van Ponsioen en Cohen tonen uiteenlopende analyse eenheden en niveau's van
analyse, bovendien verschi1lende interpretaties van de integratieve momenten,
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en ook nog verschillende opvattingen over het objekt. Is dit laatste b.v. de
maatschappelijke orde of het tussenmenselijk gedrag? Een duidelijk uitkristalliseren van sociale wetenschappen op mikro- of op makro niveau heeft
(nog?) niet plaatsgevonden. Wei kan gezegd worden dat juist door deze
onduidelijkheden een fundamentele methodologische reflektie op gang is gekomen die reeds zeer goede resultaten heeft opgeleverd.
Zoals gezegd hebben stad en platteland veel aandacht ondervonden. Er
zijn zelfs afzonderlijke urbane en rurale sociologieen tot ontwikkeling gekomen. De verhouding tussen stad en platteland is echter niet bij mijn weten
modelmatig onderzocht tenzij in het kader van de theorieen over modernisering en sociale verandering. Vrijwel steeds wordt de stad daarbij - al of
niet als drager en kontroleur van de industrialisatie - als dominante bron
van struktuurbepalende veranderingen in het platteland gezien. Een worsteling zoals die in de ekonomie om tot "realistische" postulaten en koncepties
te komen, ontbreekt in de sociale wetenschappen. Men gaat van het eigen
begrippenapparaat uit en ziet kennelijk geen aanleiding om dit te konfronteren met de ekonomische koncepties en modellen. Men spreekt steeds in de
termen van wat Polanyi de "substantive economy" noemde; sterk geaggregeerde begrippen als de industrie, de internationale handel, de stijging van de
welvaart enz. vormen een konkrete benadering van wat in de ekonomie geformaliseerd is. Van overneming of integratie van die modellen is geen spoor
te vinden buiten de reeds eerder genoemde pogingen om tot een ekonomische sociologie of-anthropologie of sociologische ekonomie te komen. Deze
pogingen hebben, ondanks het feit dat zo verschillende mensen als Marx,
Weber en Parsons zich met die integratie hebben bezig gehouden, niet tot
konkrete modellen van betekenis voor ons onderzoek geleid. De rigiditeit
van de formele en soms abstrakte ekonomie liet zich niet gemakkelijk verenigen met de veelgelaagde, veelzijdige en van zeer konkreet tot zeer
abstrakt geschakeerde, maar daarom ook moeilijk grijpbare sociale wetenschappen. Alvorens nu tot pessimistische konklusies te komen over de mogelijkheid meer algemene theoretische modellen over de verhouding van
stad en platteland te maken die ekonomische en sociologische inbreng recht
zouden kunnen doen, dient nu eerst nog bezien te worden of de theorieen
over ekonomische ontwikkeling en/of groei en die over modernisering en/of
sociale verandering perspektieven kunnen bieden.
§ 5.

THEORIEEN VAN EKONOMISCHE GROEI EN ONIWIKKELING

De terminologische spraakverwarring op dit terrein is groot. De beide
termen groei en ontwikkeling houden niet hetzelfde in. In het algemeen
wordt onder ekonomische groei meer een welvaartsstijging, in b.v. het gemiddelde inkomen per hoofd gemeten, verstaan en onder ekonomische ontwikkeling een bredere vernieuwing van de ekonomie die duurzame grondslagen voor verdere groei bewerkstelligt. In zekere zin hebben zowel in de
ekonomie als in de sociologie (Dtirkheim) de belangrijkste diskussies over
de ontwikkeling hun vertrekpunt genomen in de konceptie dat er op de een
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of andere wijze arbeidsdeling is opgetreden. De beroemde theorieen over de
stadia (stijleri) van ekonomische ontwikkeling van Fr. List, Br. Hildebrand,
K. Bi.icher, G. Schmoller en W. Sombart, vormen de eerste uitwerking van
de opvatting over het proces van de toenemende maatschappelijke arbeidsdeling. Hier moge verwezen worden naar de uitnemende analyse van dit niet
met concensus bekroonde debat door B. F. Hoselitz (Hoselitz 1960, 193
e.v.). Ook de in verband met dit debat opgekomen diskussie over het aI of
niet bestaan van het "ekonomisch primitivisme" en over het "oikostheorema"
(hoe "modern" was de ekonomie in vroeger eeuwen?) is, getuige de werken
van de school van Polanyi, nog niet tot een einde gebracht (H. W. Pearson,
1956, 3).
Aile fasen van ontwikkeling van de aigemene ekonomische theorie hebben
geleid tot eigentijds uitgewerkte groei- en ontwikkelingstheorieen (G. M.
Meier and R. E. Baldwin, 1957). Een klassiek ekonoom als A. Smith meende
dat het proces van arbeidsdeling 1eidde tot toegenomen vaardigheid, grotere
produktiviteit in minder benodigde tijd en nieuwe uitvindingen. Marktvergroting en besparingen zijn voor een voortgaande arbeidsdeling, die eenmaaI
begonnen, een cumulatief karakter heeft, een noodzakelijke voorwaarde.
De meeste andere klassieke schrijvers beklemtoonden nog sterker de betekenis van de kapitaalsaccumulatie (maar bij loonniveau's op het bestaansminimum) voor de ontwikkeling. De neoklassieken trokken zich terug van
de studie van lange termijnontwikkelingen en legden de nadruk op de korte
termijnontwikkelingen waarbij de bewegingen van de produktiefaktoren,
vooral gestuwd door rente en koers, centraal stonden. Het post-Keynesiaanse denken over ontwikkeling werkt in hoge mate met kringloopmodeIIen
waarbij de relaties tussen investeringen (en besparingen) en inkomen en
werkgelegenheid centraal staan. De doorwerking van investeringen in de
ene ekonomische sektor (b.v. een bepaalde industrietak) in andere ekonomische sektoren, het zgn. muitipliereifekt, heeft een centrale betekenis gekregen in deze ontwikkelingstheorieen. Wei wordt in deze post-Keynesiaanse
fase de neiging om "sociale faktoren" die de besparingen, konsumptie, mobiIiteit van produktiefaktoren, de oligopolie-en monopolieposities beinvloeden
steeds expliciter te gaan formuleren, voortdurend sterker. In tegenstelling tot
de aigemene ekonomische theorie hebben in het denken over ekonomische
ontwikkeling de opvattingen van J. A. Schumpeter veel weerklank gevonden.
Het hart van Schumpeters analyse van de ekonomische ontwikkeling in het
kader van het kapitalisme is gelegen in de nadruk die hij legt op de ondernemer die nieuwe uitvindingen 1) wil toepassen in de konkurrentiestrijd.
De ondernemers halen het geld voor die toepassingen bij de banken. Er
ontstaat een golf van geldschepping, een hoogkonjunctuur en tenslotte een
recess ie, in de hand gewerkt door verkeerde aanpassingen aan de innovatiegolf (verkeerde en te grote investeringen, overspannen spekulaties, aange1) Het is wellicht niet overbodig om op te merken dat bij Schumpeter het woord
innovatie toch een ekonomische vuIIing en uitwerking blijft behouden (J. A.
Schumpeter, 1939, dl 1, 87).
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taste Iiquiditeiten enz.). De nadruk op de ondernemers en de maatschappelijke kaders waarbinnen die werken, geeft Schumpeters visie een sociologische dimensie.
Zowel de ondernemers als die kaders kunnen immers ook vanuit nietmoderne westerse samenlevingen worden getransformeerd in realistische
struktuurelementen (b.v. elites, overheidsdoeleinden, buitenlandse handelspolitiek enz.).
Zijn nadruk op de uitvindingen met de schoksgewijze repercussies daarvan
voegt een extra- en realistische dimensie toe aan de meer evenwichtige,
procesmatige benadering van investerings-, konsumptie- en besparingstrends. Het is de verbinding tussen deze centrale noties van Schum peter met
de post-Keynesiaanse uitwerkingen van kringloopmodellen die in de ontwikkelingsekonomie sterk doorwerken (Sh. Robinson, 1972).
In tegenstelling tot Meier en Baldwin meent Lampard dat het principieel
onmogelijk is om de algemene ekonomische en sociologische struktuurmodellen verder uit te werken tot ontwikkelingsmodellen.
In de eerste plaats vindt hij dat de begrippen van de makro-ekonomie niet
altijd geschikt zijn om de groei te meten. In de tweede plaats steIt hij dat de
bestaande makro-ekonomische modellen in principe evenwichtsmodellen
zijn die slechts beperkte evenwichtsveranderingen toestaan. Voor regionale
en stedelijke groei is z.i. een model van een "open ended, information generating process" nodig (Lampard 1968, 99) en zijn de evenwichtsmodellen onbruikbaar om de grote veranderingen van de laatste anderhalve eeuw te verklaren als een aanpassingsproces aan een eindeloze serie van meest waarschijnlijke staten van de verhoudingen tussen producenten en consumenten.
Een mikro-ekonomisch kader zou de kortetermijn fluktuaties kunnen verklaren van stedelijke en regionale strukturen. Zolang nog niet een goed
model voor afwijking vergrotende (deviation-amplifying) processen, dat de
makro-ekonomische afwijking korrigerende modellen zou kunnen vervangen, is ontwikkeld, meent Lampard dat het "input-output, accessibility- and
multipliers framework" de beste mogelijkheden biedt. Een ekonoom als
Needham is het met het laatste oordeel weI eens, maar tracht aan te tonen
dat daaruit niet de konklusie getrokken mag worden dat partiele evenwichtsmodellen geschoeid op makro-ekonomische begrippen en systeemmodellen
niet bruikbaar zouden zijn. Integendeel: juist deze zouden een open stedensysteem kunnen operationaliseren en niet de mikro-ekonomische (Needham,
1973,215).
Nog steeds worden van de op de regionale ontwikkeling toegepaste theorieen vooral de zgn. sektortheorie en de stuwend-verzorgende of "exportbase" theorie het belangrijkste geacht (StOhr, 1974, 11). Deze laten zich
beiden inpassen in formele ekonomische modellen over regionale ontwikkeling van post-Keynesiaanse makelij (H. Siebert, 1969).
De eerste theorie stoelt vooral op interne groei in het bestudeerde gebied,
ontstaan door een interne evolutie van de specialisatie en de arbeidsdeling.
Onder invloed van verschillende inkomenselasticiteiten van vraag naar produkten uit de verschillende sektoren en onder invloed van verschillende ver-
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anderingen in arbeidsproduktiviteit groeien sommige ekonomische sektoren
sneller dan andere. Enerzijds is deze theorie uitgewerkt als een groeistadiatheorie (zelfvoorziening, agrarische specialisatie voor marktproduktie, industrialisatie, tertiarisatie) anderzijds als een groeisektorenindustrie, waarbij
de groei van een gebied afhangt van de aanwezigheid of het toestromen van
bedrijvigheid die een grotere groeisnelheid heeft dan "normaal", (het landeIijk gemiddelde).
De export-base theorie gaat er vanuit dat groei ontstaat doordat er vraag
naar produkten van het gebied optreedt uit andere regia's. Deze heeft tot
gevolg dat multiplierprocessen zowel de exporterende bedrijfstak als andere
bedrijfstakken die aan de exporterende tak toeleveren en de lokale verzorgende bedrijfstakken zuIIen gaan stimuleren. Dat betekent regionale ekonomische groei.
Perioff c.s. beklemtonen dat beide theorieen o.a. mede door het schier onoplosbare probleem hoe de gebieden af te grenzen, partieel en onbevredigend
zijn, maar samen een nuttige verklaringsgrondslag voor ekonomische groei
kunnen zijn (Perl off, Dunn, Lampard and Muth, 1960, 62). Zij worden
echter op meso-of mikroschaal aangevuld door zgn. lokatietheorieen, zoals
de theorie van H. von Thtinen over de standplaats van de agrarische produktie, die van W. ChristaIler over die van de detaiIhandei en die van A.
Weber over die van de industrie en de vele moderne uitwerkingen daarvan.
In de meeste daarvan krijgen de transportkosten, en daardoor de verschillende, transportkosten minimaliserende relatieve situeringen een grote betekenis naast de inputkosten en de gelokaliseerde schaalbesparingen.
Van de regionaal-ekonomische groeitheorieen leidde het spoor weIhaast
vanzelfsprekend naar het verschijnsel urbanisatie. Deze toch is in de meeste
landeD nauw verbonden met de totale regionale bevolkingsgroei en met de
weIvaartsgroei (Stohr, 1974, to). De ontwikkeling van het stedeIijk netwerk
in het kader van hun regio's - b.v. beschreven met behulp van de rank-size
rule (die zegt dat wanneer aIle steden in een land op een afdalende rangorde
naar bevolkingsgrootte worden geplaatst, de stad met rangnummer X een
Xte van de bevolkingsgrootte heeft van de grootste stad, met rangnummer 1)
en met hierarchiemodeIlen - leidde tot de opvatting dat de regionale ontwikkeling beschreven moest worden met behulp van de ontwikkeling van
stedensystemen. Lampard geeft daarvan een sterk door de human ecology
beinvloede theorie. Hij gaat uit van de op gang gekomen arbeidsdeIing die
tot kostenbesparende, want schaal "vergrotende", specialisatie leidt. Deze
specialisatie kan bereikt worden door, hetzij relocatie naar een tot een
grotere markt toegang gevende vestigingsplaats, hetzij door vrachtkosten
besparende innovaties in de transportsituatie.
Tegelijkertijd treden in de vergrote markt reintegratieprocessen op. De
laatste zijn vooral in de organisatie van produktie, kontrole, financiering en
distributie gelegen. Door imitatie, geringe elasticiteit e.d. zal de innovatie
zich verspreiden. Differentiaties, specialisatie en reintegratie leiden tot "veralgemening" (generalization). De verschuivingen van het amerikaanse stedensysteem in de tijd overziende haalt Lampard instemmend de konklusie
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van Duncan en Madden aan "that economic development in a system of
cities comes about through a redistribution of functions new to the economy
rather than through a redistribution of the old." (p. 133).
Ging het bij de bovengenoemde theorieen nog om een stad-plattelandverhouding op regionale en nationale schaal, de centrum-periferiettheorieen zijn
geformuleerd op een nationale of een mondiale schaal. De centrum-periferietheorieen gaan uit van een volstedelijk centrum en een door dat centrum
voor wat betreft grondstoffen, kapitaal en intellekt leeggezogen periferie.
Deze heeft een ruraal of semi-ruraal karakter. Zowe1 de westerse koloniserende of post-koloniserende staten als de gekoloniseerde staten kunnen een
dergelijk metropolitaan centrum en een dergelijke rurale periferie hebben.
De kontakten tussen deze twee typen van centra en deze twee typen van
periferieen verlopen nu in een asymmetrische relatie. Het centrum van de
westerse industriele staat domineert zijn eigen periferie, maar ook de periferie van het (post) koloniale land. Deze laatste dominantie vindt plaats via
het centrum van dat land. Het ontwikkelingsland heeft dus een centrum dat
als tussenschakel tussen de eigen periferie en het transatIantische hoofdcentrum functioneert (Htisken en Nas, 1971). Bij deze theorieen zijn de eenheden van analyse de landen of tweedelingen ervan. De relaties ertussen zijn
in goederen of "braindrains" gematerialiseerdeexploitatiefgebruiktemachtsrelaties. Deze theorieen hebben een in ekonomisch gewaad gestoken politiekwetenschappelijke grondslag. Deze zelfde vormgeving aan het denken over
stad en platteland vinden we trouwens ook op mikroniveau terug. Juillard
(1961 en 1973) schetste drie modellen van de relatie tussen stad en platteland
op mikro- of mesoniveau. Het eerste gaat uit van de "ville rentiere", de stad
die veel kapitaal in het omgevende platte1and geinvesteerd heeft. Deze investeringen zijn in veel gevallen de landbouw ten goede gekomen, maar toch
heeft de stad uit het gestegen rendement door ingevoerde innovaties op
langere termijn vooral de eigen ekonomie uitgebouwd. Dugrand heeft een
klassieke studie over dit type steden in de Languedoc geschreven (1963).
Daarbij laat hij zien hoe de stedelijke bourgeoisie kapitaal investeerde in de
wijnbouw op het platteland. Deze produktie werd op ruimere markten gevaloriseerd: "Symbiose, mais qui touche au parasitisme" (Juillard, 1961, 22).
Het tweede type is de relatie die bijna geen relatie is, nl. die van de "ville
insulaire" met de omgeving. De grote nieuwe industriesteden in de mijnbouwgebieden en de toeristensteden hebben, met uitzondering van een smalle
randontwikkeling, geen relaties met het hun omgevende platteland of het
zou een demografische drainage moeten zijn. Deze kan soms zelfs leiden tot
een "semi-desert rural" in dun bevolkte streken of tot "Sozialbrache" in
dichter bevolkte gebieden. Het derde type is een geurbaniseerd platteland,
uitvloeisel van de "villes-urbanisantes" waarbij in wederzijdse aanpassing
een "groot"schaliggebied ontstaan is met gespecialiseerde landbouw, satelIietsteden, nevencentra, recreatieve zones ed .. Haast terloops wijst Juillard
er op (1961, 32) dat hier de politieke situatie een grote rol kan spelen. Van
belang is ook dat hier sprake is van een verklaring van de relaties door inbedding in drie systemen van verschillende ruimtelijke reikwijdte. Het eerste
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is een stad-platteland systeem waarbij de stad participeert in een ruimer
systeem en het platteland laat "werken" voor de produktie die door die stad
in dat systeem wordt bijgedragen. Het tweede model toont hoe stad en platteland onafhankelijk van elkaar in twee gescheiden systemen participeren;
het derde model gaat uit van een complexe wederzijdse doordringing (compenetration intime) bij participatie door en stad en platteland aan geheel
verschillende, ruimere systemen.
De konklusie van deze paragraaf moet zijn dat de verhouding van stad en
platteland kan worden gezien in het kader van meerdere systemen van uiteenlopende ruimtelijke reikwijdte. Naast een regionaal systeem dat op verschiIIende wijzen en in verschiIIende mate een onderlinge betrokkenheid van
stad en ommeland weerspiegeit, zijn er ruimere systemen. Dat kunnen
stedensystemen, sub-nationale, nationale of mondiale systemen zijn. Stad
en platteland kunnen op verscheidene wijze aan die systemen deel hebben.
Hoewel niet zonder aanklevende bezwaren zijn de theoretische begrippen,
waarmee de analyse hiervan kan worden uitgevoerd, vooral aan de makroekonomie ontIeend. Innovatie, kringloop, produktiefaktoren en schaalbesparingen zijn de voornaarnste ervan. Zij zullen in het model verwerkt
moeten worden.
§ 6.

THEORfEEN VAN SOCIALE VERANDERING

Een enigszins volledige opsomming van de vele theorieen over sociale
verandering is ondoenlijk. Na alles wat gezegd werd over het paradigma over
de sociologie is duidelijk, dat er theorieen zijn die de ontwikkeling van kulturele aspekten (materieel-technologisch, dan wei waarden, normen) als
"prime movers" vooropstellen. Daartegenover staan theorieen die veranderingen in de natuurruimtelijke of sociaal-politieke aspekten benadrukken.
Sommigen zien konflikten als de motor van verandering, anderen zien
sociale verandering als een reeks van kleine veranderingen in de richting van
een nieuw evenwicht.
Van de theorieen op het niveau van hele samenlevingen is de bekendste
die van E. Dtirkheim uit 1893 die de arbeidsdeling als uitgangspunt van aIle
sociale verandering koos. Deze arbeidsdeling werd weer bepaald door de
toenemende bevolkingsdichtheid. Sociale verandering is in wezen een verandering in de wijze van "solidarite" die van een traditie-bepaalde "mechanische" vorm overgaat in een "organische" vorm, waarbij de functionele
relaties en -afhankelijkheden de tussenmenselijke relaties kenmerken en bepalen. Deze arbeidsdeling in sociologische zin bestaat uit het zelfstandig
worden van funkties. Etzioni meent, dat de theorie van de arbeidsdeling ten
onrechte van een zeker "preformisme", een zich afzonderlijk ontwikkelen
van wat in relatie met andere funk ties al bestond, uitgaat. Het proces van het
ontstaan van nieuwe funkties (epigenesis) wordt er niet door verklaard
(Etzioni, 1964, 481). Een der belangrijkste van de theorieen van sociale verandering is de theorie van W. Ogburn die zegt dat een verandering, veroorzaakt door een uitvinding, in een deel van een sociaal-kultureel systeem moet
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lei den tot aanpassing van andere delen .Dit laatste geschiedt vaak veellater.
Zo ontstaan er spanningen en zgn. "cultural lags" .
Door tijdsvertragingen blijft er een voortdurende onevenwichtigheid van
het systeem, daardoor een zekere bewegelijkheid en dus sociale verandering.
Andere auteurs beklemtonen de betekenis van acculturatie (beinvloeding van
de ene kultuur door de andere of wederzijdse beinvloeding). De belangrijkste
holistische theorieen beschrijven een lineaire evolutionnaire ontwikkeling
zoals P. Sorokin en Zimmerman van "rural" tot "urban". De cyclische holistische ontwikkelingstheorieen als van O. Spengler, A. Toynbee ofP. Sorokin
zijn zo bekend, dat herhaling overbodig is.
Thans vinden aIle schrijvers over dit onderwerp zich in de opvatting dat er
geen "ultimate causes of change" algemeen aanwijsbaar (A. Etzioni and E.
Etzioni, 1964, 8), geen deterministische verklaringen aanvaardbaar zijn.
Integendeel, men zoekt nu naar verklaringen via muitipele, in wederkerigheid
werkende, processen (B. F. Ryan, 1969, 50), en met behulp van verschillende
variabelen (T. LaPierre, 1965, 38). Deze verschuiving in het denken leidt er
toe dat de holistische, synthetische theorieen die een ontwikkeling over een
langere tijd betreffen, steeds meer bestreden en verlaten worden. Ze zijn in de
rege1 ook te vaag door een zeer ruime begripsbepaling. Zo komt Ponsioen
(1965, 151) tot de konklusie dat in Europa gedurende de laatste anderhalve
eeuw de urbanisatie, industrialisatie en de demografische veranderingen de
belangrijkste, onderling samenhangende, subprocessen van maatschappelijke
verandering waren. "Daarbij werkt de industrialisatie als een "prime mover"
die rechtstreeks veranderingen aanbrengt in de produktiesektoren en, via
andere faktoren, in aIle overige sektoren van de samenleving. Het is echter
slechts gedeeltelijk mogelijk om te voorspellen op welke wijze veranderingen
in de verschillende sektoren zullen voorkomen, omdat de verschillende instituties onder invloed staan van hun eigen normatieve systeem dat hun
funk ties bepaalt."
De bekende tweedeling van Hoselitz (1960, 185) is in wezen van eenzelfde
vaagheid. Hij maakt een onderscheid tussen "generative cities" en "parasitic
cities". De eerste hebben een gunstige inwerking op de ekonomische groei,
d.w.z. het ontstaan en voortgezette bestaan en groei is gunstig voor ekonomische en kulturele ontwikkeling van het gebied of land waar die stad is
gevestigd." Dat is juist niet het geval bij parasitaire steden. Soms worden die
steden tot sociale en kulturele verandering gebracht in orthogenetische
transformatie. Met deze door Redfield en Singer voorgestelde term wordt
aangegeven een ontwikkeling binnen en vanuit de eigen kultuur. Bij heterogenetische transformatie komt de verandering juist van buiten. Hoselitz
meende nu dat heterogenetische steden in de meeste gevallen, op langere
termijn gezien, en na een parasitaire peri ode, een gunstige invloed op het omliggende platteland uitoefenen. Orthogenetische steden zouden slechts voor
een korte tijd gunstige invloed op het ommeland hebben.
De onvrede met deze weinig konkrete of moeilijk konkreet te maken beweringen heeft geleid tot een zeer grote nadruk op het bestuderen van innovaties (vernieuwing door het toepassen van uitvindingen), van diffusie (ver-
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brei ding van innovaties) en van adoptie (aanvaarding en toepassing van
innovaties). Hoewel men deze begrippen op aile analyseniveau's van individu
tot samenleving heeft bestudeerd, hebben ze toch de meeste toepassing op de
analyseniveau's van groepen en organisaties. De ekonomen hebben daarbij
vooral aan de "entrepeneurs" aandacht geschonken (Hoselitz 1960, 139); de
sociologen bestudeerden rneer de "agents of change" en de elites (Ponsioen
1965, 79). Helaas is de terminologie van de innovaties, ondanks het vrijwel
algemene gebruik ervan, niet eenduidig. Op individueel analyseniveau is innovatie door Rogers en Schoemaker (1972, 19) omschreven als "een idee,
werkwijze of objekt dat door een individu als nieuw wordt gepercepieerd".
Diffusie omschrijven ze als een bijzonder type van kommunikatie, n.1. "het
proces waardoor innovaties naar andere leden van het sociaaI systeem verspreid worden" (p. 12).
Zij beklemtonen dat - althans op het door hen gekozen, individuele
analyseniveau- sociale verandering, naast het kommunikatieproces, aile
maatschappelijke en individuele gevolgen van aanvaarding of verwerping van
een innovatie omvat. Zij geven het volgende model voor sociale verandering
(p.8).
Oorsprong van de innovatie
Buiten het sociale
systeem

Erkenning van de behoefte aan
verandering

Binnen het sociale
systeem

Intern, erkenning door de leden
van het sociale systeem
Extern, gebracht door "change
agents" van buiten het systeem

Immanente verandering Verandering door
selektieve kontakten
Teweeg gebrachte
Geleide sodale
sociale verandering
verandering

Op groepsniveau van analyse gaf N. Smelser in 1959 een model van
sociale verandering in een aantal fasen (hier ontleend aan Ryan, 14). De
eerste fase is het optreden van ontevredenheid en spanningen (tensions,
strain, stress), de tweede die van manifeste onrust, vaak niet duidelijk gericht op de werkelijke oorzaken van de spanningen, de derde die van een
zoeken naar oplossingen, waarin de vernieuwers kansen krijgen; de volgende
fasen zijn die van het formaliseren van de patronen (die de oplossingen hebben gekregen) en tens lotte die van de legitimisering en institutionalisering.
De verschillen met het model van Rogers en Shoemakers vallen dadelijk op.
Hoewel het innovatiebegrip de kern van aJIe moderne theorieen van
sociale verandering en ontwikkeling begint te vormen en b.v. ook door
amerikaanse historici in 1954 als waarschijnlijk het belangrijkste begrip voor
het "plaatsen" van sociale en kulturele verandering is begroet (Committee on
historiography of the Social Science Research Council, 1954, 120), is het
begrip te beperkt om er aile sociale verandering mee te kunnen vangen. Ben
probleem is o.a. gelegen in de omstandigheid dat een innovatie veelal slechts
een bepaalde fase is in een veranderingsproces dat oorzaken en effekten, als-
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mede - soms - kettingreakties omvat. AI naar gelang men de tijdsduur
ruimer neemt, dan weI het veranderende objekt meer (eenheden) omvattend
definieert, wordt de grens tussen innovatie, inklusief diffusie, adoptie en institutionaJisering en proces yager. Juist op het analyseniveau van grotere
groepen of samenlevingen worden de innovaties in de processen van verandering vaak sterk verweven met hun oorzaken en effekten. Bovendien
spelen b.v. demografische processen of processen van kapitaalsakkumulatie
soms een grote rol zonder dat hier innovaties als oorzaak of gevolg kunnen
worden aangewezen.
De vraag hoe de verhouding is tussen "innovaties" en "processen" is er
diUirom een van methodologische aard. Het antwoord hangt af van analyseeenheid en - niveau alsook van de tijdsduur waaraan en waarover men de
verandering beschrijft. De omvang en begrenzing van het systeem van analyse zijn daarbij zeer belangrijk. Een van buiten komende natuurramp of
oorlog kan geen innovatie genoemd worden, evenmin effekten ervan als
land- of marktverlies. Hoewel dus niet het enthousiasme van vele onderzoekers voor de waarschijnlijk toch wat beperkte mogelijkheden van het
innovatiebegrip delend, zal er hier van worden uitgegaan dat het begrip op
het analyse niveau van stads- en plattelandssamenlevingssektoren dienst kan
doen. Daarbij zijn processen van kapitaalsakkumulatie, konjunkturele of
demografische ontwikkeIing e.d. echter nadrukkelijk buitengesloten. WeI
kunnen die processen de evenwichtsverstoringen en spanningen oproepen
die mogelijkheden voor het ontstaan van innovaties bieden. Indien wezenlijk
van belang zouden ze echter gemakkelijk aan de te ontwikkelen modellen
kunnen worden toegevoegd.
Nu is de vraag welke innovaties van belang zijn voor de samenleving in het
algemeen en voor ons onderwerp in het bijzonder. Innovaties zijn er immers
op aIle terreinen des levens geweest, van reIigie tot ekonomie, van belastinghefting tot ziektebestrijding. Toch is er in de Iiteratuur een zekere overeenstemming dat bepaalde innovaties weI zeer belangrijk zijn. Kuznets (1966, 2)
spreekt van "epochal innovations" die hij omschrijft als "een belangrijke
toevoeging aan de voorraad van menselijke kennis die een potentieel voor
enige tijd aanhoudende ekonomische groei betekent, en weI een toevoeging
van kennis die zo belangrijk is dat de uitbating en toerusting ervan de energieen van de samenlevingen en de groei van de laatste zo lange tijd absorberen en domineren, dat er een periode in de ekonomische geschiedenis gevormd wordt". Hij onderscheidt zo een middeleeuwse feodale periode, een
stadekonomieperiode in de 14e en 15e eeuw, een handelskapitalistische fase
tot in de tweede helft van de 18e eeuw en de wetenschappelijke periode." De
innovaties die de laatste peri ode kenmerken, waren z.i. de toepassing van de
wetenschap. De handelskapitalistische periode werd gekenmerkt door de
innovatieve verbreding van de geografische toegankelijkheid. In beide gevaIlen is overigens de vraag(zijde) naar de innovaties, dus het kuIturele
klimaat, een essentieJe, noodzakelijke voorwaarde. Op andere gronden gebruiken Diederiks en Verkerk, (1972, 103) eenzelfde periodisering, zij het dat
ze in plaats van de periode van wetenschapstoepassing spreken van de in-
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dustriele periode. In de amerikaanse literatuur wordt deze industriele periode
weer onderverdeeld waarbij voortdurend innovaties centraal staan als klassifikatieprincipe. Het is opmerkelijk dat dan voornamelijk de innovaties op
kommunikatie- en transportgebied genoemd worden.
StOhr noemt in zijn samenvatting als kenmerken voor de prei'ndustrieie
periode (in de V.S. v66r 1820) de immobiliteit van de produktiefaktoren en
een trage informatieuitwisseling. Externe- en schaalbesparingen waren dus
nog niet zo gewichtig als later. In de tweede periode, die der beginnende industrialisatie (1820-1870), werden technologie, energie en kapitaal in de produktiefunktie erg belangrijk. Ook traden er toen de eerste schaalbesparingen
op. In de derde peri ode, die van volledige industrialisatie (1870-1920), yond
een transportrevolutie plaats met sterk vergrote reikwijdten en versnelde informatie uitwisseling. Deze leidde tot een koncentratietendens in het kern- of
uitgangsgebied. Oorzaken waren externe en schaalbesparingen en informatie
met betrekking tot innovaties. Deze weinig mobiele faktoren trokken de meer
mobiele faktoren als kapitaal, arbeid en grondstoffen aan. De laatste, postindustriele periode kan hier buiten beschouwing blijven. De toepassing van
innovaties heeft in de industriele periode misschien een voor het platteland
minder gunstige werking gehad. Door de substitutie van arbeid door kapitaal
en vooral door de toegenomen transport- en informatiemogelijkheden moest
het stedelijk ommeland met grotere en andere markten konkurreren. Dit
leidde tot afhankelijkheid van gekompliceerdere marktmechanismen dan
voorheen, langere kollektie- en distributieketens, financieringsproblemen om
in de modernisering mee te kunnen komen e.d.
De typisch sociale innovaties, met name die welke de gezins- en familiestrukturen, de standen en klassestrukturen en de sociale kontrole mechanismen aantastten, kregen in het historisch onderzoek tot dusver meer een
behandeling in het kader van sociale processen. De politieke innovaties, die
in veel gevallen konditionerend waren voor de andere processen van sociale
verandering, kregen veelal een sterk "evenementele" behandeling in de
literatuur. HoeweI deze laatste aspekten hier onvoldoende onderzocht zijn
lijkt het toch weI mogelijk om nu enkele konsekwenties uit de verschiIIende
konklusies te gaan trekken met betrekking tot de maatschappijhistorische
opbouw van een model van de verhouding stad-platteland.
§ 7.

EEN ROMPMODEL VAN DE VERHOUDING VAN STAD EN PLATTELAND

Aan modellen kan de eis worden gesteId dat ze, met uitzondering van de
schaalmodellen, een theorie weerspiegelen omdat, zelfs wanneer ze gemaakt
worden omdat ze praktisch bruikbaar of belangwekkend zijn, een zekere
visie op het funktioneren van het afgebeelde systeem veronderstellen. Immers, aileen dan kan een zinvolle reduktie worden toegepast. Onze verkenning van enkele maatschappijwetenschappelijk interessante, theoretische
gezichtspunten vanuit ekonomie en sociologie heeft in de eerste plaats een
teleurstellende verscheidenheid van benaderingen en denkbeelden opgeleverd. Een algemeen bruikbaar model van de verhouding van stad en plat-
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Fig. 3. Enkele mogelijke vormen van de verhouding van stad en platteland, een
rompmodel.
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teland is uitgesloten omdat de theoretische gezichtspunten over wat belangrijk en onbelangrijk is in deze samenlevingen, sterk uiteenlopen. De veelzijdige benaderbaarheid, zoals de verschiIlende mogelijke niveau's en eenheden van analyse, systeemafbakeningen e.d. bieden, heeft niettemin betrekking op konkrete waamemingseenheden. Het blijkt dat deze op bepaalde
kenmerken of aspekten worden ontleed, b. v. de waarden die de waamemingseenheid individu X of bestuurslichaam Y tot uiting blengt, het kapitaalsbezit of de (on)macht van deze waamemingseenheden enz. Deze kenmerken
of aspekten worden soms weer verenigd of geaggregeerd in een nieuw
systeem, b.v. een kultureel, een ekonomisch of een politiek systeem. Soms
worden ook de waamemingseenheden verenigd of geaggregeerd. De mensen
worden b.v. verenigd tot klassen of standen, gezingskategorieen enz. Ons
rompmodel nu dient zodanig te zijn opgesteld, dat de waarnemingseenheden
kunnen worden ontleed of samengevoegd naar believen, maar dat de belangrijkste aspekten of kenmerken die voor modelontwikkeling nodig kunnen
zijn, al in de in het rompmodel ingebrachte waamemingseenheden in principe aanwezig zijn.
Men kan zich deze laatste denken in drie systemen die elkaar omvatten, te
weten een lokaal systeem, dus de resp. stads- en plattelandshuishoudingen,
het regionale systeem dat stad en platteland verenigt, en het buiten-regionale
systeem. Dit laatste kan subnationaal, een stedensysteem, nationaal, atlantisch of mondiaal zijn. Elk van deze systemen is in principe open. (Zie fig. 3
waar de stad met S en het platteland met P is aangeduid).
Het is goed te bedenken dat naast het marktsysteem ook een redistributiesysteem, op zijn minst belichaamd in de overheid (onderwijs, gesubsidieerde
ekonomische aktiviteiten, kuItuurspreiding enz. enz.) de laatste tijd via b.v.
de sociale verzekeringen, in meer instellingen vertegenwoordigd is. Dit redistributieve mechanisme leidt tot voortdurend sterker wordende inzetten en
afzetten in de openingen van het regionale systeem. Deze rompmodellen die
uitgaan van enkele elkaar omvattende regionale systemen moeten derhalve
ruim geinterpreteerd worden. Stad en platteland zijn ook de eenheden waaruit, waarheen, en waardoorheen de redistributie van gekreeerde ekonomische, sociale, kuIturele en politieke "goederen", "diensten", "ideeen" en "inkomens" (overdrachten) plaats vinden. Het ruimtelijk systeem verhult dus
een aantal onruimtelijke mechanismen van redistributie en ook van marktfunkties op een nationale of zelfs intemationale schaal. Door deze laatste
krijgen de ruimtelijke systemen begrenzingen van een minder "werkelijk"
karakter. Er is een nationale "pool" geschapen voor de te redistribueren
goederen, b.v. in de vorm van een rijksbegroting voor onderwijs of gezinszorg. Daarbij behoort een distributie- of allocatiebeleid, maar ook een beleid
en mechanisme tot middelenverwerving. De grondvorm van de rompmodellen zou als getekend in figuur 4 met deze "pool" in verband kunnen worden
gebracht.
De werkelijkheid zal, zeker in de eerste ontwikkelingsfasen van het redistributieve systeem, geen symmetrische verhoudingen van inbreng in en opbrengst uit de pool hebben gekend voor aIle te redistribueren zaken. AIleen
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al het feit dat de verlening van diensten aan schaal besparingen en kommunikatiekosten onderhevig is en daarom meestal tot een voorkeur van de grootste nederzettingen aanleiding kan geven, kan tot asymmetrische verhoudingen voeren.
Bij de redistributie is de machtsfaktor, dus de politieke situatie bijzonder

Fig. 4. Redistributie van geld, goederen, diensten en ideeen, door middel van een
buiten het regionaal systeem bestaande "pool".

belangrijk, evenals het in de politiek gehanteerde waarden- en normensysteem. Naarmate de "pool" omvangrijker wordt en meer uiteenlopende
zaken gaat behartigen (vroeger was vooral de defensie de hoofdzaak),
worden de regionale systemen poreuzer. Tegelijkertijd moeten de vestigingsplaatsen van de instellingen die de "pool" rea!iseren, b.v. overheidsinstel!ingen, vestigingen van "schappen" e.d., elementen die op zich een vorm van
redistributie vertegenwoordigen. Men denke maar aan het huidige spreidingsbeleid van overheidsinstellingen. Hoewel men in eerste instantie geneigd is om deze overwegingen te laten uitmonden in een pleidooi voor het
zoeken naar een naar bevolkingsomvang hierarchisch gestruktureerd stedensysteem, moet men bedenken dat juist deze omstandigheid ook het platteland in bepaalde opzichten onafhankelijk van de steden maakt. Naast de
verhouding stad-platteland, stad-stedensysteem, platteland-stedensysteem,
bouwt zich een driehoeksverhouding op tussen deze systemen en de "pool"
die aile een betrekkelijke mate van onafhankelijkheid geeft. In de hier gegeven schema's is omwille van de eenvoud aangenomen, dat de genoemde
pool inputs geeft en outputs neemt via de openingen in de buitenkant van
het stads-plattelandssysteem. Er is dus geen redistributieve sektor ingetekend.
Ongetwijfeld zal die echter in menige historische en aktuele situatie noodzakelijk zijn om de relaties tussen stad en platteland te verklaren. In het
rompmodel zijn dus allerIei mogelijke relaties niet getekend. Het is echter
heel waarschijnlijk dat zich in een konkreet onderzoek in een bepaalde tijdruimtelijke situatie bij een bepaalde keuze van waarnemings- en analyse
eenheden en niveau's slechts enkele van de vele mogelijke relaties en verhoudingen van stad en platteland zullen manifesteren. In figuur 3 zijn vijf
van dergelijke denkbare relatieschema's van het rompmodeI ingevuld.
In figuur 3a is een voorbeeld van een klassieke stad-staat-ekonomie ge-
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geven. Het regionale systeem is nog gesloten: slechts de twee lokale systemen
staan met elkaar in relatie. In figuur 3bl is het platteland betrokken op de
stad, maar de stad staat in verbinding met een ruimer, in dit geval stedensysteem. In figuur 3b2 heeft het platteland, zij het via de stad, een relatie met
de buitenwereId. Dugrand beschreef deze situatie in de wijnbouwgebieden
van de Languedoc. In figuur 3b3 staat het platteland in relatie met meer
steden, zoals het brabantse textielproducerende platteland in de 1ge eeuw.
In de figuren 3M en 3c zijn situaties getekend zoals JuiIlard die schetste voor
de "viIles urbanisantes". In deze schema's is de aard van de relaties niet aangeduid; dominantie en exploitatie, veel- of enkelzijdigheid van de relaties is
niet aangebracht.
Een principieel punt is in dit schema verdoezeld. De verhouding stadplatteland zal in de meeste gevallen niet rechtstreeks verI open , zoals een
transaktie tussen een koper en een verkoper in een winkel. Veelal is er een
hierarchie van steden van afnemende grootte, die "hun" platteland met de
hen dominerende stad verbinden. Aangezien reeds in de inleiding is gezegd
dat stad en platteland begrippen zijn met een zekere relativiteit, is hier gemakshalve van een polariteit tussen "de" stad en "het" platteland uitgegaan.
In werkelijkheid is er dus min of meer hierarchische trapsgewijze opbouw
(zie figuur 8 op p. 33).
Hoewel een begrenzing van de systemen is ingetekend, is de tijdruimtelijke
kontekst nog niet aangebracht. Ook zijn er nog geen theoretische noties van
beinvloeding aan de orde gesteld. Pas indien dat gebeurd is, kan men van
echte maatschappijwetenschappelijke modellen spreken.
De modellen die de ekonomie en de sociologie te bieden hebben zijn, zoals
eerder gezegd, in het algemeen sterk op systeemevenwicht afgestemd geweest.
De theorieen van sociale verandering tonen Of zo brede generalisaties, dat
men zich wetenschappelijk onzeker voelt, Of ze zijn sterk op mikroprocessen
gericht. Van belang is het onderscheid tussen intern en extern geinduceerde
verandering. Nu is het aantal mogelijkheden voor processen van intern geinduceerde verandering legio (demografisch, organisatorisch, kultureel). De
extern geinduceerde innovaties zijn beperkt door de aard en de aantallen
"openingen" in de grenzen van het bestudeerde systeem. Het hangt weer af
van de wijze van operationalisatie van het rompmodel (keuze van schaal van
bet systeem, bepaling van de elementen, dus individuen, groepen, aggregaties
enz. en bepaling van relaties van het tijdsperspektief n.l. korte termijnveranderingen, lange termijnveranderingen of een rekonstruktie van een situatie,
dus van de wijze waarop de interdependentie wordt opgevat), hoe de modellen worden uitgewerkt.
In bet algemeen beeft bet principe van de cirkelvormige en kumulatieve
processen van oorzakelijkbeid van de maatschappelijke veranderingen, zoals
geformuleerd door G. Myrdal, de meeste toepassing gevonden. (zie figuur 5).
Hoewel dat model meer in ekonomiscbe dan in sociaal-wetenscbappeIijke
termen is gegoten, is het niettemin zeer weI bruikbaar voor toepassing in
situaties waar sociale en ekonomiscbe processen op elkaar inwerken. Het
model gaat er vanuit, dat door een innovatie, die inwerkt op een sociaal-
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ekonomische sektor, b. v. de landbouw of de industrie, een uitbreiding in die
sektor optreedt. Deze heeft een multiplier effekt op andere sektoren (b.v.
door de afzet van andere sektoren vanwege de eigen inputbehoeften te vergroten) of door b. v. vergroting van de koopkracht. Er worden dan nieuwe
lokale of regionale "drempels" overschreden die de uitbreiding ook op
nieuwe of verZrote
""nheid

nieuwe lakele of
reglone le drempelwMrde

1----'

u1tvlndlng of
vern1euwlng

Fig. 5. Eenvoudig schema van het model van G. Myrdal van multipele, circulaire
en kumulatieve oorzakelijkheid.
langere termijn vastleggen. Deze drempels zijn in de eerste plaats drempels
van marktgebieden, dus drempels van schaalbesparingen en externe besparingen. Ze kunnen echter ook in het vlak van de sociale of politieke inkadering van het ekonomisch gebeuren gelegen zijn. Afhankelijk van de eenheid
van analyse en de waarnemingseenheden kan het model op ekonomische of
op sociale kategorieen worden toegepast.
Getracht zal worden met behulp van het principe van de circulaire en
kumulatieve oorzakelijkheid, zoals door Myrdal ontwikkeld, nog enkele
modellen van de verhouding van stad en platteland kort weer te geven. Hoewei ze bij de eerste aanblik uitsluitend van ekonomische aard lijken te zijn
en ook zijn, kunnen ze sociale en kulturele elementen bevatten. Zo zouden
er ook sociale of kulturele kategorieen kunnen worden ingebracht, naast of
ter vervanging van ekonomische kategorieen.
§ 8.

ENKELE OP THEORIEEN VAN ECONOMISCHE GROEI STEUNENDE UITWERKINGEN VAN HET ROMPMODEL

In het rompmodel werd van een lokaal, een regionaal en een bovenregionaal systeem gesproken. In N.W. Europa waren de sociale, ekonomische en
politieke systemen veelal tot in de 1ge eeuw ontkoppeld en vormden zij ruimtelijk steeds andere konfiguraties. Toch was er al vroeg de ontwikkeling van
een tweetal systemen, het regionale en het bovenregionale. De vanaf de 12e
eeuw opkomende kontinentale handel zorgde, aldus Van der Wee (1972, 74),
voor een dualistisch karakter van de europese ekonomie. Enerzijds bestond
er een sterk autarkische, traditionele landbouwsektor, "anderzijds een modernere dynamische sektor, strategisch door handel en industrie beheerst,
en waarin de landbouw slechts direkt participeerde voorzover ze rond stede-
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lijke zones werd ingeschakeld in een proces van innovatie". De hoogkonjunktuur werd in de 14e en 15e eeuw afgewisseld door een depressie. Van der
Wee meent dat naast de zwarte dood, oorlog en de gevolgen van het in gebruiknemen van marginale gronden e.d., ook de verschuiving van de interkontinentale handel van landhandel naar maritieme handel in de 14e eeuw
een grote rol speelde. Hij veronderstelt een re-agrarisatie en reruralisatie
van het kontinent en een expansie van de maritieme gewesten. In de 16e en
17e eeuw herleefde de kontinentale landhandel weer tot in de 17e eeuw, o.a.

~v"t.elt
~ Dri•• IogsloIsoI
~ Meckionburg.ttt.el

m Vruchtvisstling
IIIIIIlIII Bo.!>"""
~

Rot.lio.wij. \ondbouw

Fig.6a. Het schema van Von Thiinen.
door de dertigjarige oorlog, opnieuw een terugslag volgde. In N.W. Europa
en Noord Italie was echter al in de 14e en 15e eeuw een zekere regionale specialisatie en kommercialisatie in de landbouwekonomie ontstaan (p. 25 e.v.),
waarschijnlijk onder invloed van dalende graanprijzen als gevolg van de afgenomen bevolking, malaise van stedelijke industrieen en teruggang in de
semi-geproletariseerde arbeidsgroepen bij relatieve toename van de middengroepen. Doordat in de loop der 17e eeuw het maritieme graantransport de
inmiddels niet aIleen op handelsprodukten georienteerde, maar zelfs hier en
daar geindustrialiseerde plattelandsgebieden verder vrij maakte om zich aan
de konjunkturele en strukturele eisen des tijds aan te passen, is er voor de
periode na 1600 in N.W. Europa aIle reden toe om uit te gaan van een verhouding tussen stad en platteland die past in een open systeem. Het mercantiele kapitalisme steunde vooral op de europese kustgebieden. Deze traden
in de loop van de 17e eeuw (Spanje en Portugal al eerder) niet aIleen met
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elkaar en hun kontinentale achterlanden, maar ook met de nieuwe wereld
in relatie .Er ontstond een zgn. "atlantic economy" of kern-periferie ekonomie in de 1ge eeuw toen de plattelandsbevolking en de investeerders naast
de eigen steden en de eigen "domestic" en "export sektor" ook een uitIaatklep kregen in de nieuwe wereld. Groei van de export in de nieuwe wereld
trok irrunigranten van de overzijde van de oceaan. Deze irrunigratie leidde
tot interne investeringen in de nieuwe wereld b.v. voor de financiering van
huisvesting, kapitaalgoederen e.d., voorts tot vertraging van de export van
de nieuwe wereld en een kapitaalsstroom uit de oude wereld alsmede een
groei van de exportsektor aldaar. Tengevolge van een betaIingsbalansverstoring kwam de investeringsgolf en de export uit het oude land weer tot stiIstand en kon de gestagneerde export uit de nieuwe wereld - waar inmiddels
kanalen, wegen, spoorIijnen en steden tot ontwikkeling waren gebracht opnieuw op gang komen. Aldus zou men "gesimplificeerd" het model van
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Fig.6b. Een rurale zonering rond MUnster in het begin van de 1ge eeuw volgens
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B. Thomas (1972, 93 e.v.) kunnen weergeven. In een dergelijke visie is er, gelijk aan de centrum-periferie visie, een mondiaal verband tussen stad en platteland. De grenzen van de systemen zijn weI zeer wijd getrokken.
In hoeverre is er dan nu nog plaats voor een model als dat van H. von
Thunen? Deze toch gaat uit van een gei'soleerde staat; daarbij acht hij de
produktie van het platteland bepaald door de afstand tot de stad (gegeven
uniforme milieu-, bederfelijkbeids- en transportomstandigheden). Een produkt wordt dan verbouwd, als de opbrengst ervan een maximale is na aftrek
van produktiekosten (inklusief de grondrente) en transportkosten.
Dicht bij de stad was de grondrente het hoogst. Grotewold (1959, 349)
geeft de formule R = Yp-E- Ytk, waarbij R de grondrente is, Y de opbrengst per grondeenheid, E de produktiekosten per grondeenheid (inklusief
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arbeid, werktuigen, zaad e.d.), p. de marktprijs per eenheid produkt, f de
transportkosten per eenheid produkt over een mijl, en k, de afstand in mijlen
tot de markt. Juist bij de stad werd de hoogste grondrente opgebracht. Dit
model maakt het waarschijnlijk, dat investeringen door stedelingen in land
daarom zo dicht mogelijk bij de stad zouden plaatsvinden. De (meest bederfelijke) hoogste opbrengst per ha opbrengende gewassen worden het dichtst
bij de stad verbouwd, de produkten met de Iaatste opbrengst per ha het
verste van de stad af. Een situatie als door Von Thtinen geschetst is, bijvoorbeeld voor Mtinster in het begin van de 1ge eeuw aan te wijzen (zie figuur 6,
ontleend aan kaartmateriaal van Pape (1956, kaarten 18, 19, 30, Bl».
Grotewold meent dat de theorie van Von Thiinen nog steeds konsistent geacht moet worden, maar dat het veranderde transportwezen met inbegrip
van de konserveringstechnieken, zozeer de kosten van transport heeft verlaagd, dat de andere kosten dan die van de afstand, nu de doorslag geven.
Met andere woorden, de door Von Thtinen gepostuleerde relatie tussen stad
en platteland als markteenheid voor het agrarisch produkt, samengesmeed
door de afstand, zou niet meer behoeven te bestaan, gegeven een modernisering van de verkeersontsluiting.
Ben soortgelijke kritiek is ingebracht tegen de opvattingen van Christaller
(Dieleman, 1971, 551). Deze benaderde de relatie stad-platteland vanuit de
behoefte van de stedelijke verzorgende (detailhandels- en dienstenleverende)
bedrijven aan afnemers voor hun produkten. Elk produkt vereist een eigen
minimale ornzet (dus een bepaalde klantenkring). Deze ornzet of klantenkring vormt de drempelwaarde. De klanten moeten zelf hun transportkosten
van en naar de winkel of centrale plaats betalen. Dit feit beperkt hun bereidheid grote afstanden te overbruggen om b.v. dagelijks noodzakelijke goederen te betrekken. Voor bij uitzondering gekochte goederen zijn die transportkosten een minder zwaarwegende faktor.
Veelgekochte goederen, b.v. voedseI, hebben een Iagere drempelwaarde
dan weinig gekochte goederen. Deze hebben een grotere klantenkring nodig,
komen dus minder voor en kunnen zich minder verspreiden dan de aanbieders van veel gekochte goederen die een klein achterland nodig (een kleine
reikwijdte) hebben om al te kunnen bestaan. Zo ontstaan er - omdat veel
bedrijven dezelfde drempelwaarden en dus dezelfde achterlanden nodig
hebben - groepen van nederzettingen, centraal gelegen in die achterlanden.
Op grond van het voorkomen van de meest zeldzaam gekochte goederen in
de meest centraal gelegen plaatsen is het mogelijk een hierarchie van die
plaatsen te onderscheiden (zie figuur 8). De gtootste plaatsen hebben dan de
meest zeldzaam voorkomende goederen en diensten, en ook aIle "Iagere"
goederen en diensten. Afhankelijk van de veronderstellingen ten aanzien van
de bereikbaarheid zijn er verschillende ruimtelijke vormen van deze centrale
plaatsenhierarchie mogelijk. Het is ondoenlijk de immense literatuur over de
centrale plaatsentheorie zelfs maar samen te vatten. Behalve de kritiek dat
nederzettingen, in tegenstelling tot Christallers vis ie, ontstaan uit meer funkties dan de verzorging van een agrarisch achterland (b.v. door mijnbouw en
industrie met andere vestigingsfaktoren dan de handel) en dat de vooronder-
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stelIingen ten aanzien van milieu, toegankelij kheid e.d., evenals bij Von
Thtinen onrealistisch zijn, is tegen de centrale plaatsentheorie aangevoerd,
dat de transportrevolutie het model grondig heeft aangetast. Ook hier kan
een andere opmerking van Grotewold ten aanzien van Von Thtinens model
worden aangehaald, namelijk dat ook de vraag een wisselende grootheid is.
De centrale veronderstelling bij Von Thunen en de centraleplaatsenonderzoekers is gelegen in een zekere statica in het marktgedrag van de aanbieders
en de vragers van goederen. Zowel de preferenties aIs de transportkosten zijn
echter dynamische grootheden. In historisch perspektief gezien zijn juist de
periodieke markten van bijzonder groot belang. Specialisatie moet de betekenis van de markt als schake I tussen stad en platte land vergroten door
gestegen onderlinge afhankelijkheden. Symanski en Bromley (1974, 386)
wijzen op de processen van differentiatie met betrekking tot verhandelde
goederen en van specialisatie van handelaars, de Z.g. "product and firm
differentiation" (zie figuur 7).
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Fig. 7. (Vereenvoudigd) Model van Bromley en Symanski van de dynamiek van
markten.
Ook zij geven echter aan de innovaties van het transportwezen de belangrijkste plaats bij het verklaren van de dynamiek van de markten.
Opnieuw blijkt een kempunt gezocht te worden in (schaal)veranderingen
van het transportsysteem. Een onderzoek met zeer geavanceerde technieken
door Muller (1973, 228) toont aan dat er op makroniveau door het blijven
bestaan van een historisch gegroeide toegankelijkheidssituatie door het
hoofdverkeersassenstelsel en het marktpotentieel (bevolking) er een afnemend inkomen per acre is bij toenemende afstand van die hoofdas en het
kerngebied. Muller interpreteert dit als een gevolg van de ontwikkeling van
een reeks van onderling samenhangende op de nationale en de exportmarkt
gerichte gespecialiseerde landbouwgebieden die zich langs de hoofdtransportas westwaarts uitbreidde. De makroschaal heeft - om het in termen van
het voorgaande te zeggen - Munster vervangen door de Megalopolis, de
stedenrij van Boston tot Washington D.C. Het platteland is nu geheel overig
U.S.
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Ook de centrale pJaatsentheorie is naar een makro-schaal getransformeerd.
Veel auteurs spreken thans over een stedensysteem waarbij de hierarchie niet
meer door de verzorgende funkties en de relatie met een achterland, maar
vooral of uitsluitend door de grootte naar bevolkingsrangorde wordt vastgesteld. Pred heeft eens het stedensysteem omschreven als een verzameling van
steden die verbonden of samenhangend zijn en weI zodanig, dat elke beduidende verandering in beroepsstruktuur, totaal inkomen en/of bevolking van
een element van de verzameling, enigerlei wijziging zal brengen in beroepsstruktuur, het totaal inkomen en/of bevolking in een of meer andere elementen van de verzameling (A. Pred, 1971, 171).
Het bestaan van dergelijke systemen wordt door de meeste auteurs waarschijnlijk, maar niet bewezen, geacht.
Voor de toepassing van de theorieen van diffusie van innovaties heeft de
hierarchie van de centrale plaatsentheorie weI een bijzonder grote betekenis.
Onderzoek heeft sterke aanwijzingen gegeven dat de innovaties in vele gevallen verspreid worden via de stedelijke hierarchie. De innovatie gaat zo
snel mogelijk naar de "hoogste" plaats in de hierarchie en gaat dan langs het
hierarchisch netwerk omlaag naar de lagere eenheden. Van de metropool uit
wordt dan via de middelgrote steden en de plattelandsstadjes tenslotte het
platteland bereikt. (Zie figuur 8).
Uitgaande van een "haard" of "pool" van vemieuwing breidt zich - via
het hierarchisch stedelijk netwerk - de modemisering uit van metropool
naar platteland en van centrum naar periferie. Ondanks de moeilijke kon-

Fig. 8. Een centrale plaatsenhierarchie van drie niveau's en de neerwaartse diffusie
van innovaties.
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ceptuele problemen is de diffusietheorie van groot belang. De vraag is
overigens of er in de middeleeuwen wei een ChristaIlerse hierarchie bestond.
Een der veronderstellingen van de ChristaIlerse hierarchieverhouding van
stad en platteland is dat de goederen voor aIle inwoners gelijkelijk bereikbaar
(uniform aardoppervlak) en gelijkelijk verkrijgbaar (gelijke koopkracht)
zijn. Roewel aan deze veronderstellingen ook nu vrijwel niet voldaan wordt,
zijn ze voor verder in het verleden liggende tijden wei uitermate onrealistisch.
Immers, de bijna autarkische huishoudens van een veelal arme, agrarische
plattelandsbevolking hadden bijna geen enkele koopkracht. De koopkracht,
nauw verbonden met wat sommigen als het "agrarisch surplus" willen aanduiden, was gekoncentreerd in de handen van een aantal kleine groepen.
Dat waren met name wereldlijke en kerkelijke, feodale grootgrondbezitters
en enkele stedelijke groepen. Roe de koopkracht van het platteland werd
"verdeeld" of "afgeroomd" is in hoge mate afhankelijk van het redistributieve systeem. Dit werd weer vooral bepaald door institutionele, in het bijzonder politieke, situaties. De aanwezigheid van te konsumeren (geld)middelen en van vervaardigers en aanbieders van te konsumeren goederen en diensten in de steden was derhalve niet alleen een gevolg van de (bevolkings)omvang van het ommeland van de stad, maar ook van de wijze waarop en de
mate waarin de koopkracht c.q. het surplus gekanaliseerd werd. In dit verband is het goed om te bedenken dat b. v. in het begin van de veertiende eeu~
de struktuur van de handel al betrekkelijk ingewikkeld was geworden. Naast
een belangrijke uitwisseling van produkten in de sfeer van dagelijkse benodigdheden tussen dorpen, curtes en hoeven, zoals ook nu nog zichtbaar is op
de plattelanden van afrikaanse of aziatische ontwikkelingslanden, was er de
handel over lange afstand.
N. J. G. Pounds, 1973,425) schat, dat in de veertiende eeuw, van de drie
hoofdkategorieen produkten in deze handel, t.w. de voedingsmiddelen (v.n.
graan, wijn en zout) de industriele grondstoffen (v.n. wol) en industrieIe produkten (v.n. kleding, met als verre tweede metaalwaren), de drie genoemde
voedingsrniddelen, de wol en de kleding samen 80 a 90 % van het totale
handelsvolume uitmaakten. De resterende 10 it 20 % bestond vooral uit de
in geldswaarde o¥erigens belangrijke lange reeks van luxe artikelen, specerijen, verfstoffen, leerwaren e.d. In deze situatie lijkt het redelijk om - in
plaats van een hierarchisch stedenpatroon, gebaseerd op voorzieningen
leverende bedrijven en een bepaalde spreiding van de Yoorzieningen gebruikende afnemers - een netwerkpatroon van steden, gebaseerd op interstedeJijke handelscircuits te verondersteIlen. De aard en mate van uitwisseling
tussen de steden via deze maritieme, fluviale of kontinentale handelsroutes
beschreven circuits werd in de eerste plaats bepaald door de konsumptieve
koopkracht die in deze steden was samengetrokken. Ret platteland speelde
als verschaffer van koopkracht aan de steden (door het opbrengen van
pachten, belastingen), als leverancier van voedsel en grondstoffen en als
leverancier van eventuele fabrikaten verschillende rollen.
Ret stond dus niet in een eenduidige relatie met de steden in het circuitnetwerk. De kasteel- en abdijsteden, vissersstadjes en andere dwergstadjes
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buiten de grote circuits, waren waarschijnlijk regionale manifestaties van
bundelingen van rurale koopkracht of van fysisch - of politiek - geografische omstandigheden.
Indien het stedelijk circuit met zijn als het ware van het platteland 10sstaande en buiten het platte1and omgaande interstedelijke ruilbetrekkingen
inderdaad zou hebben bestaan, zal het diffusiemechanisme anders hebben
gewerkt dan in een hierarchische situatie.
Pred (1966, 12) meent, dat industrialisatie en urbanisatie - een enkele
uitzondering daargelaten - in de 1ge eeuw samengaan. Hij gaat er daarbij
vanuit dat het aanvankelijke voordeel van een reeds bestaande en uitgegroeide stad in staat is een industrialisatie- en verstedelijkingsproces op gang
te blengen. Door de groei werden de beperkingen opleggende drempelwaarden (dus de minimum bevolking of minimum omvang van een omzet)
iedere keer doorbroken en konden investeringen volgen. "Het is een logisch
gevolg dat nieuwe of vergrote stedelijke industrieen en hun multiplier effekten de werkgelegenheid schiepen die met goed resultaat aktieve en "passieve"
migranten naar de nog in de kinderschoenen staande metro polen trokken, en
uiteindelijk leidde tot een bijkomende industriele groei door direkt of indirekt de mogelijkheid tot uitvindingen of innovaties te vergroten." (p. 39).
De stijging van de drempelwaarden weld overigens niet aileen door de groei
van de stedelijke markt zelf, maar ook door de verbetering van de transportliinen bewerkt. Daardoor werden de transportkosten lager en de markten
groter. De minder gunstig gelegen steden die deze voordelen niet konden
uitbaten, zagen zich van hun markten beroofd, hun drempelwaarden ongunstig beinvloed en zichzelf tenslotte terugvaIIen in de hierarchische rangorde. Ook het platteland onderging dit proces en verloor veel zgn. plattelandsnijverheid. Pred meent nu dat de stad van het handelskapitalisme (mercantile capitalism) gekenmerkt werd door vier soorten aktiviteiten, de dootvoer, de export van produkten van het achterland, de distributie van interregionale en vreemde import en de export en interregionale redistributie van
de produkten van het achterland. De drager van deze funktie was de detaiIhandel-groothandelsgroep (inklusief makelaars e.d.) tevens de belangrijkste
kapitaalverzamelaar, en de lokale nijverheid, die op reparatie, veredeling of
lokale konsumptie ingesteld is. De kleinschaligheid van de bedrijven maakte
deze - aldus Pred - niet zo winstgevend als het "groothandelskomplex".
De wins ten werden belegd in voorraden, gebouwen en in handelsexpansie
(schepen!), maar ook in land en in ondernemingen die het achterland via het
transport konden vergroten. Hij geeft het volgende, hier iets vereenvoudigde,
groeimodel van een dergelijke stad. (Zie figuur 9)
De impulsen in de plaatselijke nijverheid leiden - indien van voldoende
omvang -, dus bij aanwezigheid van voldoende bevolking, kapitaal en aanwezigheid van een ambachtelijk-industrieIe sektor (want de aantaIIen uitvindingen zijn in de 1ge eeuw althans volgens onderzoek in de V.S. vooral door
de laatste bepaald) tot industrialisatie. Deze brengt weer het bovenbeschre
yen proces voort. Volgens dit model zou het achterIand aanvankelijk begunstigd zijn, want het ontvangt de investeringen in transportmiddelen en in
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grond. De behoefte om de produktieuitwisseling, dus de handel te vergroten,
mobiliseert in het begin vele plOduktieve krachten. Pas wanneer het stedelijke industIiele komplex zich verzelfstandigt, richt de investeringsbehoefte
zich op die sektor, met als gevolg schaalbesparingen, marktvergroting en
teruggang van industriele aktiviteiten in het achterland.

I

'---_-..j4 . _. - ..,;

Fig. 9. Verkorte weergave van Pred's model van stedelijke groei ten tijde van het
handelskapitalisme.
Het model van Pred kan in modellen van de verhouding stad-platteland
worden omgezet. In figuur 10 is deze ornzetting van het rompmodel van
figuur 3 in twee fasen gerealiseerd door toenemende verfijning van de
elementen. In plaats van een "whole sale" en een "locale earnings" en een
"building and real estate" komplex in de stad is een indeling gehanteerd in
een stuwende tertiaire, een al of niet proto- of vroeg-industrieIe sektor en een
verzorgende sektor. De tertiaire sektor zal in de handelskapitalistische stad
inderdaad omschreven kunnen worden als een groothandelskomplex (zie
figuur 10). In de latere ontwikkelingsfasen zal het dienstenwezen zo rijkgeschakeerd worden en beinvloed worden door banken, overheidsinstellingen,
administratiekantoren e.d. dat beter gesproken kan worden van een - in de
loop der tijd verschillende inhouden aannemende - dienstensektor. Het
platteland heeft steeds een agrarische en een verzorgende sektor, soms ook
een plattelands nijverheidssektor. Deze laatste is gemakshalve verondersteld
in de drie gegeven voorbeelden van de vele mogelijk uitwerkingen van het
rompmodel. Met de meeste nadruk moet nog eens worden gezegd dat dit
slechts hypothetische voorbeeldmodellen zijn. Verondersteld is een koncentratie van macht in de handelskapitalistische sektor in de mercantieJe fase, en
van macht in de tertiaire en industriele sektor in de beginnende industriele
revolutie. Soortgelijke veronderstellingen zijn aangehouden met betrekking
tot de aanwezigheid van investeringsbereid kapitaal. Aileen de agrarische
sektor wordt verondersteld aan een demografische groei bloot te staan en
een reservoir van migranten te vormen. De modellen gaan uit van innovaties,
vernieuwingen die min of meer langdurig standhoudende omzettingen van
strukturele aard bewerkstelligen. Reeksen van opeenvolgende innovaties in
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dezeIfde sektor, van met elkaar samenhangende innovaties in verschiIIende
sektoren of van innovaties die binnen een kategorie klassificeerbare resuItaten of effekten bewerkstelIigen, kunnen immers ook aIs processen worden
beschreven. Dergelijke procestyperingen zijn hier overigens niet beproefd.
Evenmin is getracht de uitsluitend ekonomische vuIling van de term drempelwaarde te handhaven. Hier is niet aIleen bedoeld drempelwaarde in de
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sociale zin, aanvaarding, eventuele organisatorische aanpassing. Daarom is
ook een kommunikatief subsysteem letterIijk en figuurlijk centraal gesteld.
Immers, de reIatie tussen stad en platteland veronderstelt kommunikatie,
zich materialiserend in vervoer, verkeer, migratie en uitwisseling van idee~n,
normen en waarden. Kulturele verschillen als b. v. verschillen in godsdienst
of taal, maar ook politieke barrieres, kunnen drempels leggen tussen stad
en platteland. Stad en platteland kunnen voor de respektievelijke bewoners
buiten elkaars horizon Jiggen. Investeringen in dat kommunikatief subsysteem raken echter steeds de kern van de verhouding tussen stad en platteland. Terwille van de eenvoud en omdat gekozen was voor een theoretisch
raamwerk uit de economische groeitheorieen, zijn slechts de produktiefaktoren en de macht in de uitwerking van het model betrokken. Uiteraard had
deze uitwerking ook andere analyse-eenheden zoals bevolkingsgroepen of
-kategorieen, instellingen of andere sociaal-kulturele verschijnselen kunnen
betreffen. Dan had echter ook een andere theoretische keuze gedaan moeten
worden en waren daarom ook de relaties in andere termen en richtingen
geformuleerd.
De eerste twee voorbeelden betreffen een stad in het handelskapitalistische
tijdvak, b. v. de 18e eeuw, met het omgevende platteland. In figuur 11 is aangenomen dat de externe relaties, zowel als de macht en het vermogen om te
investeren zijn gekoncentreerd in de tertiaire stuwende urbane sektor. Ben
arbeidsintensiverende innovatie, b.v. de verbouw van handelsgewassen, leidt
nu tot een opzwelling van de agrarische sektor op het platteland. Ben zekere
instroming van stedelijk kapitaal treedt op. Zowel de transportsektor, die
ertoe bijdraagt de stedelijke markt te vergroten en de toevloed van de handelsgewassen naar de stad te intensiveren, als een instroming van stedelijke
kapitaal in de nu als beIeggingsobjekt interessante agrarische sektor, absorberen dit kapitaal. Aangezien er tevens arbeidsintensievere produktie plaatsvindt, wordt Of een verborgen werkloosheid opgeheven, Of treedt zelfs arbeidsschaarste op. De stijging van de lonen vertraagt de migratie naar de
stad. Omdat eveneens de stad in de tertiaire en in de verzorgende sektor gestimuleerd wordt, zal ook daar behoefte aan arbeidskrachten ontstaan. Daarom zal waarschijnlijk de op goedkope arbeid berustende plattelandsnijverheid een negatieve weerslag ondervinden, tenzij transportverbetering als gevolg van de stedelijke investeringen het nadeel kompenseren. In deze periode
heeft de proto-industriele sektor van de stad nog niet veel betekenis. (Het is
overigens de vraag of de schaal waarop een agrarische innovatie zou kunnen
worden doorgevoerd een dergelijk effekt kan hebben als hier verondersteld).
Waarschijnlijk zijn van meer belang geweest innovaties in de mercantiele
sektor, zoals geschetst in voorbeeld 11 b. Ben innovatie in de zin van een
opening van een grotere markt b.v. door ontginning, moet van veel betekenis
worden geacht. De effekten ervan werken direkt in op aile drie de stedelijke
sektoren. Het gewonnen kapitaal kan zich - in geval van (semi) koloniale
akties - rich ten op het buitenland, maar ook op het binnenland. Zowel de
agrarische sektor als ook een plattelandsnijverheidsektor kunnen dan gestimuleerd worden door investeringen. Ook hier is investering in de kommu-
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nikatieve sektor van groot belang om te komen tot verlaging van drempelwaarden. In dit model is aangenomen dat de investeringen, de behoefte aan
arbeid en de daarmee samenhangende stijging van lonen een vrijwel algehele
welvaartsstijging meebrengt. Indien echter een marktgebied van goedkope
agrarische produkten van konkurrerende rurale nijverheidsprodukten is
aangeboord, dan wei een beslissend schaalvoordeel van de centrale stad optreedt, kan een totaal tegengestelde ontwikkeling volgen. Dat is ook mogeIijk indien de behoefte aan arbeidskrachten een leegzuigende werking op het
platteland uitoefent doordat de stedelijke arbeidsmarkt sterk domineert.
Rond franse steden in de 18e en 1ge eeuw hebben zich dergelijke ontwikkelingen voorgedaan; in Holland trad in de 18e eeuw "contractie" op (De Vries
1968,38, De Vooys 1953). Het gaat dus om toekenning van "gewichten" aan
de sektoren en hun "krachten" alvorens men in een bepaalde richting verbanden kan gaan leggeD.
In het voorbeeldmodel lIe is de vroegindustriele ontwikkeling, zeg in het
tweede derde van de 1ge eeuw, terug te vinden. Daarbij is overigens aangenomen dat de industrie een eigen opening naar buiten in de grenzen van het
regionale systeem heeft. De investeringen richten zich nu op de industriele
urbane sektor. Deze kan snel schaalbesparingen tocpassen en zo nieuwe
drempelwaarden bereiken. Voor de plattelandsnijverheid is dat in veel gevallen de doodsteek. Vooral wanneer ook de agrarische sektor, hetzij door
mechanisering (mede mogelijk door de urbane industrie) hetzij door konkurrentie van buitenlandse goederen en stedelijke arbeidsmarkten gedwongen wordt mensen af te stoten, komen migratie en wellicht ook (des)investeringesstromen van het platteland naar de stad op gang. De urbanisatie krijgt
dan een zeer grote omvang dankzij de stedelijke industrialisatie. In de regel
zal de tertiaire sektor in deze fase van karakter veranderen. Niet meer de
koophandel, maar de geld- en verzekeringenhandel, alsmede een opkomend
geheel van administratieve diensten, zullen het gezicht van die sektor gaan
bepalen. De industrie krijgt dan meestal ook een "eigen" relatienet met
andere steden, plattelandsgebieden en landen.
In deze modellen is getracht enkele voorbeelden te geven van mogelijke
ontwikkelingssamenlevingen. Er is niet gesproken over de (a)symmetrie van
die samenhangen. Men kan van de verschillen bij de ontwikkeling der relaties
in relatieve omvang, kwaliteit of ongelijkwaardige kontraprestatie spreken
in termen als exploitatie, voorsprong en achterstand of emancipatie. Deze
dynamiek in de relatie van stad en platteland lijkt dikwijls te gaan in de richting van het ontstaan of het in stand blijven van een voorsprong van de stad
ten opzichte van het platteland. Zowel het opbouwen van een nederzettingshierarch ie, het zich ontwikkelen van sarnenhangende stedelijke handelscircuits en wat later van stedensystemen, als van een binnen nationale marktsystemen funktionerende reeks regionale specialisaties is veelvuldig gepaard
gegaan met een als eerste door de stad aantappen van nieuwe mogelijkheden.
Soms waren deze gelegen in het als eerste beschikken over nieuwe informatie
(Pred, 1971,498), dan weer in het bezitten van toepassing van innovaties toelatende drempelwaarden, soms ook in de macht om een redistributief mecha-
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ontdekkingsfase van het handelskapitalisme

handelskapitalististh model met een door het
opkomen van interne handel -ontstaand centrale
pluta.n ntt

opkomst van industriOle
grandstoffen - of lokale
nieuw structuurelement
op grondslag van een
model

gebieden op
arbeidsbases ais
in het athterland
handelskapltalististh

Fig. 12. De ruimtelijke vormen van de verhouding van stad en platteland in verschillende periodes (bewerkte en aangevulde versie van het model van Vance).
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nisme ten eigen voordeel aan te wenden. In dat geval "hinkt" het platteland
na. Een duidelijk even wicht tussen stad en platteland Iijkt uitzondering te
zijn. Een model van de ruimtelijke vorm waarin de verhouding van stad en
platteland zich manifesteerde in de tijd van het handelskapitalisme heeft
Vance (1970, 151) gegeven (zie figuur 12). Dit model is hier overgenomen en
in de vijfde fase aangevuld om de invloed van de beginnende industriele
revolutie te kunnen weergeven. In deze fase wordt het reeds door de handelskapitalistische fase vervormde - door Vance "agrarisch-feodale" genoemde
- Christallerse patroon opnieuw vervormd. De zich aanvankelijk nog op
basis van vestigingsvoordelen als aanwezigheid van grondstoffen of goedkope arbeid neerlatende industrie legt bevolkingszwaartepunten op, maar
dikwijls ook llCiast, de oude verzorgende kernen. Een geleidelijke aanpassing
van de hierarchische stad-plattelandsverhouding treedt veelal pas op na een
periode van het bestaan van het door Juillard beschreven tweede urbanisatietype, dat van de ongeintegreerde stad. AI naar gelang de ruimtelijke spreiding
van de zwaartepunten en urbanisatiepatronen uit de handelskapitalistische
tijd en die uit de industrialisatieperiode, alsmede die van de "overige" plattelandsgebieden met hun resten van een middeleeuws handels- of industrieel
urbanisatiepatroon en eventuele rurale nijverheid, ontstaan nationale ruimtelijke patronen van stads- en plattelandsverhoudingen. Hierop in te gaan
betekent echter een verla ten van het terrein van de modelbouw ten behoeve
van de maatschappijgeschiedenis en een betreden van dat terrein ten behoeve
van de geografie van onze tijd. Daarbij blijft de ook voor de geschiedenis
steeds weer klemmende vraag bestaan in hoeverre de verschillen tussen steden en plattelanden voortvloeien uit een nog niet gemoderniseerd zijn of dat
zij van strukturele aard zijn.
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DE VERHOUDING LEIDEN-RIJNLAND, 1365-1414
Veranderingen in een relatie*

door
D. E. H. DE BOER
De verhouding tussen een stad en zijn omgeving kan gezien worden als
een kumulatie van invloedssferen, als de som van een bonte verscheidenheid
van aktieve en passieve betrekkingen, die voor een gedeelte tamelijk statisch
zijn, maar voor het merendeel dynamisch, waarbij echter de kracht en de
snelheid van de veranderingen sterk uiteen kan lopeno
In feite betekent elke verandering die zich binnen een betrekking voltrekt,
een verandering van de verhouding als geheel. De verschillende modellen van
stad-plattelandsverhoudingen hebben getracht momenten in die zich wijzigende verhouding en typen van betrekkingen vast te leggen en tot een hanteerbare werkvorm te vereenvoudigen. Door de feitelijke gegevens over de relaties tussen steden en hun omgeving te toetsen aan de modellen kan een indruk worden verkregen van de aard van de relaties en de mate waarin verandering optrad.
Het spreekt vanzelf dat de gegevens die nodig zijn om de verhouding stadplatteland te kunnen bestuderen voor het merendeel van kwantitatieve aard
zijn. Weliswaar is de verhouding als zodanig een kwalitatieve entiteit, met een
sociale gevoelswaarde die zich aardig laat inpassen in het veel misbruikte
begrip "verzorgingsgebied", maar de komponenten van die verhouding zijn
vooral ekonomische en demografische faktoren die het best aan hun (zo
mogelijk jaarlijkse) fiuctuaties bestudeerd kunnen worden.
Bij het nagenoeg ontbreken van kwantitatief bruikbaar materiaal, heeft
men zich tot nu toe voornamelijk gericht op de sociale en politieke relaties
die te bestuderen zijn aan de hand van verhalende bronnen, stedelijke privileges, keuren, processtukken etc. Via dezelfde bronnen benaderde men de
economische relaties, die dan met mate door gegevens uit rekeningen e.a.
gei"llustreerd werden. De studies van Nicolas zijn voorbeelden van zeer
waardevolle resultaten die langs deze weg geboekt kunnen worden. Vooral
zijn werk over Vlaanderen toont een haast integrale aanpak, waarbij de nadruk op de sociale en politiek-institutionele aspecten gelegd blijft. In zijn
meer algemene boek over stad en platteland in de middeleeuwen komt een
*) Lezing gehouden op 11 april 1975 voor de vierde conferentie over maatschappijgeschiedenis, rond het thema Stad-Platteland-Relaties. Voor deze lezing is gebruik gemaakt van een aantal gegevens van een nog niet afgerond onderzoek naar
sociale- en economische ontwikkelingen in het graafschap Holland in de tweede
helft van de veertiende eeuw. Het ligt in de bedoeling om veel van de in de lezing
nog opengelaten vragen en zaken die om een nadere uitwerking vragen, te behandelen in een publlkatie die in de loop van 1976 moet verschijnen.
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groot aantal evenementiele voorbeelden van kontakten tussen stad en platteland in de noordelijke Nederianden aan de orde. Als geheel bieden zij een
goed overzicht van het algemene karakter van de verhouding tussen stad en
regio. Maar al lezend voeIt men eens te meer de behoefte aan kwantitatief
materiaal dat de verhouding meer gestalte kan geven en de veranderingen in
de verhouding duideIijk kan maken 1). In het volgende zal een poging gedaan
worden iets naders over de mogelijkheden daartoe te zeggen.
De medievist die zich bezighoudt met deze problematiek in het veertiendeeeuwse Holland, moet er al bij de aanvang van zijn onderzoek in berusten
dat hij zal moeten werken met een minimum aan materiaal, waardoor hij
sterk zal worden beperkt in zijn verklaringsmogeIijkheden. De bronnen voor
de "his to ire sereeIle" zijn immers of nauweIijks toegankelijk, of verdwenen,
of nooit aanwezig geweest, terwijl het wei aanwezige bronnenmateriaal vaak
pas na uitvoerige manipulaties voor enige interpretatie geschikt te maken
is 2).
Stadsrekeningen zijn pas vanaf het eind van de veertiende eeuw bewaard
gebleven. En zelfs dan is er nog sprake van zeer fragmentarische resten van
de stedelijke administraties. Pachtboeken, domeinrekeningen etc. die een
beeld zouden kunnen geven van vele aktiviteiten in de grotere en kleinere
heerIijkheden binnen het graafschap Holland, zijn nauwelijks beschikbaar.
Hetzelfde geldt, hoewel in iets mindere mate, voor de kloosterarchieven.
Zodat in feite genoegen moet worden genomen met het massieve Iichaam
van de grafelijke archieven. De uitgaven van de rekeningen uit de periode
v66r ± 1347 door Hamaker en Smit geven een indruk van de varieteit aan
gegevens die op een of andere wijze de ekonomische ontwikkelingen kunnen
verduidelijken. Maar een vervolguitgave van het latere materiaaI wordt nog
node gemist 3). Afgezien van de sterk wisselende volledigheid - zowel geo1) D. M. Nicolas, Town and Countryside. Social, economic and political tensions
in fourteenth-century Flanders, Brugge 1971.
Id., Stad en platteland in de middeleeuwen, Bussum 1971.
2) In de literatuur is tot op heden dan ook nauwelijks sprake geweest van het verwerken van kwantitatief materiaal voor langere periodes. Dit geldt zowel voor de
economische geschiedschrijving van het gehele graafschap als voor de verhouding
tussen Leiden en het Rijnland. T. S. Jansma belichtte die reeds eerder in een artikel
"Het economisch overwicht van de laat-rniddeleeuwse stad t.a.v. haar agrarisch
omrneland, in het bijzonder toegelicht met de verhouding tussen Leiden en Rijnland", Jaarboekje Oud Leiden (hiema af te korten als JOL) 58 (1966), pp. 93-109.
Hij maakte daarbij gedeeltelijk direct of indirect gebruik van de bronnen die ook
voor dit artikel gebruikt zijn, maar behandelde het materiaal op geheel andere wijze.
3) H. G. Hamaker, De rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het
Henegouwsche Huis. W. H. G. Nw Reeks nrs. 21, 24, 26.
H. J. Smit, Rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwsche Huis.
W.H.G. 3e Reeks nrs. 46, 54, 69.
Het door hen uitgegeven materiaal is als kennismaking met de aard en de mogelijkheden van het materiaal bijzonder waardevol, maar pas na 1350 verandert de
incidentele aanwezigheid van de rekeningen in min of meer lopende reeksen per
afdragende functionaris.
Voor dit onderzoek werd voomamelijk gebruik gemaakt van de rekeningen van
de rentmeesters van "Noord-Holland" ARA Graf. Rekenkamer Domeinen, nrs.
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grafisch aJs chronoJogisch - van de fondsen, vonnt de representativiteit van
de gegevens uit de grafelijke administratie een bron van voortdurende zorg
bij het historisch onderzoek.
Op het pJatteland van Holland heeft zich, evenals elders, de ontwikkeling
van de ambachten voltrokken volgens de regel dat deze bestuurIijke eenheden de neiging hebben uit handen van de grafelijkheid te geraken. Daarmee verschraalde de mogeIijkheid om de neerslag van het ekonomische
leven, zoals die via de gedenaturaliseerde korentienden, rechten op een deel
van de beestgeboorten, molen en maat en andere oorspronkelijke regalia
waameembaar was, te achterhalen. In de steden had een vergelijkbare ontwikkeIing plaats. Daar was aanvankelijk de ontwikkeling van handel en
nijverheid af te lezen uit de grafeIijke inkomsten, die ook na het verienen van
de stadsrechten vaak nog geheel of gedeeltelijk aan de grafelijkheid toevloeiden. GeJeideIijk namen de stad als rechtspersoon, of individuele leden
van het opkomende stedelijke patriciaat de rechten die aan de betalingen ten
grondslag lagen echter over. Leiden is daarvan een duidelijk voorbeeld.
Waag, ellemaat en strikerye die in Delft en Rotterdam nog onder grafelijke
administratie vaIlen, ontbreken hier. Slechts de inkomsten uit de visserij in
Rijn en Haarlemmenneer en uit de gruit- en hopgelden worden verantwoord.
Zodoende onttrekt de opkomst van de lakenhandel zich aan het gezicht en
is de ekonomische bedrijvigheid slechts via een sekundaire bedrijfstak als de
lokale brouwerij te volgen. Verandering van de ekonomische positie van
Leiden binnen het stad-plattelandssysteem waarvan het deel uitmaakt, kan
op dit gebied danook slechts worden benaderd vanuit de gegevens betreffende
de binnenvaart door Holland. Hiervoor zijn de jaarIijkse verpachtingen van
de Hinderdam te Delft en de Sluis te Gouda een waardevolle bron. Gelegen
in de twee routes die voor de vaart door het graafschap het belangrijkst
waren, weerspiegelen die reeksen de algemene opgang van de handel binnen
het grotere Hollandse systeem. Zelfs indien de lakennijverheid zich niet had
ontwikkeld moet Leiden op zijn minst de gunstige effekten van die handel
gevoeld hebben 1).
Naast de ekonomische faktoren is de demografische ontwikkeling een
duidelijke komponent in de relatie tussen Leiden en het omringende platte
land. En in feite opent de demografie meer mogelijkheden tot een benadering
van die relatie dan de ekonornische gegevens kunnen bieden. Daarbij dient
evenwel vooropgesteld te worden, dat er nooit sprake kan zijn van absolute
205 tim 252; de baljuwen van RijnJand (en Woerden) ARA id., ms. 3550 tim 3574;

de baljuwen van Delfland en Schieland, ARA id., ms. 3577 tim 3591 ; de houtvesterij
ARA, id., nrs. 2027 tim 2052; de rentmeesters van Schoonhoven, Gouda en Steyn
ARA id., (Bloyse rekrek) ms. 5634 tim 5636, 5640 tim 5673 en het vervolg van deze
rekeningen in de directe grafelijke administratie, ARA id., ms. 1696 tim 1702.
1) De Goudse sluisgelden over de jaren 1356 tim 1391 vertonen een vrijwel
kontinue stijging van bijna 6 %per jaar. Daama is er een lichte terugval, waama de
inkomsten tot 1408 (het laatste jaar van de reeks) op een konstant niveau blijven.
De inkomsten van de Hinderdam bij Delft lopen pas vanaf 1376. Zij kennen dan
een overeenkomstige groei, die na 1390 ononderbroken doorloopt.
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cijfers. AIleen al het ontbreken van een bevolkingscijfer voor Leiden omstreeks 1360 vormt een ernstige handicap 1). De grotere mogelijkheden tot
interpretatie op dit gebied zijn danook niet gelegen in kennis van de bevolkingsgrootte, terwijl evenmin nuptualiteit, nataliteit en algemene mortaliteit
beschreven kunnen worden.
Ten aanzien van de sterfte in Leiden en het eventuele voorkomen van
jaren waarin ernstige aanslagen op het inwonertal zijn gepleegd kan weI een
globaal beeld worden verkregen uit de lijsten van "fautores" van de Pancrasof Rogelandse Kerk, zoals die in de oudste Memorialen te vinden zijn.
Naast de diverse aspecten van de "mouvement natural" van een bevolking,
vormt de migratie echter een belangIijk apart onderdeel van de historische
demografie. De laatste jaren is er weer sprake van een toenemende belangstelling voor de geografische mobiliteit in al zijn vormen, hoewel de bewering
dat "migration is becoming the most important branch of demography, just
as fertility has dominated the scene for the past 80 years or so" de kracht
van die herleving weI enigszins overwaardeert 2). De oudere auteurs richtten
hun onderzoek voornamelijk op de migratie als functie in de demografische
situatie van de steden 3). Ret hernieuwde onderzoek richt zich meer op het
opstellen van verfijnde migratie-typologieen en het bestuderen van nietstedelijke migratieverschijnselen. Bovendien wordt de aandacht meer gericht
op de "long-term causes and consequences of migration". Via de motieven
voor migratie, het zoeken naar het onderscheid tussen "push-migration" en
"pull-migration" en het bestuderen van het effekt van de migratie op de
plaats van herkomst en die van vestiging, is het migratieonderzoek zeer sterk
binnen de sfeer van de sociale- en ekonomische geschiedenis getrokken.
De bijzondere positie van Leiden is dan ook gelegen in de omstandigheid,
dat haar poorterboeken tot de meest volledige van N.W.-Europa gerekend
kunnen worden. Posthumus maakte voor zijn studie van de Leidse lakennijverheid reeds gebruik van de poorterboeken om een globaal overzicht van
de aantrekkingskracht van Leiden vanaf de opkomst van de lakennijverheid
te krijgen. Zijn gegevens waren mede aanleiding voor de theorie van de geleidelijke verruiming van de aantrekkingskracht van zich ontwikkelende
1) De schattingen van Biok en Ramaer, dat Leiden rond 1400 een inwonertal van
5000 personen gehad moet hebben, zijn algemeen bekend. Ze kunnen voor de
oudere bevolking niet meer dan een richtIijn zijn . De aanslagen op de bevolking
door de veertiende-eeuwse ziektegolven en de aanvulling van buitenaf door de immigratie, maken het onmogelijk om de bevolking op een eerder moment te berekenen.
Ook de bebouwingsgeschiedenis van het stedelijke gebied kan hier (nog?) geen Iicht
op werpen. De recente dissertatie van Van Oerle over de ontwikkeling van de stedelijke bebouwing (Delft 1974) die het eerste deel vormt van een veel grotere studie
over Leiden, behandelt slechts het oudste stadsgedeeite. Daarvoor kan weI worden
gekonkiudeerd dat het pas na 1375 in de verstedelijking werd betrokken, maar aangezien het vooral grafelijk en kerkeIijk gebied betrof, mag dit niet representatief
voor de hele stad genoemd worden. OJ. moet het niet worden uitgesioten dat in
1360 het inwonertal ten minste gelijk, zo niet hoger is geweest.
2) T. H. Hollingsworth, "Historical studies of migration", in het speciale migratienummer van de Ann. de Demogr. Hist. 1970, pp. 87-97.
3) Bijvoorbeeld de studies van Bucher en Perrin.
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stedelijke kemen 1). Voor de bestudering van de achtergronden van de migratie vanaf het omringende platteland en het effekt op die omgeving is een meer
genuanceerde herkomstindeling noodzakelijk dan die welke Posthumus
hanteerde. Ben dergelijke verfijnde indeling maakt het mogelijk om de relatieve migratie vanuit de samenstellende delen van het Leidse "omme1and"
vast te stellen en na te gaan in hoeverre daarin verschuivingen optraden. In
feite levert op deze wijze de studie van de migratie de sleutel tot de bestudering van de relatie tussen Leiden en het omringende platteland. Om die reden
is dan ook de eerste halve eeuw waarover de Leidse poorterboeken bewaard
zijn gebleven - d.w.z. de periode 1364-1414 - als periode van onderzoek
gekozen.
In het volgende wordt nu eerst de vraag naar de omvang van het Leidse
platteland aan de orde gesteld; vervolgens wordt ingegaan op de relatieve
bevolkingsverhoudingen tussen de delen van dat platteland op een tijdstip
in het begin van de periode van onderzoek - te weten 1369 - en in 1514.
De daarin opgetreden veranderingen worden dan getoetst aan de migratiegegevens. Tenslotte zal nader worden ingegaan op de motieven voor en de
achtergronden van de migratie.
RET LEIDSE vERZORGINGSGEBIED
In de inleiding op de uitgave van de Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied, I. 1104-1399, werd nog vrij recent
een indeling van de westelijke Nederlanden in drie ekonomische kerngebieden gegeven 2). Een zuidelijk Schelde-deltagebied, dat Vlaanderen, Brabant
en Zeeland omvatte, een noordelijk kemgebied, waarvan Amsterdam het
centrum vormde, met een derde gebied daar tussenin gelegen, de Rijn-Maasdelta waarin Dordrecht de bij uitstek bevoorrechte hoofdpositie innam.
Deze indeling past geheel in het van ouds bekende beeld van een door Dordrecht beheerste ekonomische struktuur die voor de landen van de grafelijkheid zou gelden 3). En wat betreft de ontwikkeling van de internationale
handel en de grafelijke tolpolitiek is deze uit het stapelrecht voortvloeiende
1) R. Mols, Introduction it la Demographie historique ... , Leuven 1954-56, I,
p. 73 e.v.; II, p. 360 e.v.; III, p. 233 e.v.
N. W. Posthumus, De Geschiedenis der Leidsche Lakenindustrie, I, 's-Gravenhage 1908, vooral pp. 374 e.v.
De onderzoekingen van Posthumus hebben op dit gebied een grote waarde, vooral
als aanzet van het economisch-historisch onderzoek. Vaak gaan zij echter mank aan
anachronistische vervormingen, zoals bij het migratieonderzoek, waarbij moderne
geografische indelingen gebruikt werden, waardoor bijvoorbeeld sterke eenheden
zoals Brabant in een Nederlands en een Belgisch deel werden gescheiden. Ook komt
in de berg van verwerkt materiaal herhaaldelijk een onjuiste optelling etc. voor,
zodat soms ten onrechte veel van zijn materiaal ongeverifieerd is overgenomen.
2) R.G.P. 127, 's-Gravenhage 1968. Uitgave verzorgd door J. F. Niermeyer,
inleiding door T. S. Jansma. M.n. pp. CII, XIII, XIV.
3) Het meest uitvoerig geschetst door J. F. Niermeyer in zijn opstel "Dordrecht
als handelsstad in de tweede helft van de veertiende eeuw", BVGO 8e Reeks III
(1942) 1-37; 177-223; 8e Reeks IV (1943) 86-114; 145-169.
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dominantie ook wei rreel. Voor een onderzoek naar de interne ontwikkelingen
binnen het graafschap Holland lijkt zo'n ruwe driedeling - waarbij bovendien de aan Amsterdam toegedachte rol voor de veertiende eeuw niet erg
aannemelijk lijkt te zijn - voor verbetering en aanvulling vatbaar. Men zou
kunnen spreken van de aanwezigheid van een aantal verzorgingsniveaus, of
zo men wil van een systeemhierarchie. Daarbij kan Dordrecht inderdaad
worden beschouwd als het voornaamste orientatiepunt van de overige Hollandse - en op z'n minst een deel van de Zeeuwse - steden op het gebied
van de internationale handel. Ais zodanig fungeerde het als kern van het
interstedelijke Hollandse systeem.
Hiernaast vervulde Dordrecht een duidelijke centrumfunctie binnen het
middeleeuwse Zuid-Holland (ruwweg het gebied ten zuiden van de MaasLek). Op dit lagere niveau van de stad-regio-systemen moet het Hollandse
gebied worden onderscheiden in een veel groter aantal ekonomische kerngebieden, waarbij de koppeling naar het hogere niveau voornamelijk via het
subsysteem "de stad" tot stand komt. De relaties tussen de verschillende stadplatteland-systemen zullen vooral op stedelijk niveau hebben gelegen, waarbij
echter kruisrelaties - dus van het platteland uit het ene systeem naar de stad
uit het andere systeem en omgekeerd - ook tot de mogelijkheden behoorden, alsmede directe relaties tussen de "plattelanden". Waar immers stapeldwang, marktdwang of andere verregaande reglementeringen binnen de
onderscheiden gebieden ontbraken en het stapeirecht van Dordrecht op een
ander niveau werkte, kan dus van het bestaan van relatief open systemen
worden gesproken. De enige beperkingen die deze systemen nog een enigszins gesloten karakter verlenen, zijn van geografische en politiek-institutionele aard.
Omstreeks 1360 beginnen de opkomende Hollandse steden vanuit een
situatie van vrij algemene, kleinschalige produktiviteit een toenemende specialisatie op het gebied van een bepaald (export)produkt te vertonen. Vooral
in de vijftiende eeuw leidt dat tot de dominantie van een bepaalde nijverheid
in de verschillende steden, zodat dan een konstruktie van grotere en kleinere
marktgebieden per produkt per stad opgesteld zou kunnen worden. Voor de
veertiende eeuw is die ontwikkeling nog te weinig op gang gekomen om een
velfijnd net van marktgebieden te kunnen aangeven. Tenzij er ernstige andere
overwegingen waren, zal de veertiende-eeuwer zich voor de marktgang
hebben laten leiden door de bereikbaarheid van de markt. Voorlopig ontbreken nog te veel gegevens om na te kunnen gaan in hoeverre met behulp
van de formule voor "economic rent" een nadere afstandsfunktie voor de
verschillende vormen van agrarische produktiviteit op het Hollandse platteland te berekenen is. Daarvoor is het nodig een duidelijk overzicht te hebben
van vervoerskosten per goed, de meest gebruikte vormen van vervoer, bedrijfsgrootte, opbrengstcijfers en tenslotte ook de marktprijzen waar dat
alles aan gerelateerd moet worden 1).
1)

E
p

Volgens de veel gebruikte formule E
"economic rent"
prijs per eenheid produkt

=
=

= (p-k-t.a)o; waarin:
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ZoIang hierover niets naders bekend is, zaI moeten worden gekozen voor
een zeer globale indeling in marktgebieden van het graafschap Holland.
Overigens dringt zich - zoaIs bij zovele andere vraagstukken op ekonomisch
gebied - ook hierbij de vraag naar de toepasbaarheid van strakke ekonomische wetten en begrippen voor de middeleeuwse maatschappij weer op.
De medievist balanceert daarbij voortdurend op de evenwichtsbalk van de
impressionistische geschiedschrijving, maar hij kan toch niet voorbijgaan
aan de indruk dat, ook ten aanzien van de marktgebieden, steeds sprake is
van een spanningsveId tussen wetmatigheid en traditionalisme, zowel in het
ekonomische reaktiepatroon van de middeleeuwer als in zijn eigen geschiedschrijving.
Voor het bepalen van de omvang van het Leidse platteland is de theoretische konstruktie van een aantal marktgebieden dus weIiswaar een moeiIijke
zaak, maar toch een nuttig hulpmiddeI om de gedachten beter te bepalen.
Als uitgangspunt hiervoor zijn de vijf grote stedelijke centra in het middeleeuwse Noord-Holland, d.w.z. Holland tussen IJ en Maas, Amsterdam,
Delft, Gouda, Haarlem en Leiden, gekozen. Daarbij ontbreken kleinere
steden als Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam en Woerden (wat pas in 1372
gesticht werd), evenals Haagambacht, dat steeds meer een stedelijk karakter
kreeg. Posthumus ging VOOI' zijn onderzoek uit van een gebied onder invloed
van Leiden wat gelegen was binnen een cirkel met een ruwe straaI van "drie
uur gaans", die nergens expliciet werd uitgewerkt tot een reele afstand 1).
Eike keuze voor de afstand die in drie uur "gegaan" kon worden is dan ook
arbitrair. Zij gaat voorbij aan vragen naar de vorm van vervoer, aan het
mogelijk overwegend gebruik van landweg dan wei waterweg etc. Evenmin
wordt recht gedaan aan de hierboven reeds besproken vraag naar de "economic rent" en aan de waarschijnlijkheid dat voor de verschiIIende verzorgingsniveaus andere afstanden relevant zijn. Toch is zij het enige alternatief.
Ten behoeve van deze theoretische indeling is gekozen voor een cirkeI met
een straaI van 12 km (hemelsbreed); waarbij voor aIle vijf de gebieden van
hetzelfde marktbereik is uitgegaan. Het zou nog mogelijk zijn om andere
kriteria voor de omvang van het verzorgingsgebied te hanteren, zoals de
relatieve importantie van de verschillende steden of de bevolkingsgrootte,
maar de beschikbale gegevens staan zo'n nuancering niet toe. Door de cirkels
voor aIle vijf de steden uit te zetten en de overlappende resp. de niet bestreken
gebieden door midden te delen, wordt een gJobaJe indeling in marktgebieden
verkregen, die aIs uitgangspunt voor het afbakenen van de verzorgingsgebieden kan gelden. (Zie figuur 1)
Het aldus verkregen beeld vertoont een vage gelijkenis met het - veel aanbeden en verguisde - model van Christaller. Zonder in de discussie over de
bruikbaarheid van diens theorieen te willen treden, moet hierbij aI direct
k = produktiekosten (minus transportkosten) per eenheid produkt
t = transportkosten per afstandseenheid per eenheid produkt
a = afstand naar de markt
o = opbrengst per gebiedseenheid.
1) Posthumus, Lakenindustrie, p. 42.
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grens v.d. baljuwschappen
afwijkende zuidgrens van het Hoogheemraadschap Rijn1and
"drie uur gaans"-cirkel
grens v.h. theoretische marktgebied
-x-x-x
1 = Leiden
A = gebied behorend tot baljuwschap en dekanaat en
2 = Haarlem
hoogheemraadschap Rijn1and
3 = Amsterdam
B = gebied behorend tot baljuwschap en dekanaat Rijnland
4 = Delft
C = baljuwschap Kennemerland
D = baljuwschap Delfland
5 = Gouda
000000000

xxxxxxxxx

Fig. 1
worden opgemerkt dat het hiervoor besproken vigeren van relatief open
stad-platteland-systemen in feite een dergelijke indeling in duidelijk afgescheiden gebieden ontkracht. Toch is het duidelijk funktioneel voor het bepalen van de gedachte. Bovendien brengt reeds een dergelijke vage indeling
voor het Hollandse gebied langs theoretische weg een mogelijk probleemgebied aan het licht, dat gelegen is rond het snijpunt van de grenzen van de
op Leiden, Haarlem en Amsterdam georienteerde gebieden. Ook aan gene
zijde van de in de veertiende eeuw zeer manifeste grens met Utrecht ligt
geen kern die voor dit perifere gebied een oplossing zou kunnen betekenen.
Het is eveneens de vraag in hoeverre de ontwikkeling van Woerden hieraan
tegemoet kan zijn gekomen. Er heeft zich daar inderdaad al voor de stadsstichting in 1372 een feitelijke markt bevonden, maar het belang daarvan is
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moeiIijk te schatten. Het is in elk geval niet waarschijnlijk dat de invloed
daarvan tot ver over de Mije gegolden heeft.
Ben vergelijkbaar probleem doet zich voor ten aanzien van het Goudse
gebied. Theoretisch valt de grens in het Noorden inderdaad midden tussen
het Goudse en het Amsterdamse gebied te konstrueren, maar voor het gebied ten Noorden van de Rijn moet de Goudse invloed toch gering zijn geweest.
Wanneer wij ons nu konsentreren op Rijnland, kunnen naast het aldus
afgebakende Leidse marktgebied op nog drie andere verzorgingsniveaus
terreinafbakeningen gegeven worden. Fockema Andreae wijdde in 1956 reeds
een artikel aan "De Rijnlanden" waarin hij op de divergerende gebieden
wees 1). Drie op Leiden georienteerde territOlia, die in hun vormverschil niet
zozeer een verschil in invloed weergeven, maar meer aansluiten bij de ontstaansgeschiedenis van het graafschap. De twee oudste Rijnlanden waren
daarbij het dekanaat en het baljuwschap.
Ais vruchten van de opkomst van het graafschap Holland sloten zij aan
bij het kerngebied van het graafschap dat zich tussen Kennemerland en
Maasland heeft bevonden en waarvan de feitelijke ligging en begrenzing een
nog nauwelijks opgelost probleem vormen 2). Dit gebied kreeg uiteindelijk
een duidelijker vorm door de ontwikkeling van de baljuwschappen Delfland
en Schieland aan de zuidzijde en de grensafbakening in de Hollands-Utrechtse laagvlakte in het oosten. In het noorden vormde de grens met het baljuwschap Kennemerland een niet altijd even konsekwent volgehouden, maar in
het algemeen toch duidelijke afbakening.
De vorming van het hoogheemraadschap Rijnland "korrigeerde" de zuidelijke uitstulping van baljuwschap en dekenaat over het zuidelijke geestgebied
(zie fig. 1), doordat de zuidelijke waterkering in het veengebied grotendeels
de grens van het baljuwschap volgde, maar vanaf de Vliet naar de kust door
liep, zodat daar de landscheiding tussen Haagambacht en WassenaarZuidwijk in kwam te liggen. Het Westland werd dus direkt deel van het
hoogheemraadschap Delfland. Kort na 1400 werd een nieuw dekanaat Delfland gevormd dat bij deze situatie aansloot, zodat nu ook het kerkeJijke
gebied Rijnland het gebied ten Zuiden van de landscheiding verloor. In het
baljuwschap is geleidelijk dezelfde ontwikkeling waar te nemen. Mede door
de opkomst van diverse hoge heerlijkheden in het zuidelijke geestgebied verdween het Westland geleidelijk uit de Rijnlandse administratie.
Slechts Voorburg en het tegenoverliggende Tedingerbroek in het veenland
aan de andere zijde van de Vliet bleven tot de Franse tijd bij het Rijnland
horen 3).
'
1) S. J. Fockema Andreae, De Rijnlanden, JOL 48 (1956) pp. 45-57.
H. van der Linden, De Cope ... , Assen 1956 geeft een bondige samenvatting
van de theorieen sinds Gosses over het oudste Holland. M.n. pp. 354-362.
3) De reden daarvoor is waarschijnlijk gelegen in de ontwikkeling van de am1)

bach ten aan weerszijden van de Vliet, waarbij de landscheiding het grote ambacht
Zoeterwoude/Stompwijk zou doorsnijden, terwijl meer naar het Oosten de zuide-
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Ten noorden van de Rijn volgde het hoogheemraadschap ruwweg de oostgrens van het baljuwschap, om verder naar het noorden eveneens vrijweI
overeen te komen met de grens tussen de baljuwschappen Kennemerland en
Amstelland. Daarmee is dus het Kennemerland ten zuiden van het IJ eveneens binnen een Leidse invloedssfeer getrokken.
Wanneer nu toch voor het onderzoek naar de relatie tussen Leiden en het
omringende platteland een keuze voor een bepaald gebied noodzakelijk is,
zou men - uitgaande van het theoretische marktgebied - tot een gemeenschappelijke noemer voor aIle nu onderscheiden verzorgingsniveaus kunnen
komen. Het heeft daarbij weinig zin om te streven naar een hierarchieke
ordening van die verzorgingsniveaus, aangezien een mentaliteitsonderzoek
nodig is om te kunnen behalen in hoeverre een logische ordening op zijn
plaats is en religieuse, traditionele of andere gevoeligheden voor de veertiende-eeuwse mens tot een andere hierarchie geleid zouden hebben.
Het lijkt niet onredelijk om uit te gaan van de begrenzing van het baljuwschap Rijnland ten noorden van de landscheiding. Men moet zich daarbij
echter wei bewust zijn van het feit dat vooral in het oosteIijke gedeelte een
vergroting van het perifere gebied optreedt. Anderzijds is een dergeIijke
afbakening in verband met het bronnenmateriaal de meest praktische. Tenslotte pleit ook een "praktijkvoorbeeld" uit 1369 voor deze indeling. Een
grafelijk onderzoek uit dat jaar - wat hieronder nog aan de orde zal komen - vereiste de kornst van gezinshoofden uit aIle ambachten van het
middeleeuwse "Noord Holland" naar een aantal plaatsen waar de grafelijke
onderzoekscommissie zitting hield. Naar de zittingen in Leiden kwamen op
4 na aIle ambachten uit dit verkleinde baljuwschap. Slechts Wassenaar en
Voorburg werden naar Den Haag opgeroepen, terwijl Noordwijk en Benthuizen ontbreken omdat zij onder de jurisdictie van de heren van Blois
vielen (zie fig. 2).
Noordveen
Zuidveen
Geest
Bloise Gebieden
Leiden
grens met "perifere" gebieden
Fig. 2
Iijke ambachtsgrenzen gevolgd konden worden. Bij dit onderzoek zijn beide
"aanhangsels" danook als deel van Rijruand beschouwd. Vgl. S. J. Fockema
Andreae, Rijruanden, p. 47.
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Binnen dit gebied is een duidelijke driedeling te konstateren, die globaal
aansluit bij de bodemkundige indeling van het gebied in een duin-geest-strook
en een klei-veengebied. Daarbij is het klei-veengebied nog verdeeld in het
zogenaamde "Noordveen" en "Zuidveen". Deze indeling die ook in de middeleeuwse bronnen herhaaldelijk voorkomt is inderdaad een zeer praktische,
wanneer men bedenkt dat tot ver in de veertiende eeuw slechts in Leiden en
Zwammerdam een vaste oeververbinding bestond.
Voor het bevolkingsonderzoek zijn deze drie delen elk nog in een perifeeren een centrumgebied onderverdeeld 1).
DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN OP HET PLATTELAND
Als uitgangspunt voor een analyse van de verhouding tussen Leiden en het
omringende platteland zullen nu de relatieve bevolkingsverhoudingen tussen
de delen van dat platteland worden berekend, waarna eventuele veranderingen in die verhoudingen getraceerd moeten worden. Zoals bekend, ontbreekt voor de middeleeuwen de gelegenheid om betrouwbare bevolkingsstatistieken aan te leggen. V66r de Informacie van 1514 zijn slechts voor 1477
en 1494 haardstedetellingen bewaard gebleven, die echter voor het onderzochte gebied hetzij onvolledig zijn, hetzij cijfers geven voor kombinaties van
ambachten, waardoor verwerking onmogelijk wordt 2).
De gegevens voor het jaar 1514 maken het mogelijk om een indruk te
krijgen van de bevolkingsverhoudingen in de delen van Rijnland. Hoewel
het - vooral dankzij het voorbereidende werk van Naber op dit gebied en
de uitvoerige analyse door Van der Woude voor het Noorderkwartier 3)_
mogelijk is om iets naders te zeggen over de absolute bevolkingscijfers, moet
het onderzoek zich hier beperken tot de relatieve cijfers aangezien de veertiende-eeuwse gegevens teveel onzekerheden ten aanzien van de absolute
cijfers openlaten. Fockema Andreae en Jansma wezen al eerder op de grafe1) In de Geest werden de kustambachten + de grensambachten HiIlegom en
Voorburg als aparte groep van de rest afgescheiden. In het Noordveen is zoveel
mogelijk van de ,,12-uurs-cirkel" uitgegaan, waarbij aan de Rijn het gedeelteIijk
binnen deze cirkel vallende ambacht Oudshoom bij de perifere groep werd gerekend
i.v.m. de latere kombinatie met het oostelijke ambacht Aarlanderveen. Anderzijds
betekende voor de ambachten Leimuiden Vriezencoop en Rijnsaterwoude de latere
kombinatie met A1kemade dat zij bij het centrale gebied kwamen te horen. Evenals
de Vennip/Burchgravenveen, die direct ten noorden daarvan lagen en waarbij het
feit dat de burchgraaf van Leiden daar als ambachtsheer optrad een extra band
betekend kan hebben. In Zuidveen is de Gouwestreek als perifeer gebied afgesplitst.
Die scheiding voIgt nagenoeg de gekonstrueerde grens tussen de marktgebieden van
Leiden en Gouda.
2) R. Fruin (ed.), Enquest ende informatie ... 1494, Leiden 1876.
Id., Informacie .. . 1514, Leiden 1866.
3) J. C. Naber, Een Terugblik, Statistische bewerking van de resultaten van de
informatie van 1514, Haarlem 1970 2 (eerste druk in de Bijdragen van het Statistisch
Instituut 1885, pp. 1 tIm 48 en 1890 pp. 8 tIm 14). A. M. van der Woude, Het
Noorderkwartier .. ., Wageningen 1972, m.n. de pp. 75-92 die speciaal over de
Informacie van 1514 handelen.
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lijke "inquisitie" die rond 1370 in het gehele gebied van de baljuwschappen
Woerden, Rijnland, Delfland, Schieland en Haagambacht is gehouden 1).
Klachten over de wijze waarop diverse grafelijke funktionarissen hun taken
hadden vervuld, hadden toen geleid tot een procedure waarbij aIle gezinshoofden in staat werden gesteld hun mogeIijke grieven te uiten 2).
Over een exacte datering van deze "inquisitie" sprak men zich nog niet uit,
hoewel dat beslist wenseIijk zou zijn. De noodzaak daartoe wordt treffend
geillustreerd door een uitspraak van Nicolas over de teruggang van de plattelandsbevolking in absolute zin op het Hollandse platteland. Hij meende
aan die teruggang extra belang te moeten toekennen met de redenering
"de statistiek is nog meer van belang, wanneer men bedenkt dat er in 1369
een pestepidemie met een hoog sterftecijfer woedde; het onderzoek van 1370
werd dus gedaan op een tijdstip dat het bevolkingsaantal een laagtepunt had
bereikt, waarvan het zich in een paar jaar zou herstellen" 3). Hij ging daarbij
dus a priori uit van het algemeen woeden van de pest, waarover Jansma zich
nogal sceptisch uitliet, en van het jaar 1370 als jaar van de "inquisitie".
Op grond van inhoudelijke gegevens uit deze bron is echter de keuze voor
het jaar 1369 de enig mogelijke 4) en aangezien de (kerkelijke) dagen waarop
de commissie van onderzoek in de verschillende steden zitting heeft gehouden eveneens bekend zijn, kan het onderzoek worden gedateerd op 25 feb.
tjm 14 maart 1369. Met de ziektegolf die in datjaar als echo-golf van de grote
pestepidemie van de jaren 1348-51 over grote delen van Europa trok, zal ik
mij in een ander verband uitvoeriger bezighouden; Nicolas' veronderstelling
dat hierbij ook de plattelandsbevolkinggetroffen is, kan in elk geval bevestigd
worden. Een datering van die ziektegolf is met behulp van de gegevens over
het overlijden van begunstigers van de Leidse Pancraskerk eveneens mogelijk. Van de z.g. "fautores" wordt in de Memorialen namelijk nauwkeurig de
datum van overlijden genoemd, terwijl in zeer veel gevallen zelfs de doods1) Voor het eerst vermeld en beschreven door Th. van Riemsdijk in De Tresorie
en Kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en
Beyersche Huis, 's-Gravenhage 1908, pp. 560 en 658.
S. J. Fockema Andraea, J. G. N. Renaud, E. Pelinck, Kastelen, Ridderhofsteden
en Buitenplaatsen in Rijnland, Leiden 1952 p. 4 ( + noot 23).
T. S. Jansma gebruikte gegevens uit de inquisitie al in het kort in "Het economisch overwicht .. .", p. 102/103 en wijdde er een apart artikel aan o.d.t. "Un
document historico-demographique concernant Ie plat-pays de Hollan de (environ
1370)", in: Miscellanea Medievalia in memoriam J. F. Niermeyer, Groningen 1967,
pp. 345-357.
Het stuk zelf is een register dat zich bevindt in de Archieven van de leen- en
registerkamer van Holland, nr. 429.
2) Of juister - zoals Fockema Andreae stelde "gezinshoofden en zelfstandige
personen", waarbij onder de laatste groep zelfstandige ongehuwde vrouwen,
weduwen etc. gerekend moeten worden, hoewel ook herhaaldelijk mannen optreden sprekend namens die personen.
3) D. M. Nicolas, Stad en Platteland, p. 31.
4) Verwijzingen naar grafelijke functionarissen, zoals baljuwen, bodes, schouten
etc. (waarbij de laatsten in veel gevallen natuurlijk de vertegenwoordigers van hun
ambachtsheer waren), laten allen een moment in het eind van het paasjaar 1368 als
tijdstip van de inquisitie open. Het betreffende paasjaar eindigde op 31 maart 1369.
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oorzaak wordt omschreven. Daardoor kon worden vastgesteld, dat de pest
in Leiden woedde in de zomer en het begin van de herfst, met haar hoogtepunt in de maanden juli en augustus van 1369 1). In plaats van een ernstig
getroffen bevolking zal dus veel eerder een "normale" demografische situatie
achter de gegevens van de "inquisitie" schuil gaan.
Doordat de bij het onderzoek behorende instruktie (nog) niet bekend is,
is het niet mogelijk aan te geven welke kategorie van de bevolking precies
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c: Verhoudingscijfers
Fig. 3. De bevolkingsverhoudingen in Rijnland in 1369
1) GALeiden, Arehieven Kerken, nrs. 415 en 416. In deze Memorialen bevinden
zich ook de "incidentia", historisehe aantekeningen waarachter de hand of inspiratie
van Philips van Leyden vermoed mag worden, die door Hamaker zijn uitgegeven.
In zijn "Historische aantekeningen in het Memoriale Fautorum capituli Sti Paneratii te Leiden", BVGO Nw Reeks 6 (1870), pp. 126-143 besteedde Hamaker in een
noot wei enige aandacht aan de omvang van de sterfte zonder die af te zetten tegen
een duidelijke fautoresstatistiek (p. 128 en 138). Ook voor de andere pestjaren in
Leiden vonnen de mededelingen die bij de dood van de faurores zijn opgenomen en
de data van hun overlijden een belangrijkere bron voor de pest-geschiedenis van
Leiden. Ik zal daar elders op terug komen.
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is ontboden. Hoewel er meerdere redenen zijn om aan te nemen dat het gaat
om de gezinshoofden, wordt daardoor toch de interpretatie ernstig belemmerd
en wordt het geven van absolute bevolkingscijfers onverantwoord. Maar
aangezien men ervan uit mag gaan dat voor de verschillende ambachten weI
dezelfde richtlijnen hebben gegolden en steeds van de zelfde kategorie sprake
is, kunnen wei de onderlinge bevolkingsverhoudingen van de delen van Rijnland worden berekend.
In figuur 3 zijn achtereenvolgens de totalen van degenen die voor de grafelijke kommissie zijn verschenen volgens de driedeling in Geest, Noordveen
en Zuidveen, de totalen van de binnen die driedeling te onderscheiden deelgebieden en de verhoudingscijfers voor die gebieden weergegeven. Ten aanzien van die totalen moet vanzelfsprekend het nodige voorbehoud worden
gemaakt. Niets Iicht ons immers in over de mate van absenteisme onder de
opgeroepenen. Alweer is de bron in zijn uiterIijke en inhoudelijke kenmerken
de enige houvast. Slechts in drie ambachten in de Geest - t.w. Noordwijkerhout, KatwijkjValkenburg en Wassenaar/Zuidwijk - wordt vermeld dat
"nog vele" niet waren verschenen, zonder dat een opgave van het aantal
afwezigen wordt gegeven. Voor de overigen ontbreken dergelijke opmerkingen, zodat althans met zekerheid kan worden aangenomen, dat het absenteIsme - zo het al bestond - niet groot was. De vorm waarin het betreft'ende
register is overgeleverd en die waarschijnIijk of de ter plaatse opgestelde
minuut, of een direkt daarvan overgenomen klad is, geeft met enige fantasie
het beeld van inderdaad in groepjes langs de commissie trekkende dorpelingen, soms met grote accolades bijeengevoegd. Indien ook bij dezen van
absenteisme sprake is geweest, kan hooguit de veronderstelling worden geuit
dat de meest oosteIijk gelegen ambachten mogeIijk een iets hoger absenteisme
hebben gehad, waardoor de bevolkingsverhouding in feite een nog groter
aandeel voor die ambachten te zien zou moeten geven.
Ben vergeIijkbare - en meer reele - vertekening schuHt natuurlijk in
de ambachten waar "velen" voor een duideIijk bij het wenseIijke achterblijvende opkomst hadden gezorgd. Hier is arbitrair gekozen voor een aantal
niet opgekomenen van 25 % (andere percentages beinvioeden het geheel
natuurlijk weI enigszins, maar niet ingrijpend) 1). Voor de onderverdeling
binnen de drie gebieden zijn in de Geest de direct aan de kust gelegen ambachten met de "grensambachten" Hillegom en Voorburg van de overige
1) In figuur 3 betekent "gekorrigeerd" derhalve een absenteisme in deze ambachten van 25 %. Ter vergelijking de verhoudingen bij 20, 25, 30 en 35 %.
20%
25%
30%
35%
Geest
31.7
18.0
32.4
18.8
33.1
19.6
33.8
20.5
13.7
13.6
13.5
13.3
Noordveen
31.9
9.8
31.6
9.7
31.2
9.6 30.9
9.5
22.1
21.9
21.6
21.4
Zuidveen
36.4
19.7
36.0
19.5
35.7
19.3 35.3
19.1
16.7
16.5
16.4
16.2
Overigens blijven bij deze verhoudingen afwijkingen door het niet in de inquisitie
betrekken van groepen zoals kIoosteriingen e.a. buiten het bereik van de mogelijke
heden op dit moment vallen.
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afgescheiden, in Zuidveen de ambachten van de Gouwestreek en in Noordveen eveneens de meest oostelijke ambachten (zie figuur 2).
Voor de vergelijkende verhoudingscijfers uit 1514 is gebruik gemaakt van
de gegevens uit dat jaar over de aantallen huizen. Vergelijking van de aantallen communicanten was onmogelijk, aangezien in veel gevallen parochiecombinaties en -splitsingen een overeenkomstige indeling van dat materiaal
in de weg staan. Hier kan dus direkt aIs voorbehoud bij de verhoudingscijfers worden opgemerkt dat noodgedwongen voorbij moet worden gegaan
aan de mogelijkheid van verschiIIen in bedrijfsgrootte, in aantallen huishoudingen per huis, verschiIIen in gezinsgrootte etc. Ook hier mag dus niet
meer dan een globale indruk van de onderlinge verhoudingen aan de cijfers
worden ontleend.
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B. Verhoudingscijfers.
Fig. 4. De bevolkingsverhoudingen in Rijnland in 1514
Bij vergelijking van de verhoudingen in 1369 en 1514 blijkt een aantaI opmerkelijke veranderingen. Afgezien van de mogelijkheid dat - bij gelijkschakeling van gezinshoofden en huizen - een ruwe achteruitgang van 2986
naar 2316 gezinnen, of van een indexcijfer van 100 naar 77.5, heeft plaatsgevonden, kan worden gekonstateerd, dat de drie Rijnlandse districten geheel
verschiIIend hebben gereageerd in de loop van de 145 jaar tussen de beide
momentopnamen 1). De Geest is zelfs absoluut gezien waarschijnlijk in in1) Fockema Andreae (Kastelen) beperkte zich tot een globale schatting van de
terugval van 3250 naar 2500 huishoudingen (p. 6 noot 30). Hij noemde daarbij niet
zijn begrenzing van het Rijnland. Wanneer de bevolking van 1369 wordt gelijk-
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wonertal gelijk gebleven of gestegen. Relatief nam het aandeel van de Geestbewoners dan ook zeer sterk toe. De veenstreken kelderden, waarbij de val
van de oostelijke ambachten ten noorden van de Rijn het sterkst is, terwijl de
westelijke distriktgenoten relatief stegen en absoluut wellicht gelijkbleven.
Het is derhalve opvallend, dat de grootste teruggang heeft plaatsgevonden
in een gebied dat het meest tot de periferie gerekend kon worden, waar dus
hoe dan ook de "economic rent" zeer twijfelachtig moet zijn geweest.
Nu is het wei zo, dat vooral in de vijftiende eeuw de vervening sterk tot de
ontvolking van die gebieden kan hebben bijgedragen. In de beide delen van
het Zuidveen, die elk eveneens - zij het minder sterk - aan relatieve importantie inboetten kan niet van een dergelijke negatieve werking van periferie-verschijnselen worden gesproken. Ook daar was een opkomende turfwinning waarschijnlijk uiteindelijk van grote invloed op de daling van het
bevolkingsaandeel. Er speelt in beide gevaIlen een complex van factoren een
rol. Kortweg kan het waarschijnlijk als voigt het best worden weergegeven:
in aIle veengebieden was allang sprake van turfwinning op bescheiden schaal,
voor eigen gebruik 1). Vooral tegen de achtergrond van de afnemende productiviteit in de akkerbouw (waarover later) werd een uitbreiding van de
turfwinning naast de overschakeling op de veeteelt een belangrijke bestaansbron, die echter veel minder arbeidsintensief was dan de akkerbouw. Deze
overschakeling zal het sterkst hebben plaatsgehad in a. gebieden in de direkte
omgeving van steden, waarbij Zegwaard en Waddinxveen goede voorbeelden
zijn van reakties op de Leidse en Goudse behoefte aan brandstoft'en; b. gebieden die juist sterk perifeer gelegen waren en waar de turfwinning als de
minst onrendabele inkomstenbron overbleef. Hoewel in de Geest op de grens
van geestgrond en veen gedurende enige tijd goede kondities voor turfwinning bestonden, heeft de vervening daar nooit de grote omvang van de
andere gebieden gekend.
DE MIGRATffi VAN RET PLATTELAND NAAR LEIDEN

Alvorens nader in te gaan op de verklaring van de verschuivingen en de
vraag in hoeverre de tweede helft van de veertiende eeuw daarin een belanggesteld met indexcijfer 100, betekent dit een terugval naar 77. Jansma (Un document, p. 352) konstrueerde een groep van 15 ambachten uit Rijn1and, Delfland en
Schieland, waarvoor een verloop van de bevolking van 100 (1370) via 78 (1494) naar
82 (1514) werd berekend. Hij gaf daarbij reeds aan dat naast ambachten met een
dalende bevolking ook groeiende ambachten voorkomen, maar kwam niet tot
gebiedstyperingen.
1) M.n. de baljuwsrekeningen geven een indruk van de verspreiding van de turfwinning, zowel door het vermelden van boetes wegens "overdelft" als de inning van
rechten als de "turfmaat", die soms ook voorkomt in de rekeningen van de rentmeester. Over de omvang van de turfwinning kan voorlopig niets naders worden gezegd.
Een andere mogelijkheid om de verspreiding van de turfwinning te bestuderen is
gelegen in de bepalingen die in schenkingsakten e.a. zijn opgenomen t.a.v. turfwinning "also veel als een man billix behoeft selve te barnen in sinen huse". Een
apart onderzoek naar deze materie zou zeker gewenst zijn.
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rijke rol beeft gespeeld, moet worden nagegaan of de migratiegegevens een
kontrolemogelijkheid voor deze verschijnselen bieden. Het lijkt evident dat
een sterkere ontvolking van een bepaald gebied moet bebben geleid tot
hogere migratiecijfers.
Juist omdat men zich bij migratie niet per se op de stad behoefde te richten
binnen welks invloedssfeer men woonde en inderdaad de tendens is waargenomen dat men zicb steeds meer naar andere steden ricbtte, zou bet wenselijk
zijn dat van aIle steden in het gebied tussen IJ en Maas/Lek immigrantenstatistieken gemaakt konden worden. Bovendien zouden parochieregisters
e.a. een Iicht mooten werpen op de migratie op het platteland. En eveneens
zouden seizoenmigratie etc. bestudeerd moeten worden om werkelijk de
mobiliteit van de plattelandsbevolking te kunnen meten. De realiteit van het
bronnenmateriaal is echter lang niet zo rooskleurig. Slechts twee steden in dit
gebied zijn in het bezit van lijsten van ingekomen poorters die teruggaan tot
in de 14e eeuw en de overige bronnen ontbreken geheel. De Goudse lijstenin bet oudste keurboek -lopen van 1390 tot 14171). Maar door het nagenoeg ontbreken van herkornstgegevens zijn zij voor deze bewerking onbruikbaar. De Leidse poorterboeken zijn veel vollediger. De reeks start in het najaar van 1364 en kent nauwelijks onderbrekingen 2). Voor de periode 1364
tim 1414 zijn op een totaal van 2865 ingeschreven poorters min of meer bruikbare herkomstgegevens van 847 personen orgenomen, d.w.z. 29.6% 3). De
interpretatie van die gegevens dient wederom met het nodige voorbehoud te
geschieden. Onder de vele vragen die aan de representativiteit van derge1ijke
bronnen gesteld kunnen worden, zijn er enkele van direct belang.
1. In hoeverre kunnen de herkornstgegevens indien zij voor een deel van de
immigranten bekend zijn ook voor het geheel van de ingeschrevenen
gelden. Deze vraag blijft in feite onbeantwoordbaar. Men kan hooguit
stellen dat het niet onmogelijk is, dat men bij een herkomst uit de directe
invloedssfeer van de stad eerder met patroniemen genoegen kan hebben
genomen dan bij een zeer verre of bijzondere eerdere woonplaats. In het
algemeen is men echter geneigd de representativiteit voor het geheel aan
te nemen.
1) G. A. Gouda inv.nr. 288 (met verwijzing naar nr. 506). Hierover is nog niets
gepubliceerd. WeI over het vervoig over de jaren 1456-66.
J. Hughes "Een poorterslijst van Gouda van 1456-66" in "De Navorscher" 1919,
pp. 33-41,97-103, 152-154, 180-186,249-256.
2) Voor dit onderzoek zijn van belang de poorterboeken A en B, over de jaren
1364-1399 resp. 1400-1459. G.A. Leiden, Secr. tot 1572, nrs. 19 en 20. In de periode
1364 tot 1415 ontbreekt slechts het jaar 1397 .
3) Op grond van Posthumus' poortersstatistiek was voor deze periode een totaal
van 2377 ingeschrevenen te breekenen. Het verschil vindt zijn oorzaak in het feit
dat P. geen rekening hield met de doorgehaaide namen in de poorterbaeken. Zij
moeten echter wei worden meegeteld, aangezien uit herhaaldeIijke toevoegingen als
"expositus", "mortuus", "uutgheset" e.a. kan worden afgeleid, dat de betrokkene
inderdaad poorter is geworden, maar dat men de moeite nam om zijn naam door te
halen indien bij de beeindiging van het poorterschap nog bekend was wanneer hij
poorter was geworden. Na ± 1420 verdween deze ambtelijke accuratesse.
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2. Hoe groot is het aantal nieuwe stedelingen dat geen poorter is geworden.
En omgekeerd: vestigen nieuwe poorters zich altijd metterwoon in een
stad en hoe groot is het aantal nieuwe poorters dat juist al sinds langere
tijd stedeling is, maar pas later het poorterschap verwerft. Deze vraag is
meer van belang voor het onderzoek naar het absolute accres van de
stedelijke bevolking, maar toch ook voor de representativiteit van de
herkomstgegevens van enige betekenis. Vooral de "push"-migratie waarbij door verarmende gebieden een verpauperd en/of werkeloos deel van
de bevolking wordt afgestoten kan hebben geleid tot een stuk niet te
achterhalen anonieme vestiging in de steden. De entreesom was in Leiden
echter niet buitensporig hoog: 13 schellingen 4 penningen hall. Een star
bedrag, vastgelegd in een rekenmunt, wat in het midden van de 14e eeuw
ongeveer de prijs was van 1000 stenen. De relatie tot de muuraanleg, die
bij oude boetes duidelijk aanwezig was, lijkt hier ook te hebben bestaan 1).
Omstreeks 1400 kan de steenprijs echter de helft hoger geIegen hebben.
Over de lonen kan momenteel nog weinig gezegd worden, maar de genoemde som kan waarschijnlijk worden gelijkgesteld met ongeveer 4 daglonen van een niet-gespecialiseerde arbeider. De buitenpoorterij onttrekt
zich aan onze waarnemingen, maar de schaarse gegevens die voor de
noordelijke nederlanden bekend zijn, doen vermoeden, dat deze op veel
kleinere schaal dan in het zuiden is voorgekomen 2). Tot de poorters die
niet in de eigenlijke stad woonden hebben in elk geval weI inwoners van
de "voorsteden" behoord, die woonden op de terreinen die bij de veertiende-eeuwse stadsuitbreidingen geannexeerd werden. Anderzijds is een
latere verwerving van het poorterschap ook mogelijk geweest, maar in
beide gevallen gaat het waarschijnlijk om een zeer kleine kategorie 3).
') ARA Grafelijk Rekenk. Domeinen rek.nr. 205 (1356) 44 vo, 15000 stenen,
-.13.4 per duizend; 38000 stenen -.13.8 per duizend. Natuurlijk moet men met dergelijke redeneringen zeer voorzichtig zijn, temeer daar formaat van de stenen, vervoerskosten etc. tot prijsverschillen hebben geleid. Overigens blijft de vraag in hoeverre ook de armsten kans hebben gezien het poorterschap te verwerven, moeilijk
te beantwoorden. De nieuwe poorters moesten bij het verwerven van het poorterschap opgave doen van hun vermogen, teneinde in de stedelijke schotboeken te
worden ingeschreven. Tot 1374 is de laagste kategorie daarbij die van 12 lb.holl.,
daarna 20 lb.holl., welke groepen verreweg het sterkst zijn vertegenwoordigd. Het is
echter onbekend hoe de verdeling van de schotboeken eruit heeft gezien aangezien
de schotboeken niet bewaard zijn gebleven. Zo blijft het onmogelijk om na te gaan
of er een groep 0 lb. bestond. In elk geval komen er ingeschrevenen voor die voor
12 of 20 lb. zijn ingeschreven, maar die als pauper vermeld worden. b.v. Poorterboek A 53 rO: Jan Pieters s... mid xx lb. pauper bi zommen van den gherechte.
Daarbij is dus voorspraak door leden van het stadsbestuur doorslaggevend geweest.
Maar men moet met een grote groep niet poorter geworden armen rekening houden.
2) J. Verbeemen, De buitenpoorterij in de NederIanden, in Bijdragen voor de
geschiedenis der Nederlanden XII, (1957) pp. 81-99 en 191-217.
D. M. Nicolas, Stad en Platteland, pp. 94-97 meent dat hier en daar toch vrij
grote aantallen buitenpoorters moeten zijn geweest, zonder dit met cijfers te kunnen
aantonen.
3) In de jaren na 1386 werd Leiden aan de Zuidzijde uitgebreid met een strook
van gemiddeld 62 roeden breed. Daardoor werd o.a. de voorstad op de Hogewoerd
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Alles bij elkaar genomen, lijkt het niet onverantwoord om - met het
voorbehoud dat men niet meer dan globale indrukken aan het materiaaI mag
ontlenen en derhalve de percentages niet tot op de decimaal moet gaan interpreteren, de herkomstgegevens als indikatie van de migratie-trend te hanteren.
De ingeschreven zijn hiertoe volgens dezelfde indeling als bij het overzicht
van de bevolkingsverhoudingen verdeeld in drie hoofdregio's en zes districten. Bovendien is de periode van 1364 tim 1414 verdeeld in twee perioden van
25 jaar.
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Fig. 5. Ingeschreven Leidse poorters 1364 tIm 1414. Verhoudingscijfers van de
Rijnlandse herkomstgebieden.
Indien er sprake zou zijn van een geheel open situatie van regionale gelijkwaardigheid, waarbij in de regio geen sprake is van uitstoting van een deel
van de bevolking, maar slechts de aantrekkingskracht van de stad in haar
verschillende vormen een rol speelt, zou theoretisch een volledige overeenkomst tussen de bevolkingsverhoudingen en de migratieverhoudingen moeten
bestaan. De enige vertekening kan dan optreden wanneer de stedelijke behoefte sterk eenzijdig op een bepaaJde, min of meer unieke bevolkings- of
beroepsgroep gericht zou zijn. Aangezien die laatste mogelijkheid niet erg
waarschijnlijk is, mogen we er inderdaad van uit gaan dat de zuigkracht van
bij de stad getrokke. Zie: H. A. Van Oerle, De voorstad op de Hoge Woerd JOL 58
(1966) pp. 87-92 en id. De stadsuitbreiding van de jaren 1386/89, JOL 59 (1967) pp.
77-83. Dit gebied hoorde al deconnia voor deze stadsuitbreiding bij het stedelijke
rechtsgebied. In de poorterboeken blijkt dit ook uit de inschrijving van bewoners
van de Hogewoerd in die periode.
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Leiden voor aile inwoners van Rijnland gelijk is geweest. Leiden - dat met
haar twee stadsuitbreidingen in de tweede helft van de veertiende eeuw geen
uitweg zocht voor de demografische druk van binnenuit, maar gebruikmakend van de tijdelijk zwakkere positie van de landsheer juist op haar ontwikkeling vooruit Iiep 1) - had een permanente behoefte aan nieuwe stedelingen. Stedel!ngen die de arbeidsplaatsen konden bezetten die werden geschapen door de ontwikkeling van handel en nijverheid of die openvielen
door ziektegolven die, behalve in 1369, ook in 1381-82, 1399-1400 en 1411
veel slachtoffers hebben geeist 2). Men mag er bovendien toch al van uit
gaan dat in de middeleeuwse steden een krappe - meestal negatieve - marge tussen geboorte en sterftecijfers heeft bestaan 3).
De demografische crises gingen natuurlijk aan het platteland ook niet
onopgemerkt voorbij. Analoog aan de ontwikkelingen in de rest van Europa,
mag men er weI vanuit gaan dat de ziektegolven in Holland een steeds meer
stedelijk karakter kregen, maar in elk geval zijn er redenen om te veronderstellen dat in 1369 op het platteland in de omgeving van Leiden talrijke
slachtoffers zijn gevallen: het oudste memoriaal van de Pancraskerk spreekt
van sterfte "in circumvicinis locis", terwijl vergelijking van de gegevens van
het "inquisitie"-register met bevolkingsgegevens van najaar 1371 voor o.a.
Zoeterwoude, Hazerswoude, Zoetermeer en Zegwaard wijst op een verloop
van de bevolking dat ver boven een "normaal" migratie-sterfte-gemiddelde
uitgaat 4).
In de eerste peri ode van de migratiegegevens, is de afwijking tussen de
migratieverhoudingen en de bevolkingsverhoudingen nog niet groot. Voor
de Geest kan zelfs van een volstrekte overeenkomst worden gesproken,
terwijl Noordveen in iets mindere mate en Zuivdeen juist iets meer in de
levering van nieuwe stedelingen participeert. Uitgesplitst naar de deelgebieden betekent voor de Veenlanden de perifere ligging van de oostelijke ambach ten kennelijk nog een migratiedrempel en is de grens van de "economic
') De bebouwing in de uitbreidingen van 1347/55, 1386/89 en 1403 kwam slechts
traag op gang. Ook het feit dat ondanks de grote toename van de stadsbevolking in
de loop van de vijftiende eeuw pas weer in 1610 een uitbreiding nodig was, pleit tegen
grote demografische druk. Zie ook: D. E. H. de Boer, "De Camp, 1347-1610", in:
De Leidse Hof]es 2 (1973) pp. 1-8.
2) Naast de ziektegolven die in de "incidentia" in de Memorialen genoemd
worden - die van 1369 en 1381/82 - blijken in 1399-1400 en 1411 nog twee sterftepieken, waarvan de eerste ook door besterftegegevens uit de rentmeestersrekeningen
van de grafelijkheid wordt bevestigd.
3) Vergelijk D. M. Nicolas, Town and countryside, pp. 225 e.v. over de migratie
van Gent en Brugge.
4) In deze ambachten is van de namen uit de "inquisitie" van 1369 na 2';' jaar nog
slechts 58 % terug te vinden. Zelfs indien de ongemeten migratie op het platteland
zeer hoog zou zijn, is een achteruitgang van 42 % uitzonderlijk hoog. Vgl. J. de
Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500-1700, p. 112. Hij noemt
voorbeelden van een zeer mobiele bevolking in de 16e eeuw, zoals Twisk dat in 4
jaar 40 % verliest. Beets met 43 % in 3 jaar e.a. Dit betekent dat er Of een extreem
hoge migratie, Of een abnormale sterfte moet hebben plaatsgevonden. Het laatste
moet voorIopig als het meest waarschijnlijke worden beschouwd.
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rent" nog niet overschreden. Daarbij kan voor beide perioden worden aangetekend dat de Gouwestreek natuurlijk ook in sterke mate aan Gouda
poorters heeft geleverd, zodat daar het migratiecijfer weI bij de bevolkingsverhoudingen moet achterblijven. Na 1390 zet de verandering zich echter
duidelijk in. Hoewel de absolute migratiecijfers dan lager zijn dan in de
eerste peri ode en hierna de eerste eeuw ongeveer stabiel blijven, tonen de
verhoudingen duidelijk de geweldige relatieve toename van de migratie uit
het perifere gebied in de Noordveen en de daling van de Geest.
Ondanks de zeer vele onzekerheden en de invloed van de hier niet gemeten ontwikkelingen gedurende de vijftiende eeuw lijkt zo rond 1400 een
verandering plaats te vinden, waaraan struktureIe wijzigingen op het platteland ten grondslag moeten Iiggen.
DE VERANDERINGEN OP HET PLATTELAND, ENKELE OORZAKEN EN SYMPTOMEN

Voor een verklaring van het verschijnsel dat het platteland ten oosten van
Leiden veel sterker dan de Geest-streek geneigd en genoodzaakt is geweest
om een deel van haar bevolking af te stoten dringt zich ogenblikkelijk de
werkgelegenheid op. Tenzij er buitengewone demografische verschillen zijn
geweest, kan een dergelijk verschil toch het best worden verklaard door veranderingen in het veenland die inhielden dat van arbeidsintensieve naar
arbeidsextensieve werkzaarnheden werd overgestapt, terwijl in de Geest
minder van een bedrijfsverandering sprake moet zijn geweest. Of duidelijker
gezegd: de analyse van de bedrijfsgegevens in de Informacie van 1514 door
Cistozvonov en Boerendonk die een sterk overheersen van veeteelt aantoonden, heeft zijn waarde voor die peri ode, maar mag niet voor de veertiende
eeuw worden gebruikt 1). Het is zeer goed mogelijk dat de akkerbouw in de
veenontginningen gedurende lange tijd mogelijk is geweest, tot inklink en
stijging van het grondwaterpeil voor dalende opbrengsten en tenslotte voor
stopzetting van de akkerbouw hebben geleid. Te weinig is nog bekend van de
zakkingsverschijnselen en -snelheden van de veenkussens. Een benadering
zou via bodemanalyse, afwateringsintensiteit etc. wellicht te verkrijgen zijn,
waarna met behulp van de ontginningsgeschiedenis het moment van overschakeling misschien theoretisch berekend zou kunnen worden. Het laatste
kwart van de veertiende eeuw lijkt voor deze omslag goed in aanmerking te
kunnen komen. Te meer daar de sterke toename van storm- en riviervloeden
in die periode naast de direkte aanslagen op de oogst symptomen zijn van de
nieuwe transgressiefase die de hiervoor genoemde verschijnselen versterkte 2).
Weinig statistische gegevens zijn op dit moment beschikbaar om meer licht
1) M. J. Boerendonk, De economische aardrijkskunde van Holland omstreeks
hetjaar 1500, in: Tijdschrift voor Economische Geografie 30 (1939) pp. 127-148.
A. N. Cistozvonov, Agrarian relations in South-Holland, Amstelland and Gooiland on the material of inventories of 1494 and 1514, (russ. met eng. summary), in:
Srednie Veka xvn (1960), pp. 164-195.
2) M. K. Elisabeth Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland I. De periode v66r 1400, 1971.
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op deze kwestie te werpen. Slechts met behulp van enkele gegevens over de
korentienden van de grafelijkheid is het mogelijk een globale indruk te krijgen
van de ontwikkeling van de oogstopbrengsten in het Rijnland. Helaas waren
de meeste tienden al voor de peri ode van het onderzoek op een of andere wijze
aan de grafelijkheid ontglipt, of verdwenen zij tijdens die periode uit de
grafelijke administratie. Een gekombineerd overzicht van de tiendeopbrengsten in Hazerswoude, Waddinxveen, Nieuwcoop en Aarlanderveen is momenteel het enig haalbare voor dit gebied. Daarbij blijven veel zaken onduidelijk. Weergegeven zijn de opbrengsten van de verpachting van het recht op
tiendheffing. Uit de rekeningen blijkt, dat hierbij inderdaad uitgegaan werd
van de omvang van de oogst. De interpretatie van de pachtopbrengsten
wordt echter bemoeilijkt door een aantal nog onzekere faktoren :
1. Het is onbekend welk percentage van de oogst precies voor de tiendheffing gold: of uitgegaan werd van de tiende of elfde schoof. Zo kan dus
de juiste omvang van de oogst niet bepaald worden, maar daar het percentage niet gewijzigd werd blijft de relatieve waarde van het beeld van
het verloop van de oogstgrootte behouden 1).
2. Voor een juist beeld van de waarde van de pacht, is het nodig de prijs
van het verbouwde gewas op het moment van verpachting te kennen. Bij
een daling van de graanprijs betekent een dalende pachtsom immers geen
dalende opbrengst van het land. Deze prijzen zijn nog onvoldoende bekend. De Europese graanprijzen vertonen weliswaar een dalende lijn,
maar voor zover het nu bekend is, lijken de lokale prijzen in Holland
eerder gelijk te zijn gebleven of zelfs te zijn gestegen. Dit zou zijn oorzaak
kunnen vinden in het feit dat de regionale produktie - ookal was die
dan mogelijk nog beduidend hoger dan een eeuw later - hoe dan ook te
klein was voor de behoefte, zodat de relatieve krapte op de markt en de
noodzaak voor aanvullen van buitenaf de prijzen hoger hield .
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Fig. 6. Som van de korentienden in Waddinxveen, Hazerswoude, Aarlanderveen
en Nieuwcoop, 1355-1412 (in lb. holl.) - semilogaritmisch
1. = voortschr. 10-j. gemiddelden; 2. = eenmalige 20-j. gemiddelden; 3. =
tiendpachtbedragen.
1)

Overzicht van de problematiek in H. van der Linden, De Cope, pp. 150 e.v.
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3. De rekeningen waaraan de gegevens zijn ontleend zijn opgesteld in

"ponden hollands". De verhouding tussen deze rekeneenheid en de
betaalmunt varieerde van jaar tot jaar. Zolang een duideJijk overzicht
van de koerswijzingingen ontbreekt, is een consequente aanpassing aan
deze fluktuaties evenmin mogelijk. In het algemeen is echter sprake geweest van devaluatie op lange termijn, zodat de dalende lijn eerder nog
zou worden versterkt dan verzwakt.
Ondanks al dit voorbehoud, kan de concJusie uit de grafiek van de korentienden slechts zijn, dat een hardnekkige daling van de oogstopbrengsten
in het Veenland zeer waarschijnlijk is. Vergelijkbaar materiaal voor de
Bloise gebieden ten zuiden van Gouda levert hetzelfde beeld op. Daarbij is
de daling zelfs nog sterker, met een absoluut dieptepunt in 1408, het jaar
dat in de Rijnlandse archieven voor genoemde ambachten geen gegevens
heeft opgeJeverd, maar waarin een bijzondere verordening was uitgevaardigd
waarbij bierexport zonder kompenserende graanimport verboden werd,
hetgeen de buitengewone schaarste iIlustreert 1).
Over de Geest is veel minder bekend. De indruk overheerst, dat sprake is
geweest van een veel meer geschakeerde bedrijvigheid dan in het Veenland,
die direct met de geologische omstandigheden samenhangt. Afgezien van de
oostelijke strook van het Geestgebied, op de overgang van veen naar geestgrond, waar de inklink eveneens een rol heeft gespeeld (die zich in de vijftiende eeuw o.a. door de uitbreiding van de meren ook aan die zijde manifesteerde), is daar veel minder sprake geweest van de mogelijkheid van gedwongen verandering ten gevolge van wijzigingen in de natuurlijke kondities. Akkerbouw op kleine schaal zowel op geestgrond als in "rodingen" van
de bossen tussen Haarlem en Katwijk, bescheiden turfwinning, veehouderij
in de grafelijke wildernis, visserij in de kustambachten hebben als geheel
waarschijnlijk niet de werkgelegenheidsproblemen van de Veenlanden gekend. Daardoor bleef de Geest een stabiele faktor, demografisch en ekonomisch, en minder betrokken bij mogelijke spanningen die optraden door de
rolveranderingen die binnen het stad-platteJand-systeem van Leiden en het
Rijnland zijn optreden.
Twee voorbeelden mogen tenslotte de verarming van het Veenland en de
opkomende spanning in de relatie illustreren.
Het eerste voorbeeld komt uit de sfeer van de grafelijke muntpolitiek. De
periodiek optredende ontwaarding van het in Holland circulerende geld was
een doorn in het oog van de steden. Voor de internationale handel was men
gebaat bij een stabieJe verhouding van het courante zilvergeld tot de geldende goudstandaard. In de reeks muntordonnanties waarin Albrecht
1) G.A. Haarlem, loketkas 2.11.7 lett. b Oorkonde d.d. 10.1.1409.
Graaf WiIIem deelt de tollenaars in zijn gebied mede, dat de overeenkomst met
de steden "dat nyemant geen bier uut onsen lande voeren en soude hi en soude dair
weder coirn voir inbringen" is beeindigd, aangezien de noodtoestand is afgelopen;
derhaIve moet weer volgens de oude costumen vertold worden.
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trachtte monetair orde op zaken te stellen, neemt de ordonnantie van 1378
een aparte plaats in. In dit geval is namelijk sprake geweest van een duidelijk
initiatief van de steden om te komen tot nieuwe koersen en het slaan van
nieuwe munten 1). Op het platteland was men - vooral in verband met
langiopende pachtkontrakten voor land - niet met een revaluatie ingenomen. Het is duidelijk dat dat vooral in gebieden waar toch al van een
marginale situatie gesproken kon worden, tot ontevredenheid kon leiden.
Daarom is het tekenend, dat uit de baljuwsrekening van 1378/79 blijkt
dat de ambachten in Veenland, zoweI ten noorden als ten zuiden van de
Rijn, unaniem hebben geweigerd de nieuwe muntvoorschriften die het resultaat waren van de aktie van de steden te volgen. Een boete per huis was het
resultaat van hun weigering, waarvan de konsekwenties verder nog moeten
worden onderzocht, maar die de tegengestelde beIangen treffend illustreert 2).
Ais argumentum e silentio voor de gunstige positie waarin het Geestgebied
toen verkeerde, kan het ontbreken van de ambachten uit die streek bij de
weigeraars worden gezien.
Bij heffingen, zoals bedes, oproepen ter heervaart etc. waren de grafelijke
functionarissen over het algemeen traag met het aanbrengen van veranderingen in de heffingsvoet. Toen voor de Friezentochten van Albrecht aan het
eind van de veertiende eeuw van aile ambachten bijdragen werden geeist,
werd dan ook geen rekening gehouden met de mogelijk slechte situatie in de
Rijnlandse veenambachten. Wederom zijn de baljuwsrekeningen de bron die
de problemen zichtbaar maakt. In de rekening over 1399 blijkt eerst de weigering van Waddinxveen en Poelgien om "byder riemtale te varen in
Vryeslant". Het volgende jaar wordt de baljuw werkelijk overstelpt met
protesten. Berst ging het om een gezamenlijke klacht van welgeborenen uit
Alfen, Nieuwcoop, Nieuwveen en Zwarnmerdam "dat sij vele arme lude
onder hem hadden die hem niet en vermochten te dienen". De baljuw stemde
in met een hefting naar draagkracht en inde een bedrag van 50 lb. hell. Dezelfde procedure werd gevolgd ten aanzien van huislieden uit Waddinxveen,
Hazerswoude, Nieuwcoop, Aarlanderveen, Zoeterwoude, Reewijk, Kudelstaart, Kalslage, Ter Aar, Nieuwveen, Zevenhoven en Zoetermeer. Ook zij
klaagden "dat hem dat alte swaer waer ende dat si also arm waren dat sijs

1) H. Enno van Gelder, "Het Hollandse muntwezen onder het Huis Wittelsbach",
in: Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 39 (1952) pp. 1-27. De dagvaart voor
deze kwestie geschiedde duidelijk na ingrijpen van de steden en resulteerde in een
herstel van de munt, d.w.z. een koersherstel t.o.v. de oude gouden schilt en het slaan
van een nieuw groot die 38 %zwaarder was dan de vorige emissie.
2) ARA Grafelijk Rekenk. Domeinen rekrek nr. 3554 Rekening Willem van
Naaldwijk 8 dec. 1378 - id. 1379, folia 6 vo, 7 rO/vo "Item die WiIlem ontfaen heeft
in Veenlanden van elken huysken soe als zi gheseten sijn diet verghelden mochten
12 grote, alse van mijns heren paymente dat zi niet nemen en wouden alst gheboden
was". Naast de bruikbaarheid van deze gegevens als iIIustratie van de toenemende
spanning stad-platteland, gezien vanuit het platteland, biedt de Iijst van betalingen
per arnbacht ook enig houvast voor dernografische interpretatie. Daar hoop ik in
rnijn dissertatie aandacht aan te besteden.
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Diet wael doen en mochten". Ook nu werd vermindering van de opgedragen
bijdrage toegestaan 1).
Zo zijn slechts enkele wegen aangegeven voar een benadering van de verhouding tussen stad en platteland in de middeleeuwen. Veel vragen moesten
daarbij nog onbeantwoord blijven, veel andere wegen zijn bovendien DOg
mogelijk. Zo kan men denken aan het bestuderen van de verspreiding van
burgerbezit op het ornringende platteland, aan de mate waarin bewoners van
het platteland schenkingen doen aan stedelijke religieuse instellingen, aan de
mate waarin stedelingen of nog precieser leden van de magistraat voorkomen
als pachter van tienden en andere rechten op het platteland, of als schout van
ambachten in de omgeving etc. etc.
Terugkerend naar de problematiek: veranderingen in de verhouding stadplatteland, kan gesteld worden, dat de aanwezigheid van de stad als centrum
voor het Rijnland heeft bijgedragen tot het bestaan van de problemen waarvoor de regio zich geplaatst zag. Immers, zonder marktplaats kan moeilijk
van een marktgebied worden gesproken. De problemen moeten voornamelijk van interne regionale aard zijn geweest, maar manifest zijn geworden
door de rol van de stad. Anderzijds betekende juist die stad voor het platteland een verlichting van de problemen door het opnemen van "push"migranten.
Bij dit alles Dam de afhankelijkheid van het platteland toe, waardoor de
stad ook meer ruimte voor economische machtsuitbreiding werd geboden.
De gevolgen daarvan laten zich va oral in de vijftiende eeuw bestuderen. Dan
kan men ook spreken van een verandering in het systeem, dat in 1415 nog
steeds als relatief open kan worden gekenmerkt, maar waar de kracht van de
veranderingen al aan het licht is gekomen.
1) ARA GrafeJijk Rekenk. Domeinen rekrek nr. 3573 Rekening van WiIlem van
Reymerswale 9 feb. 1399-3 feb. 1400, fol 14 rO/vo. In datzelfde jaar en het voorafgaandejaar waren ook al problemen gerezen over Woerdense ambachten.

III

DE RELATIES TUSSEN STAD EN PLATTELAND ROND
MAASTRICHT IN DE 18e EN IN HET BEGIN VAN DE 1ge EEUW
Een terreinverkenning

door
J. C. G . M. JANSEN
Er is altijd een groot verschil in benadering van de verhouding stadplatteland geweest tussen historici en geografen. Voor historici was deze
relatie een thema, waarmee men meestal slechts zijdelings te maken had.
Slechts incidenteel werd er aandacht aan besteed, omdat de gebeurtenissen
in een bepaalde peri ode daar nu eenmaal om vroegen. Voor de Middeleeuwen
was er het verschijnsel van de zich over het platteland uitdijende macht van
een aantal steden, die om behandeling vroeg. Dientengevolge behandelden
een aantal Vlaamse historici 1) en in ons land o.a. Niermeyer 2) de conflicten,
die in de Middeleeuwen ontstonden tussen de steden en het omringende
platteland in verband met de vestiging van vooral textielindustrieen. Een
ander probleem, nl. dat van de invloed die sommige andere steden, zoals
's-Hertogenbosch, op de handel ten plattelande uitoefenden, kreeg evenwel
nauwelijks aandacht 3), hoewel dit verschijnsel tot diep in de 17e eeuw vergaande politieke consequenties had. Een derde groep problemen, verband
houdend met de vestiging van industrieIe bedrijven ten plattelande in de
17e en 18e eeuw, werd pas recent door o.a. Kellenbenz 4) en Kisch 5) behandeld, omdat zij hierin een voorloper van de industriele revolutie zagen.
Van geografische zijde werd het vraagstuk al in de 1ge eeuw in veel breder
verband aangesneden. Voortbouwend op de gedachten van Von Thiinen 6)
streefde men er naar de betrekkingen tussen stad en platteland in een ruimtelijk model te vangen, waarin aile relaties van economische, sociale en culturele aard konden worden ondergebracht. Naar aanleiding van deze gedach1) Cfr. E. Coornaert, Draperies rurales, draperies urbaines, Belgisch Tijdschrift
voor filologie en geschiedenis, jrg 28, 1950, p. 59-96.
2) F. J. Niermeyer, De wording van onze Volkshuishouding. Hoofdlijnen uit de
economische geschiedenis der Noordelijke Nederlanden in de Middeleeuwen, Den
Haag, 1946.
3) Cfr. J. C. G. M. Jansen, De strijd om de geestelijkejurispictie in het Land van
Ravenstein 1625-1640, Ms., Doc. S.H.C.
') H. Kellenbenz, Liindliches Gewerbe und biiuerliches Unternehmertum in
Westeuropa von Spiitmittelalter bis im 18. Jahrhundert. Second International Conference of economic history 1962, Den Haag 1965, 377-427.
6) H. Kisch, From monopoly to laisser-fair: The early history of the Wupper
Valley textile trades, The Journal of European Economic History, vol. I, 1972, p.
298-407. dez., Prussian Mercantilism and the rise of the Krefeld Silk Industry.
Transactions of the American Philosophical Society, Vol. 58, part 7, 1968.
') J H. von Thiinen, Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und
Nationalekonomie, Rostock 1826.
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ten ontspon zich een discussie, die uitmondde in een aantal globale modellen,
die de verschillende vormen van onderiinge betrokkenheid aangeven. Een
drietal, dat zich gemakkelijk verbaal laat omschrijven, moge hier vermeld
worden.
Volgens het eerste model vormen stad en platteland een relatief gesloten
systeem, waarbij de stad het platteland exploiteert. In het tweede model is
sprake van een relatief open systeem met een dualistische betrokkenheid,
waarmee men tot uitdrukking wil brengen, dat niet aile relaties wederkerig
zijn, hetgeen wei het geval is in het derde model, waarin stad en platteland
gezien worden als een relatief open systeem in verhouding van onderiinge
complementariteit, hetgeen betekent, dat zij elkaar door specialisatie aanvullen.
In het navolgende zal gepoogd worden aan de hand van de gebeurtenissen
rond Maastricht na te gaan, in hoeverre deze modellen een verklaring geven
van het patroon van relaties tussen stad en platteiand in de 18e eeuw. Het is
immers zeer wei denkbaar, dat het feitelijke relatiepatroon heel wat ingewikkelder is dan de enkele woorden van de hierboven weergegeven summiere modellen werd aangeduid. Van grote betekenis lijkt het te onderzoeken, of de relaties tussen stad en platteland wellicht aan regelmatige verandering onderhevig zijn en of de samenleving dergelijke veranderingen gemakkelijk aanvaardde, zodat het hierboven geschetste statische patroon
wellicht geamendeerd kan worden tot een cluster van ideaaltypische uitspraken, die in het noodzakelijkerwijs dynamische historische bedrijf toepasbaar zijn en tot voortgezet onderzoek uitnodigen.
Bij een dergelijk onderzoek doen zich aanstonds grote heuristische problemen voor. Er zijn geen directe bronnen, die de verhouding stad en platteland in de 18e eeuw weergeven. Het is niet mogelijk om, zoals dat bij contemporain onderzoek gebeurt, een enquete in te stellen of relevant statistisch
materiaal te onderzoeken. Met name in het onderzochte gebied is het statistische materiaal zeer fragmentarisch, vanwege het ontbreken van een
bestuuriijke eenheid. Voistaan moet worden met een indirecte benadering
aan de hand van een beperkt aantal bronnen, die bovendien uit heel andere
motieven zijn opgesteld. Vooreerst zullen wij aan de hand daarvan een
aantal veranderingen van economische aard, zoals die zich voordoen in het
produktieproces, het distributiestelsel en het consumptiepatroon analyseren,
om daardoor de invloed van het economisch leven op de stad-Iand verhoudingen te schetsen. Vervolgens zal aan de hand van gegevens over afwijkend gedrag en godsdienstige motivatie nagegaan worden op welke wijze
de samenleving op deze veranderingen reageerde.
DE

PRODUKTIE

Consequenties voor de stad-Iand verhoudingen voortvloeiend uit wijzigingen van het produktieproces kunnen worden aangetoond aan de hand
van mutaties in de exploitatie van landbouwbedrijven en veranderingen in de
ambachtelijke nijverheid. T.a.v. de landbouwbedrijven kan worden opge-
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merkt, dat vanaf ± 1650 stedelingen opnieuw geld staken in de landbouw,
de bedrijven technisch beter toerustten en zich moeite gaven om teeltplan,
produktiviteit en omvang van de graanhandel te verbeteren. Daarmee bereikten zij het verdwijnen van het feodale grootgrondbezit en de overgang
van de grote pachthoeven in handen van eigenaren, die geen maatschappeJijke verplichtingen hadden ten opzichte van de inwoners van de dorpen,
waarin hun gronden geJegen waren. Zo werd de socia:le structuur ten plattelande, die gebaseerd was op een agrarische, heerlijke, godsdienstige en fiscale
eenheid, ondergraven. Enkele voorbeelden mogen dat verduidelijken. De
verminderde betekenis van de genene gronden ten gevolge van de hervatting
van de ontginningen tastte de functie van de dorpsgemeenschap bij het bepalen van de wijze van e~ploitatie aan. De groeiende inkomensverschillen
en de veranderingen in de fiscale optiek holden de betekenis van de dorpsgemeenschap als sociaal kader uit. Langzamerhand kreeg daardoor de plattelandssamenleving een andere structuur. Economische overwegingen gingen
een grotere rol spelen. Er werden tal van maatregelen getroffen, die gericht
waren op hoger rendement. De uitkomsten daarvan waren evenwel zeer
ongelijkmatig verdeeld over de verschillende sociale groepen, waarbij overigens dient te worden bemerkt, dat de pachters op de grote bedrijven meer
profiteerden dan de landeigenaren. Een zeer grote groep keuters raakte
evenwel in ernstige moeilijkbeden. Hun aantal groeide zo snel, dat de mogelijkheden om buiten hun eigen bedrijf)e, waar ze niet van konden leven, additionele inkomsten te verwerven, steeds minder soelaas boden. De toenemende sociale desintegratie ten plattelande kwam pas in de 1ge eeuw tot
staan, toen de produktiviteitsstijging in de landbouw ophield, omdat vele
kleine boertjes zoveel aandacht aan de verwerving van neveninkomsten
moesten besteden, dat voor hun landbouwbedrijf)e te weinig tijd overbleef
(sociale stagnatie), terwijl op de grotere bedrijven door kapitaalgebrek geen
verbeteringen meer konden worden bereikt 1). Dit alJes betekende, dat het
optreden van stedelingen als eigenaars van pachthoeven mede aansprakelijk
was voor het verdwijnen van de middenklassen, het ontstaan van een plattelandsproletariaat en het toenemen van de invloed van economische overwegingen in de plattelandssamenleving. De tegelijkertijd optredende lichte
demografische druk versterkte deze gevolgen.
Ten aanzien van de ambachtelijke nijverheid dient te worden gewezen op de
toeneming van de manufactuur 2), waardoor in o.a. mijnbouw 3), transport '),

1) J. C. G. M. Jansen, Agrarian development and exploitation in South-Limburg
in the years 1650-1850, Acta Historiae Neerlandicae, V, 1971, p. 243-270.
2) In de Duitse literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen Verlagsystem en
Manufaktur, waarbij in het laatste geval overheidssubsidies in het geding zijn.
Dergelijke subsidies zijn in het Maasdal onbekend. Het Nederlandse woord manufactuur dient derhalve als een vertaling van het Duitse Verlag te worden gezien.
3) C. E. P. M. Raedts, De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de
steenkolenmijnbouw in Limburg, Assen 1974, p. 10-41.
4) E. Roebroeck, Hoe hebben vaart en handel op de Maas zich ontwikkeld vanaf
de Middeleeuwen tot het einde van de 18e eeuw. S.S.E.G.L., XV, 1970, p. 50-74.
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textielnijverheid 1), houtbewerking 2) en leerbewerking 3) de afhankelijke
beroepsbevolking toenarn. Vanafhet midden van de 16de eeuw kwam daardoor heel langzaam een ingrijpende verandering in de nijverheid en de
handel tot stand, waarbij de zelfstandigheid van veel kleine ambachtslieden
en transporteurs in het gedrang kwam. In toenemende mate gingen zij
opdachten uitvoeren van de eigenaars van de grondstoffen en de handelswaar, in plaats van voor eigen rekening te werken. De werkgelegenheid, die
door de manufactuur geschapen werd, was uitzonderlijk conjunctuurgevoeJig. Bovendien leidde de toenemende invloed van de manufactuur er toe, dat
de groeiquote van de beroepsbevolking in de steden groter werd dan de
groeiquote van de werkgelegenheid in de nijverheid, deels ten gevolge van
expulsie van arbeidskrachten in de landbouw, deels ten gevolge van afzetmoeilijkheden bij de nogal mercantilistisch georienteerde afnemers (pruissen, Portugal, Frankrijk, Oostenrijk en Rusland zijn belangrijke afnemers),
deels ten gevolge van een verplaatsing van de bedrijven naar het platteland,
waar goedkope arbeidskrachten en goedkope energie in de vorm van waterkracht in overvloed aanwezig waren en men geen last had van de stedelijke
reglementeringen. De manufactuur was niet primair bedoeld om een grotere
afzet te bereiken, maar bedoelde rationalisatie van het arbeidsproces te bewerkstelligen en de wins ten uit de nijverheid in handen van weinigen te concentreren. Zij droeg nauwelijks bij tot invoering van technische verbeteringen. In de nijverheid vindt men eerst tegen het einde van de 18e eeuw
enkele aanzetten tot fabriekmatige produktie door gebruikmaking van een
hogere graad van arbeidsdifferentiatie. De sinds eeuwen bekende techniek
van aandrijving door gebruikmaking van waterkracht werd enigszins uitgebreid en o.a. in Vaals, Valkenburg en Eijsden toegepast in de textielnijverheid bij het appretageproces. Eerst in 1810 werden vrijwel gelijktijdig in
Roermond, Vaals en Herkenrode enige textielmachines geintroduceerd, die
door de vermindering van de kwaliteit van het eindprodukt al in 1812 tot het
staken van de produktie in aile drie de bedrijven leidde. Doordat de manufactuur de winsten concentreerde in handen van de eigenaars van de grondstoffen, versterkte zij de verpaupering in stad en platteland.
DE DISTRIBUTIE

Behoudens in de mijnbouw kende de manufactuur nauwelijks ruimtelijk
gebonden eenheden. Zij liet het werk zelden in fabrieken verrichten, maar
dreef voomamelijk op huisnijverhdd. De thuiswerkers trachtten in perioden,
waarin zij zo weinig verdienden, dat zij hun gezin nauwelijks konden onderhouden, omdat zij door de Verlegers slecht van orders werden voorzien of
de beloning voor hun werk te laag was, hun produkten in de steden te slijten.
1) J. Kermann, Die Manufakturen im Rheinland, Bonn 1972.
2) W. J. Alberts, Geschiedenis van de beide Limburgen, DI. II. Assen, 1974, p.
62-68.
3) J. A. A. G. Winckers, Bijdrage tot de economische geschiedenis van de Maas-

trichtse lederambachten, S.S.E.G.L., p. 70-74.
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Zo werden vlees, schoenen, textielprodukten, metaalwaren e.d. frequent via
opkomende nevenmarkten juist buiten de stadspoort of via colportage
langs de huizen verkocht. De plattelanders kregen bij deze aktiviteiten de
steun van Teuten, Joden en militairen uit het garnizoen, die een bijverdienste
zochten. Al deze groepen stonden in een uitermate gunstige concurrentiepositie ten opzichte van de kleine midden stand in de steden. Hun omzetsnelheid was groter, hun kosten waren veelallager door hun eenvoudiger levenswijze; zij ontliepen een belangrijk deel van de stedelijke reglementen, zodat
zij ook hun prod uk ten van geringere kwaliteit konden leveren en waren niet
onderworpen aan de typisch stedelijke belastingen op de eerste levensbehoeften; zij zochten via colportagemethoden hun clientele op en verengden het
afzetgebied van de stedelijke midden stand door de op het platteland woonachtige clientele de reis naar de stad te besparen.
In de steden stagneerde de aanvoer van grondstoffen en de afzet van eindprodukten. Het gildesysteem was niet meer in staat de middenstander een
behoorlijke bescherming te geven tegen al dan niet oneerlijke concurrentie
en werd als remmend ervaren. Het systeem verhinderde kostendaling door
arbeidsdifferentiatie en verbood afzet buiten de eigen winkel. Ook in de
steden viel de sociale middengroep ten dele weg en werden de maatschappelijke tegenstellingen scherper. Uitgaande van wijzigingen in het produktiepatroon werden derhalve ook ingrijpende wijzigingen in het distributiestelsel ontdekt. Beide hadden soortgelijke consequenties. Zij beinvloedden
de maatschappelijke verhoudingen in ernstige mate en leidden er toe, dat
stad en platteland ten gevolge van een verschuiving van economische funkties met soortgelijke nieuwe problemen werden geconfronteerd. Zij groeiden
in economisch opzicht naar e1kaar toe, terwijl zij in sociaal opzicht met gelijkaardige problemen werden geconfronteerd.
De veranderingen in het distributieapparaat gingen om andere redenen
even weI uit boven de gevolgen van de invoering van een nieuw produktiesysteem. Zij hadden namelijk ook te maken met wijzigingen in de verkeerssituatie en in de sociaal-economische betekenis van Maastricht. Dergelijke
veranderingen in de afzetmogelijkheden van hande1swaar veroorzaakten, dat
de steden steeds meer aangewezen waren op het ornringende platteland.
Op de eerste plaats was daarvoor de verkeerssituatie verantwoordelijk. In
het begin van de 18e eeuw was de Maashandel volledig ineengestort 1). De
verdeling van het Overkwartier van Gelre na 1703 en de toenemende invloed van Pruissen aan de Maas hadden geleid tot een zodanige toename
van het aantal tollen en een dermate sterke verhoging der toltarieven, dat het
overgrote deel van de vroegere Maashandel zich voortaan via alternatieve
routes voItrok. Terzelfdertijd bleek het onmogelijk het wegtransport uit het
slop te halen. De territoriale versnippering in het Maasdal maakte het on1) P. G. J. Hoebers, Venlo in de eerste helft van de 18e eeuw, 1702-1752, Ms.,
G.A. Venlo.
J. A. van Houtte, Le tonlieu de Lith et Ie commerce sur la Meuse de 1551 a 1701.
Resultats d'une recherche collective. Economische geschiedenis van Belgie. Methoden en Problemen. Brussel1972, p. 297-309.
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mogelijk enige coordinatie op het stuk van aanleg en onderhoud van wegen
tot stand te brengen. De in de 18e eeuw gereaIiseerde nieuwe landverbindingen kwamen daardoor aIle op een afstand van 15 tot 30 km van Maastricht te lopen. Het betreft hier o.a. de wegen Luik-Verviers-Aken; 'sHertogenbosch-Lornrnel-Luik en Luik-Oostende. Daardoor ging de internationale handel voortaan om Maastricht en het Maasdal heen.
Het zou evenwel onjuist zijn de regionalisering van de stedelijke funktie
van Maastricht uitsluitend op konto van de slechte verkeerssituatie te
schrijven. Het ongunstige fiscale klimaat en de grote consumptieve vraag
van het garnizoen hadden sinds het midden van de 16e eeuw bijgedragen tot
een omschakeIing van de nijverheid van exportindustrie naar een produktie,
die meer op de voorziening van eigen behoeften was gericht. Van een producentenstad was Maastricht meer en meer een konsumentenstad geworden.
Ook het cuItureel klimaat weerspiegelde de verdichting van de regionale
relaties van Maastricht en de vervaging van de internationale betrekkingen.
Burgerlijke architectuur, theater en schilderkunst vormen een afspiegeling
van het Luikse cultuurpatroon. Er was een toenemende Franse invloed. De
eigen inbreng werd steeds geringer. De regionalisatie deed zich in de periode
1570-1815 zo sterk gevoelen, dat zij volgens mededelingen van Theodor
Frings zelfs diepgaande invloed op de ontwikkeling van het dialect uitoefende, dat steeds meer zowel van de Rijnlandse als van de Brabantse dialecten
ging verschillen 1).
WUZIGINGEN IN HET CONSUMPTIEPATROON

Tot in het begin van de 18e eeuw werd op het platteland rond Maastricht
het geld, waarover men de beschikking kreeg, in verregaande mate opgepot,
door er koperen, tinnen, zilveren en gouden voorwerpen voor aan te kopen,
die ten allen tijde weer tegen vrijwel kostende prijs konden worden omgezet
in gemunt materiaal. Verder was de huishouding tamelijk autarkisch: men
bakte zelf brood, slachtte zelf, dekte via de teeIt van hennep en vias een deel
van de behoefte aan textiel, bouwde zelf met zelfgehaalde mergelblokken
etc. Consumptiegoederen werden niet of nauwelijks aangekocht. Omstreeks
1720 komt daarin een wijziging. Ook ten plattelande gaat men dan in toenemende mate nieuw op de markt gekomen produkten, zoals jenever, koffie,
thee en tabak aankopen. De afzet van deze goederen bereikte tussen 1720 en
1750 achtereenvolgens het land van Herve, een veeteeltgebied, dat reeds in
de 17e eeuw een sterke ontwikkeling had doorgemaakt, zuideIijk Limburg
en de Belgische Haspengouw. Ook in de diepte namen de afzetten toe. Van
de verzorgingscentra bereikten deze prod uk ten de dorpen en tenslotte de
gehuchten.
De omvang van de consumptie steeg snel. Voor jenever liep de afzet op
1) J. C. G. M. Jansen, Schets van de economische en culturele relaties tussen
Maastricht en het Rijnland sinds de 16e eeuw, Niederrheinisches Jahrbuch, Bd
VIII, 1965, p. 48-55 en daarover met Frings gevoerde correspondentie, ArchiefS.H.C.
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van 1 liter per hoofd van de bevolking in 1740 tot 15 Hter per hoofd van de
bevolking in 1806. Kort na de introductie van deze produkten nam ook de
textielhandel op het platteland toe. Vooral de afzet van massaprodukten uit
de jonge textielcentra Elberfeld-Barmen en Verviers groeide. De bewaard
gebleven rekeningen wijzen uit, dat halfwollen stoffen, kousen en neusdoeken op het platteland een wiIIige markt vonden.
De plattelander raakte gewoon aan het snel uitgeven van zijn zojuist verdiende geld. Er ontstond daardoor een nieuwe middenstad en de handel
speelde een grotere rol. Aanvankelijk was daarbij de discontinuiteit heel
sterk, omdat zeer veel personen zich toelegden op de handel in een enkel
produkt. Men hie1d dat niet lang vol. Geleidelijk deed zich een zekere mate
van concentratie voor, zodat er in veel dorpen een winkel-cafe ontstond. Ook
uit de wijzigingen in het consurnptiepatroon ontstond een verschuiving van
verzorgende functies van de stad naar het platteland. De rol van de handel
ten plattelande werd tot 1789 respt. 1795 versterkt door de aanwezigheid
van omvangrijke groepen handelaren op de dorpen in de omgeving van de
steden, die zich ten gevolge van de gildebepalingen niet in de steden konden
vestigen. Daarbij ware te denken aan Joden en Teuten. Een aantal grotere
dorpen, zoals Vaals, Heerlen, Eijsden en Meerssen kreeg daardoor een verzorgende functie. De verandering in het consumptiepatroon leverde het ontstaan van een nieuwe middengroep op, die zich deels door de concentratie
van handelsaktiviteiten in weinige handen snel bij de sociale bovenlaag aansloot en deels na 1789 respt. 1795, wanneer door de regionale revoluties en
de komst der Fransen de steden werden opengebroken, naar Maastricht, Luik
en Aken afvloeide. Tevens versterkte het toenemend gebruik van stimulantia, met name jenever, de sociale problemen. Ben nogal groot aantal mensen
raakte door het gebruik van drank aan de zelfkant van de samenleving.
Parallel met de ontwikkeling van de consumptie veranderde ook de kredietveriening van karakter. Kortheidshalve zij hier slechts gewezen op de toename van het consumptief krediet in de tweede helft van de 18e eeuw.
STAD-LAND VERHOUDINGEN

De beknopte analyse van een aantal economische ontwikkelingen in
Maastricht en omgeving maakt het mogelijk enige vooriopige conclusies te
trekken ten aanzien van de stad-Iand verhoudingen.
1. In de schemata, die hierboven besproken werden, was enige malen
sprake van relatief open systemen van onderlinge relaties tussen stad en
platteland. Het lijkt nuttig die openheid enigermate te nuanceren. Voor de
grote openheid van de interstedeIijke relaties uit de late Middeleeuwen kwam
een grotere openheid naar de direkte omgeving van de stad in de plaats.
Voor Maastricht betekende dit een duideIijke regionalisering van de verzorgende functies . Het platteland stond open voor een wissel werking naar
de stad toe, maar vertoonde slechts in bescheiden mate een onderiinge
re1atie. Uitsluitend enige subcentra kenden een verzorgende functie voor de
minder ontwikkelde dorpen en gehuchten.
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2. Zowel voor de stedelijke centra Maastricht en Aken, als voor de subcentra geldt, dat de verzorgende functie voortdurend onder druk staat. De
voor de stad zo kenmerkende regulering van het economisch leven verdween langzamerhand. De verplaatsing van de nijverheid naar het platteland en de toeneming van de handel door dorpelingen leidden tot een uitholling van de centrurnfuncties.
3. Zo ontstond een verschuiving in de hierarchie der kernen: de uitholling
van de streekverzorgende functie van Maastricht en Aken en de verplaatsing
van een deel van de nijverheid naar het platteland leidden er toe, dat o.a.
Burtscheidt, Eupen, Verviers, Moresnet, Vaals, Kerkrade, Heerlen, Valkenburg, Gulpen en Eijsden stedelijke functies overnamen. Men trof er tegen het
einde van de 18e eeuw soms een omvangrijke industriele bevolking, soms een
aanzienlijke handelsstand aan. De verbreiding van handel en nijverheid over
steeds kleinere kernen leidde er toe, dat in sommige gevallen ook kleine
dorpen en gehuchten langzaam opklommen tot verzorgingscentra van beperkte betekenis. Dat gold met name voor het noordelijk van Maastricht
gelegen gehucht Smeermaas en voor het ten zuiden van de stad gelegen dorp
Sint-Pieter. Nadat in 1796 de gildebepalingen waren opgeheven en de fiscale
ongelijkheid tussen stad en platteland verdween, bleken de steden in staat
een groot deel van de plattelandshandel en -nijverheid weer naar zich toe te
trekken, waardoor de verzorgingsfunctie van enige van deze dorpen weer
verI oren ging.
4. De functieverschuiving tussen stad en platteland was primair gebaseerd
op ongelijkheid in de concurrentieverhoudingen. Zolang het platteland in
staat was ten gevolge van een milder belastingklimaat en het ontbreken van
remmingen op de organisatie van het economisch verkeer bedrijven naar
zich toe te lokken yond een verschuiving van economische functies plaats.
5. Deze verschuiving van functies kreeg niet het karakter van onderlinge
complementariteit en aanvulling, maar van vervaging van economische
tegenstellingen en opheffing van verschiIIen. Stad en platteland gaan in het
economisch leven gelijksoortige functies vervullen.
6. De veranderingen in economische functie hadden diepgaande sociale
consequenties. Zowel in de stad als op het platteland gingen zij gepaard met
verscherping van maatschappelijke tegenstellingen, groei van de afhankelijke
beroepsbevolking en een wijziging in mentaliteit en houding ten opzichte
van het economisch gebeuren.
7. De kleine, rijke bovenlaag werd zich steeds meer bewust van de mogelijkheden om op allerlei manieren kleine nieuwe winsten te behalen, terwijl
het snel groeiend stedelijk en plattelandsproletariaat zich moest aanpassen
aan voorschriften ten aanzien van werktempo en werkwijze en steeds minder
verantwoordelijk was voor het eindprodukt en de afzet daarvan. Ook het
leefklimaat van de maatschappelijke onderlaag veranderde.
Deze conc1usies zijn in hoge mate indicatief. Het is voorshands niet mogelijk de mate van verandering nauwkeurig aan te geven, vooral niet omdat er
zich voortdurend verschuivingen in de onderiinge verhoudingen voordeden.
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AnAPTATIE EN REPRESSIE

Deze voortdurende verschuivingen in de stad-Iand verhoudingen roepen
nieuwe problemen op: Wat waren de mogelijkheden in de 18e eeuw, om dit
soort diepingrijpende veranderingen te doen aanvaarden? Was de maatschappij in de 18e eeuw voortdurend in verandering ? In hoeverre bood zij
weerstand aan ontwikkelingen, die het leefklimaat diepgaand beroerden?
Kende die samenleving een afweermechanisme, om met name aan de sociale
consequenties van deze veranderingen te ontkomen? Waren de veranderingen wellicht tijdelijk en toevallig of droegen zij bij tot een wezenlijke verandering in de sociale structuur?
Vraagstukken, die verband houden met het al dan niet voorkomen van
wezenlijke veranderingen in de samenleving, werden in de laatste jaren herhaaldelijk bediscussieerd, zij het vanuit een geheel andere invalshoek als de
onze. Met name werd daarbij zeer grote aandacht besteed aan het optreden
van economische groei. Het bleek, dat men in kringen rond het tijdschrift
Annales, Economies, Societes, Civilisations nogal pessimistisch was als het
ging om wezenlijke veranderingen van de samenleving. Morineau ontkende
in "Les faux-semblants d'un demarrage econornique" 1) het bestaan van
economische groei en sociale verandering. Braudel betoogde, dat de sarnenleving tussen 1500 en 1800 vrijwel statisch was 2) en in sterke mate gebonden
aan biologische en geografische omstandigheden 3). Le Roy Ladurie ') modificeerde een en ander, door slechts voor de periode tot 1720 te spreken van
een "Histoire Immobile". Goubert meende evenwel in sporen van' geboortebeperking de eerste symptomen van een naderende demografische omwenteling te bespeuren 6), die in sterke mate zou hebben bijgedragen tot verandering van het leefklimaat, terwijl Labrousse aan de hand van een uitvoerig
statistisch onderzoek tot de slotsom kwam, dat er in de 18e eeuw weI sprake
was van een langdurige hausse van het traditionele type, maar zeker niet
van een exponentiele groei, 8), zodat de sarnenleving zelf niet werd aangetast.
In de Angelsaksische literatuur treft men de tegenovergestelde opvatting
aan. Sinds Mantoux 7) is men er daar zozeer van overtuigd, dat de periode
sinds 1750 gekenmerkt was door een snelle en diep ingrijpende industriele
') M. Morineau, Les faux-semblants d'une demarrage economique. Agriculture
et demographie en France au XVIlle siecIe. Paris 197L
2) F. Braudel, Civilisation Materielle et Capitalisme (XVe-XVIIIe siecle). Paris
1967.
3) F. Braudel, La mediterranee et Ie Monde Mediterraneen a l'epoque de
Philippe II, 2e ed. Paris 1966, Premiere Parti: La Part du Milieu.
') E. Le Roy Ladurie, L'histoire immobile, Annales E.S.C., Vol. 29, 1974, p.
673-692.
6)P. Goubert, Revolution Demographique au XVlIIe siecle, Histoire Economique et sociale de la France, t. 2, Paris 1970, p. 80-84.
8) E. Labrousse, D'une economie contracte a. une economie en expansion, t.a.p.
p.449.
7) P. Mantoux, The Industrial Revolution in the Eighteenth Century, London
1928.
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revolutie, dat o.a. Deane 1) en Wilson 2) zich grote moeite moesten geven om
aan te tonen, dat de economische groei zich slechts langzaam voltrok en er
geen sprake was van een snelle radicale breuk met de traditie. Hun waarschuwingen tegen overdrijving vonden overigens niet altijd weerklank in
recente algemene overzichten van de geschiedenis van de Industriele Revolutie in Engeland 3).
De Belgische literatuur, die voor ons onderzoek van grote betekenis is,
omdat het onderzochte gebied direkt aansloot aan het Luikse industriebekken en daarvan veel invloed onderging, wekt de indruk dat het onderzoek er nog niet z6ver gevorderd is, dat men een duidelijk beeld heeft. Men
hecht er sterk aan de rol van de individuele ondememers, zoals Cockerill en
Bauwens a), die pas tijdens de periode van de Franse overheersing optraden.
Dhondt en Bruwier 6) waren van mening, dat het tempo van de industriele
ontwikkeling vanaf 1725 versnelde, maar dat pas na 1794 sprake was van
mechanisering op grote schaal. Van der Wee erkende, dat in de 18e eeuw veel
initiatieven werden genomen, die gericht waren op economische expansie,
maar meende evenals de hiervoor genoemde auteurs dat de beslissende
wending toch eerst in de periode 1789-1839 tot stand kwam I). Over sociale
veranderingen wordt nauwelijks gesproken.
Tot op zekere hoogte golden de opmerkingen van de Belgische historici
ook voor de omgeving van Maastricht, waar de weinige groeiquoten, die ons
bekend zijn, niet op een spectaculaire economische ontwikkeling wijzen. De
bevolking was nauwelijks meer dan stationair 7). In de landbouw bereikte
men aileen tussen 1750 en 1790 op grotere bedrijven - en die waren er
weinig! - een groei van ruim 1 % per jaar 8). Er moet evenwel op worden
gewezen, dat door de toename van de omloopsnelheid van het geld de groei
sterker werd naarmate men verder van de primaire produktie verwijderd
raakte en met name in de handel en een klein deel van de nijverheid geconcentreerd was. De groei in handel en nijverheid laat zich op dit moment nog
1) Ph. Deane, The first industrial Revolution, Cambridge 1967, p. 36-50.

>, C. H. Wilson, Englands Apprenticeship, 1603-1763, London 1965.

3) J. D. Gould, Economic Growth in History, London 1972.

D. S. Landes, The Unbound Promotheus, Cambridge 1969.
B. Moore, Soziale Ursprunge von Diktatur und Demokratie, Frankfurt a.M.

1969.
') J. Craeybeckx, Les debuts de la Revolution industrielle en Belgique et les
Statistiques de la fin de I'Empire, Melanges offerts it G. Jacquemyns, Bruxelles
1968, p. 115-144.
6) J. Dhondt and M. Bruwier, The Industrial Revolution in the Low Countries
1700-1914, Fontana Economic History of Europe, Vol. IV, part 1, London 1973,
p.329-366.
8) H. van der Wee, De Industriele Revolutie in Belgie, Historische Aspecten van
de Economische Groei, p. 170-193.
7) J. F. R. Philips, Enige aanduidingen omtrent de bevolkingsontwikkeling van
de 16e tot het einde van de 18e eeuw in het gebied van de huidige provincie Nederlands Limburg, S.S.E.G.L., dl. XX, 1975, ter perse.
8) J. C. G. M. Jansen, Landbouw rond Maastricht (1610-1685). Een analyse van
de exploitatieuitkomsten van enige lOssbedrijven in halfwinning, S.S.E.G.L., XIII,
1968, p. 94-95.
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niet berekenen, maar kan in het geheel van het regionaal inkomen niet erg
groot geweest zijn, omdat de dienstensector en de industrie zich in de 18e
eeuw pas beginnen te ontwikkelen.
Het is duidelijk, dat de geschetste veranderingen in de economische structuur slechts in bescheiden mate bijdroegen tot economische groei. Hun
diepere betekenis lag in de herordening van het economisch leven, in verschuiving van economische verhoudingen en rationalisatie. Betekent die
afwezigheid van spectaculaire groei nu, dat diepgaande gevolgen voor de
samenleving afwezig waren? Ik meen, dat op deze vraag een genuanceerd
antwoord moet worden gegeven. Er zijn immers nogal wat maatschappelijke
veranderingen concreet aan te geven, waarvan er eerst enige behandeld
zullen worden, die wijzen op een vergaande mate van adaptatie van het
maatschappelijk leven aan de economische ontwikkelingen. Vervolgens
zullen enkele verschijnselen van repressie aan de orde worden gesteld. Zij
leidden tot een hevig verzet tegen de ingrijpende maatschappelijke veranderingen, zoals die hierboven omschreven werden. Zij verschiIden sterk in de
stad en op het platteland. Dergelijke verschillen in adaptatie en represssie
kunnen wellicht verklaren, waarom de stad-Iand verhoudingen na 1796
nieuwe veranderingen ondergingen, waarbij veel 18e eeuwse mutaties weer
veri oren gingen. Daarmee zou dan tevens een aanzet worden gegeven voor
een verklaring van het mislukken van de sociaal-economische herorientatie,
zoals die zich tussen 1720 en 1795 manifesteerde.
ENKELE VORMEN VAN AANPASSING

Een aantal facetten van de verandering in de maatschappij, die nolensvolens aanvaard werden, zijn tamelijk concreet aan te duiden. Op het platteland waren sociale controle en saamhorigheidsgevoel steeds sterk ontwikkeld
geweest. De beweiding op de gemene gronden, het gemeenschappelijk recht
op hout uit de bossen en de Z.g. rijgenootswijze beakkering, waaronder verstaan wordt een zodanige volgorde van bewerking der akkers, dat men vanaf
de wegen naar zijn akker gaande niet andermans gewas vertrapte, had een
dergelijk gedragspatroon noodzakelijk gemaakt. De toeneming van het
"agrarisch individualisme" 1), dat voortsproot uit de behoefte om de inkomsten zoveel mogelijk te maximaliseren, leidde tot het verdwijnen van deze
gebruiken 2). In de steden hadden de gildebepalingen een regulerend karakter
gehad en een "coniuratio" van de burgers bewerkt. Ook deze ging door det
verval der gilden goeddeels verloren.
Het toenemend individualisme schokte het traditionele wereldbeeld van
het Ancien Regime en leidde tot een ingrijpende wijziging van het verwachtingspatroon ten opzichte van overheid en samenleving. Men aanvaardde na
aanvankelijk verzet het feit, dat de kleine landheren niet meer in staat waren
Voor deze term zie: M. Bloch, Les caracteres originaux de l'histoire rurale
t. II, Paris 1956, p. 196.
l) Jansen, Landbouw rond Maastricht, o.c., p. 83.

1)

fran~ise,
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have en goed van hun onderhorigen te beschermen. Men aanvaardde, dat de
overheid steeds hogere kosten maakte voor een zuiver administratief apparaat, dat steeds minder ten dienste stond van de bevolking. Na veel meer
verzet, vooral in de tweede helft van de 17e eeuw, aanvaardde men tenslotte
een fiscaal klimaat, dat hoegenaamd geen rekening meer hield met persoonlijke en toevallige ornstandigheden, zoals misoogst, veeziekte, armoede
e.d. 1) en waarbij de vroegere grondslag voor de belastingheffing, de persoonlijke verplichting, vervangen werd door een louter zakelijk everplichting. De
ongehoorde sociale ellende en verpaupering in een stad als Aken werd door
niemand als een maatschappelijk euvel gezien, maar slechts als een persoonlijke mislukking. De gemeenschap had in deze uitsluitend een repressieve
taak. Zij moest er zorg voor dragen, dat de drie groepen, die het laagst op de
sociale ladder stonden, namelijk de Iandlopers, de weduwen en wezen en de
fabrieksarbeiders, de zich ontwikkelende welvaartsverhoudingen niet doorbraken.
Terzijde zij er hier op gewezen, dat er aanwijzingen zijn voor de stelling,
dat het groeiend individualisme ook het verwachtingspatroon ten opzichte
van het gezin wijzigde. Cloet 2) heeft aangetoond, dat de strenge sexuele
regels van het concilie van Trente op het platteland sinds ongeveer 1650 stipt
werden doorgevoerd. Een onlangs begonnen onderzoek naar sexueel gedrag
in Limburg toonde nu al aan, dat zelfs in een garnizoensplaats als Stevensweert buitenechtelijke geboorten in de 18e eeuw zeldzaam waren en men persoonlijk consequenties trok uit persoonlijke sexuele relaties. Tegen het einde
van de 18e eeuw kon men in handel en nijverheid groepen aanwijzen, die bij
uitbreiding van de werkzaarnheden niet meer terug vielen op de steun van
familieleden, maar aileen op de hulp van Ieden van het eigen gezin, dat snel
groter werd.
Ogenschijnlijk werd de verandering van de maatschappelijke orde in individualiserende richting algemeen aanvaard J). Er scheen een ontwikkeling
in gang gezet, waarin de oude tegenstellingen tussen stad en platteland gedoemd waren te verdwijnen, terwijl een toenemende sociale eenvormigheid
ontstond in een groeiend gebied met wisselende bevolkingsdichtheid. Het is
alsof men de eerste sporen vindt van verschijnselen, die heden ten dage
worden aangeduid met begrippen aIs regio, Umkreis en environment.
WEERSTANDEN

De nadelen van dit nieuwe sociale systeem waren evenwel zo evident, dat
het verbazingwekkend zou zijn, indien tegen deze ontwikkeling geen verzet
zou zijn gerezen. Laten wij eerst enige van deze nadelen in de herinnering
terugroepen:
1) Cfr. H. O. J. H. Bauduin en J. C. G. M. Jansen, Aspecten van de Lirnburgse
landbouwgeschiedenis, S.S.E.G.L., XIV, 1969, p. 1-101.
2) M. Cloet, Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens
de XVIle eeuw. Tielt van 1609 tot 1700, Leuven 1968.
J) W. J. Alberts, Geschiedenis van de beide Limburgen, D1. II, Assen 1974, p. 115.
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I. De omvorming van de maatschappij van een gemeenschap naar een
samenleving gebaseerd op schijnbaar tijdloze structuren. Er vindt een overgang plaats van "Gemeinschaft" naar "Gesellschaft". De contacten met de
primaire groep vervagen steeds meer en worden vervangen door instrumentele, functionele en contractuele deel-relaties. De op de persoonlijke betrekkingen tussen individu en kleine gemeenschap, zoals buurt en sociale klassen
gerichte gebruiken en de met hetzelfde doel ingerichte stedelijke instellingen
vervagen langzaam tot folklore 1).
2. De traditionele sociale stratificatie verdwijnt. De welvaartstegenstellingen nemen toe. De traditionele middengroepen worden uitgehold. De
nieuwe middengroepen kennen nog weinig stabiliteit en kunnen in de samenleving het evenwicht niet hersteIIen. Het pauperisme wordt een schrijnend
verschijnsel. In deze situatie wordt het steeds moeilijker de eenmaal verworyen sociale status te behouden.
3. Individualisme en persoonlijke belangenbehartiging worden steeds belangrijker. De wetgeving biedt geen mogelijkheden om de gevolgen daarvan
op te vangen. De politieke en bestuurlijke kaders blijken vaak niet in staat
om invloed uit te oefenen op de sociale structuur. Ongelijke rechtsbedeling
en willekeur kunnen niet uitblijven. Slechts incidenteel, zoals in Pruissen
onder Frederik II en in Oostenrijk onder Joseph II, die beiden ook in Limburg bestuurIijke invloed hadden, werden consequenties uit de maatschappelijke veranderingen getrokken en wetteIijke kaders voor een nieuw samenlevingstype ontworpen. Zij riepen echter zoveel verzet op, dat zij niet tot vermindering van spanningen leidden.
Het is gezien de aard van de ons overgeleverde documenten niet gemakkelijk het verzet tegen de hierboven geschetste veranderingen in de samenleving
op te sporen. Wellicht kan de geschiedenis van het onmaatschappelijk gedrag
ons hier verder helpen. Er zijn immers in de tweede helft van de 18e eeuw
enige bijzonder in het oog springende groepen zwakmaatschappelijken te
noemen, waarover ruimschoots gegevens zijn overgebleven. Met name zijn
dat in de steden de krankzinnigen en op het platteland de z.g. bokkenrijders,
een omvangrijke groep kriminelen.
De krankzinnigheid scheen in Maastricht in de late 18e eeuw snel om zich
heen te grijpen. Wanneer men het aantal zinnelozen in ogenschouw neemt,
dan zal men niet vlug een peri ode vinden, waarin het met de geestelijke volksgezondheid in die stad slechter gesteld was. Van de generatie, die tussen 1770
en 1792 Maastricht bevolkte, werd tenminste 2 % veroordeeld tot een langdurige opsluiting in het kort daarvoor opgerichte stedelijke zinnelozenhuis.
Een analyse van de redenen voor een confinement leert, dat het hierbij vooral
om sociale motieven ging. Men wenste de samenleving te beschermen tegen
alcoholisten, kinderen die zich niet naar de wensen van hun ouders voegden,
personen die zich in sexueel of godsdienstig opzicht misdroegen en zelfs
tegen diegenen, die huiselijke twisten hadden veroorzaakt. Bij de aanvragen
1) R. Mandrou, Introduction a ia France Moderne. Essai de psychoiogie historique, Paris 1961, p. 111.
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om toestemming tot opsluiting van dergelijke personen worden voortdurend
sociale motieven genoemd. Men vermeldde, dat de naaste familie zich niet
veilig voelde in de omgeving van de patient, dat hij gedreigd had met brandstichting, dat men bang was voor zelfmoord, doodslag of zware mishandeling. Dronkaards werden opgesloten vanwege hun agressiviteit of omdat het
overmatig gebruik van alcohol gepaard ging met vermogensdelicten, zoals
fiessetrekkerij, oplichting en afpersing. Bijzonder alert was de overheid bij
klachten over lieden, die om aan drinkgeld te komen de huisraad of de
kleren van hun kinderen naar de lommerd gebracht hadden. De rechtbank,
die toestemming tot de opsliuting gaf, bracht herhaaldelijk tot uitdrukking,
dat de gezinnen dienden te worden beschermd tegen de nadelige gevolgen van
de dronkenschap, vooral als die de economische positie of de sociale status
van hun gezin bedreigde. Tot de belangrijkste opvoedingsproblemen behoorden kenneIijk de pogingen van kinderen, om met personen "beneden
hun stand" of met iemand die een andere godsdienst had, te trouwen. Ontslag uit het zinnelozenhuis werd nimmer verleend op medisch-psychiatrische
gronden - van medische of psychiatrische zorg was immers in het geheel
geen sprake - maar uitsluitend op belofte van beterschap of op belofte de
stad te verlaten 1).
Het ging er bij de opsluiting in het zinnelozenhuis nimmer om een patient
op te vangen en te helpen, maar uitsluitend om hem te dwingen zich aan de
normen van de samenleving aan te passen. Die normen hadden in hoofdzaak
betrekking op handhaving van sociale status en het bieden van bescherming
bij aanslagen tegen Iijf en goederen van de overige in de stad levende personen. De besluiten van de rechtbanken om over te gaan tot opsluiting van
bepaalde personen, maken bij herhaling duidelijk dat men in zijn streven
naar handhaving van de maatschappelijke orde weinig kieskeurig was. HerhaaldeIijk werden bestaande rechtsregels misbruikt of uiterst vrij geinterpreteerd. Op deze wijze kreeg de repressie uiteindelijk zelf een dissociatief
karakter en droeg zij bij tot een uiteenvallen van de traditionele samenleving. Zij maakte immers op navrante wijze duidelijk, dat de veranderde
samenleving een aanpassing van de rechtsregels noodzakelijk maakte. Mede
door het optreden van de rechtbanken in deze zaken werd duidelijk, dat de
bestaande maatschappelijke instituties klaarblijkelijk de ontplooiingskansen
van vele individuen remden en dat zij niet in staat waren de feiteIijke veranderingen in de samenleving op te vangen en te verwerken 2). In plaats van
de oude orde te herstellen, stimuleerde het optreden van de z.g. zinnelozen
de verbreiding van de verlichtingsidee in de stad. Het is dan ook niet al te
verwonderIijk, dat het repressief optreden van de rechtbanken niet gepaard
ging met pogingen van de magistraat om de oude orde te herstellen, de gilden
te doen herleven en de coniuratio nieuwe impulsen te verlenen. Integendeel,
in heel deze periode werden telkens op detailpunten ontheffingen van de oude
1) J. C. G. M. Jansen, Gek of asociaal. De zinnelozen en hun behandeling v66r
1800. Ms., S.H.C. Documentatie.
2) H. M. Johnson, Sociology. A systematic introduction, London 1968, p. 540
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rechtsregels gegeven. In Maastricht stond men niet negatief ten opzichte van
de vernieuwing. Men wist er aIleen geen raad mee.
Heel anders was de ontwikkeling ten plattelande. De bokkenrijdersprocessen gaven daar een heel wat fellere reactie tegen de maatschappelijke
veranderingen te zien. Een analyse van een aantal bokkenrijdersprocessen
maakt het mogelijk daarin enig inzicht te verkrijgen. Tussen 1740 en 1796
werden vele honderden doodvonnissen uitgesproken tegen leden van drie
opeenvolgende benden. Ook hier werd door de omvang van de vervolging
de indruk gewekt, dat een groot deel van de bevolking krirnineel was. Bij de
bokkenrijdersprocessen in de zeventiger jaren werd irnmers ruim 5 % van de
gezinshoofden gevangen genomen of tot een overijlde vlucht gedwongen.
De rechtmatigheid van het optreden der justitie is zeer discutabel. Vooreerst blijkt er een grote overeenkomst te zijn tussen de bokkenrijdersprocessen en de heksenprocessen uit de 16e en 17e eeuw. AIle kenmerken, die in de
Malleus Maleficarum 1) aangegeven werden voor heksenprocessen zijn ook
hier van toepassing. In plaats van de aanklacht trad de aangifte. De bewijsvoering was uitsluitend gebaseerd op de betekenis. Er was sprake van een
pact met de duivel. De straf diende tot zuivering van misdadiger en samenleving.
Vervolgens maakt men gebruik van een vorrn van procesvoering, waarbij
de intui'tie een grotere rol speelde dan de IationeIe bewijsvoering. Men stelde
daartoe de Carolina als wetboek van strafvordering buiten werking en maakte gebruik van het extraordinaris procesrecht, waarbij de verdachte zijn
onschuld diende te bewijzen.
Tenslotte is er een uiterst wiIIekeurig gebruik van de pijnbank. Men ging
er vanuit, dat de gepleegde feiten zo ernstig waren, dat hun ware aard aIleen
via marteling achterhaald kon worden. De processtukken staan vol met
notoire verdichtsels, die kennelijk onder zware druk zijn afgedwongen. Met
name gold dat voor de gepleegde strafbare feiten. Zij werden in het geheel
niet begaan of vonden plaats lang voor de geboorte van de heschuldigde!
Het is daardoor niet zo eenvoudig om te achterhalen, wat er werkelijk aan
de hand was.
Een mogelijkheid daartoe bood de analyse van de beroepen van de veroordeelden. Het bleek, dat een groot deel der bokkenrijders hestond uit
ambachtslieden en kleine middenstanders. Abel 2) toonde aan, dat juist in
deze kringen de ergste slachtoffers van de oogstcrises in het Ancien Regime
gezocht moesten worden. De boeren waren immers gewoon aIleen hun overschotten aan graan op de markt te verkopen en de opbrengst te besteden
voor aankoop van levensmiddelen, zoals zout, koffie en thee, stimulantia
als tabak en alcohol en meer duurzame consumptiegoederen zoals textiel.
In hongerjaren hadden de boeren nog weI enig graan om in eigen onderhoud
te voorzien, maar staakten zij hun overige bestedingen wegens gebrek aan
3) I. J. Schaffer, Heksengeloof en heksenvervolging. Een historiografisch overzicht, Tijdschrift voor Geschiedenis, jrg 86, 1973, p. 215-235.
') W. Abel, Massenannut und Hungerkrisen im vorindustriellen Europa, Gottingen 1971.
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geld, zodat de middenstanders en ambrachtslieden helemaal geen inkomsten
meer hadden, juist op het moment dat de graanprijzen omboog schoten.
Hen restte nauwelijks iets anders dan over het platteland uit te zwermen en te
pogen zich bedelend en vagebonderend in het leven te houden.
De t:erioden, waarin bokkenrijdersprocessen werden gehouden, vallen
precies samen met perioden, waarin textielarbeiders, ambachtslieden en
middenstanders in grote moeilijkheden geraakten. Juist dan deden zich de
maatschapr;elijke tegenstellingen het hevigst gevoelen. De welgestelde heersen de klasse gaf zich veel moeite de bestaande inkomenspatronen en sociale
structuur in stand te houden, terwijl de steeds breder wordende groep mensen
in nood zich afzette tegen alles wat naar hun gevoelen ook maar iets te
maken had met het onrecht, dat zij hadden te verduren. De daaruit voortspruitende onzekerheid leidde tot het zoeken naar zondebokken. Men yond
die in de rondtrekkende groepen armen, die men voor benden hield. In hun
aanslagen op het bestaande cultuurpatroon zag men ketterse aberraties en
een terugkeer naar heidens atavisme 1). De bestrijding van dergelijke groepen
ken de geen ethische grenzen. De rechterlijke macht werkte er aan mee door
vermeende leden van bendes bij honderden op te knopen. De Statencolleges
door alles in het werk te stellen om iedere aanpassing van de samenleving
aan nieuwe omstandigheden te dwarsbomen. Fiscale hervormingen werden
krampachtig afgewezen, handels-politieke maatregelen verfoeid, de hervormingen van Joseph II met grote kracht bestreden. Het gehele beleid was
gericht op herstel van de traditionele samenleving. Voor dit beleid wist men
ook de steun te verwerven van de lagere geestelijkheid. De Schaesbergse
pastoor A. Daniels schreef een uitvoerige verdediging van de bokkenrijdersprocessen 2), waarin talloze ethische argumenten werden aangedragen. Op
deze wijze werd het verkrijgen van sociaal prestige ten plattelande geindetificeerd met afwijzen van vemieuwingen en ondersteuning van de bestrijding
van de z.g. misdadigersbenden. Het was immers het religieus conformisme,
dat op het platteland in hoge mate het sociaal prestige bepaalde 3).
Daarmee komen wij aan een volgend element van verzet tegen de veranderingen in de samenleving, die in de stad en op het platteland een groot verschiI vertonen: het godsdienstig gedrag. In Maastricht had de Franse cultuur in de 18e eeuw een grote invloed gekregen. De werken der Verlichtingsfilosofen vonden er gretig aftrek met name in kringen van juristen en magistraatspersonen. Van de vijf vrijmetselaarsloges was vooral "La Conscience"
zeer invloedrijk. Van de loge, die met kracht de ideeen der Verlichting propageerde, waren vooraI veel aanzienlijke Mennonieten, Lutheranen en
1) J. C. G. M. Jansen, Bokkenrijdersprocessen. Grootste gerechtelijke misgreep
uit de Limburgse geschiedenis, Limburg Vandaag,jrg 6,1974, no. 9, p. 17-21 en no.
10, p. 17-21.
2) S. J. P. Sleinada, Oorsprong, oorzaeke, bewijs en ontdekkinge van een Godlooze bezwoome bende nagtdieven en knevelaeers, binnen de landen van Overmaeze
... ontdekt, z. pl., 1779.
3) T. M. Dieleman, R. B. Jobse, G. A. Hoekveld en J. van Weesep, Geografie van
stad en platteland in de Westerse landen, Roermond 1973, p. 186-7.
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Hugenoten lid. De beide kapittels, waarin de meest geziene katholieke families vertegenwoordigd waren, stonden in toenemende mate open voor
galikaanse gedachten. Zij steunden de Staten-Generaal voortdurend bij haar
pogingen om in de tweeherige stad de rechtsmacht aan zich te trekken en de
invloed van de Luikse prins-bisschop uit te schakelen.
Uit de reacties op de hervormingen van Joseph II blijkt, dat vooral
katholieke intellectuelen in de stad politieke hervormingen verwelkomden.
De verdediging van de traditionele kerkorde en theologie was vrijwel geheel
beperkt tot de leden van de kloosterordes, die tot 1796 in Maastricht zeer
ruim vertegenwoordigd waren, maar in dat jaar werden opgeheven 1). Van
kerkelijke zijde werd in de stad weinig verzet geboden tegen maatschappelijke veranderingen. Na de komst der Fransen kon daarom uit francofielen,
kooplieden en fabrikanten snel een nieuwe bestuurslaag worden gecreeerd,
terwijl de beruchte eed van trouw, die in 1798 door de Fransen van de geestelijkheid werd veriangd, er door 58 % van de daarvoor in aanmerking komende cIerici werd afgelegd, terwijl op het platteland ruim 90 %van de godsdienstbedienaren deze eed weigerde.
Ten plattelande was het verzet tegen de pogingen van de Franse regering
om de godsdienst in "Republikeinse banen" te leiden, zeer heftig. Met name
was er een grote aversie tegen het streven naar uitbanning van de religie uit
het publieke leven. Een van de meest knellende problemen vormde daarbij
het onderwijs. Dat was ten plattelande bijna geheel in handen van bedienaren van de godsdienst, zodat met maatregelen tegen de kerk ook het onderwijs werd getroifen 2). Verandering in de godsdienstige mentaliteit deed zich
ten plattelande in de 18e eeuw nauwelijks v~~r. Zo er al sprake was van verandering dan eerder in de zin van verscherping van de uitvoering van de
bepalingen van het Concilie van Trente, dan in de zin van het losser worden
van normen. Met name in de eerste helft van de 18e eeuw had het streven
naar een meer persoonlijke beleving van het Christendom geleid tot een toenemend rigorisme in het pastotaal optreden. Van de gelovigen werd niet
aIleen gevraagd, dat zij zich lid van de Kerk voelden, maar tevens dat zij de
geloofswaarheden kenden en bereid waren naar de normen van de KerkeIijke ethiek te leven 3). Kennisneming van de boekerijen van plattelandsparochies en van de predicaties van geestelijken ter plaatse leidt ook voor
het einde van de eeuw tot de concIusie, dat Jansenistische literatuur en
rigorisme er in ieder geval meer invloed had dan het denken van de Verlichting. Onder die omstandigheden was er ten plattelande van de religieuze
leiders weinig waardering te verwachten voor een samenleving, die pleitte
1) M. G. Spiertz, Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. KerkeJijke, politieke en sociale verhoudingen 1775-1801, Assen 1974, p. 233-240.
2) J. M. Gijsen, Johannes Augustinus Paredis 1795-1886 . . . en het Limburg van
zijn tijd, Assen 1968, p. 81-84.
3) J. M. Gijsen, Nikolaus Heyendal 1658-1733, Abt von Rolduc, Assen 1964, p.
142.
J. Hermans, Johannes Bock, abt van Rolduc 1683-1712, Licentiaatsverhandeling
Leuven 1973, p. 169.
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voor een aards utiliteitssysteem, voor een burgerlijke welvarende staatsinrichting, een verstandige staatshuishouding en een geriefelijk leven door
latere generaties, zoals uit de economische ontwikkelingen scheen voort te
spruiten. Van de c1erus ten plattelande kan men slechts minachting voor het
nieuwe sociale systeem verwachten. Vit de efficiente wijze, waarop de gelovigen ten plattelande zich tussen 1796 en 1802 tegen de anti-godsdienstige
maatregelen van het Franse bestuur wisten te verzetten, blijkt dat die minachting in verregaande mate door de parochianen gedeeld werd.
VERDERE WlJZIGINGEN IN DE STAD-LAND VERHOUDINGEN

Concluderend kan worden gesteld, dat de veranderingen in de stad-Iand
verhoudingen met name op het platteland nogal wat weerstanden opriepen.
Deze weerstanden droegen er toe bij langzamerhand de steeds sterker geworden economische positie van het platteland weer uit te hollen. Het mag
niet verbazen, dat de stad zijn positie na 1796 wist te herwinnen. Daar stond
men veel meer open voor mutaties in de economische en sociale structuur
en was men meer bereid de wijzigingen in de ordening van het maatschappelijk leven, die er uit voortsproten, te accepteren. Op het platteland bleken de
veranderingen ingrijpende consequenties voor de sociale status en het
prestige van de bovenlaag te hebben, reden waarom actie werd ondemomen
om de oude toestand te herstellen. Na de ingrijpende wijziging van de rechtsverhoudingen door de invoering van de Franse wetgeving bleek dat in vele
opzichten onmogelijk, maar werden wegen gevonden om de meeste van de
oude problemen af te wentelen. Een aantal consequenties voor de stad-Iand
verhoudingen kunnen vooral aan de hand van de literatuur hier genoemd
worden :
1. De wijzigingen in de hierarchie der kemen bleek van tijdelijke aard.
Een aantal verzorgingscentra zakte weer terug naar het dorpsniveau. Dat
gold in sterke mate voor Smeermaas en Sint-Pieter en tot op zekere hoogte
ook voor Eijsden, Meerssen en Heerlen. In al deze plaatsen viel de nijverheidsfunctie vrijwel volledig weg, terwijl de handelsfunctie zwakker werd.
2. De opvattingen over de zin van het menselijk bestaan groeiden in de
1ge eeuw weer uit elkaar. Terwijl op het platteland behalve bij de landadel
en de weinige grote boeren in politicis spoedig het conservatisme overheerste,
kreeg in de steden het liberale denken de overhand 1).
3. Handel en nijverheid concentreerden zich weer in de steden, tenzij dat,
zoals in het geval van de mijnbouw, onmogelijk was. De steden werden in
de 1ge eeuw de belangrijkste dragers van economische groei, terwijl zich op
het platteland sociale stagna tie voordeed. De landbouw werd niet verder
verbeterd, omdat zij voor velen slechts een basisinkomen diende te garanderen. Voor het overige deel van het inkomen kon men in de nijverheid in de
dichtbijgelegen stad terecht.
4. Door expulsie van arbeidskrachten naar de stad kon het probleem van
1)

W. J. Alberts,

O.C. ,

p. 200.

RELATIE MAASTRICHT-PLATTELAND

91

het groeiende plattelandsproletariaat bijna automatisch worden opgelost,
waardoor het sociale vraagstuk overwegend een stedelijke aangelegenheid
werd.
5. De gehele ontwikkeling terug naar een overheersende rol van de stad
in het sociale en economische leven, werd sterk gestimuleerd door de invoering van het fabriekssysteem en de mechanisatie in de industrie. Beide
produktievormen kwamen vanaf 1830 in hoofdzaak in de steden tot ontwikkeling 1).
6. De veranderingen in de functionele betrokkenheid van stad en platteland bezaten een zeer dynamisch karakter. Veranderingen van toch zeer
wezenlijke aard konden voor de structuur van de samenleving tamelijk oppervlakkig blijven. Een terugkeer naar een stelsel van onderlinge complementariteit tussen stad en platteland bleek mogelijk, zij het in zeer genuanceerde vorm. Tegelijk schijnt er immers sprake te zijn van een dualistische
betrokkenheid tussen stad en platteland. Uiteindelijk bleken sociale status
en sociaal prestige, voorzover zij bepaald waren door religieuze en bestuurlijke verhoudingen en invloeden krachtiger te zijn dan het prestige, dat op
geld en bezit gebaseerd was. Economische invloeden moesten het afieggen
tegen de kracht van het sociale reiatiepatroon.
CONCLUSIE

In bovenstaande analyse worden vooral uitgangspunten voor een verdere studie van de sociaal-economische veranderingen tussen 1720 en 1830
geformuleerd. Het is meer een schets van de mogelijkheden, om het zeer
omvangrijke bronnenmateriaal over de ontwikkelingen in Limburg in die
tijd tot een samenhangend geschiedbeeld om te vormen, dan een afgerond
beeld van een tijdvak. Met het formuleren van conclusies zal men dan ook
zeer voorzichtig moeten zijn. Zij zullen nauwelijks een samenvatting van
bereikte resultaten kunnen omvatten. Veeleer zullen zij een uitzicht moeten
bieden op problemen, die in het kader van het verdere onderzoek nog overdacht en geanalyseerd moeten worden. In dat kader wil ik een enkele punten
opsommen, die thans het belangrijkst lijken:
1. In ons onderzoek werden veranderingsprocessen opgespoord, die zich
telkens in perioden van globaal twee generaties voltrokken. Het schijnt, dat
tussen het niveau van de evenementiele geschiedenis, die de veranderingen
op korte termijn beschrijft, en het niveau van de "longue duree", de veranderingen over tijdvakken van enkele eeuwen, zoals Braudel die beschreef 2),
nog een derde analyseniveau geschoven kan worden. Dit laatste niveau zou
dan betrekking hebben op veranderingen op middellange termijn.
Het belang van de middellange termijnanalyse bestaat vermoedelijk in de
mogelijkheid om de invloeden van economische ontwikkelingen op het maatA. J. F. Maenen, Petrus Regout, Nijrnegen 1959.
F. Braudel, Histoire et sciences sociales. La longue duree, Annales E.S.C.
1958, p. 725-753.
1)

Z)
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scbappelijk leven te bestuderen. Een fundamentele dynamiek in de samenIeving kan er door worden opgespoord. De mislukking van aanzetten tot
modernisering kan worden verklaard.
2. De ontdekking van een wissel werking tussen economiscbe en sociale
processen beeft consequenties voor de theorie van de economische ontwikkeling. Veranderingen in de samenleving, die tot nu toe in een aantal groeitheorieen als niet analyseerbare residuen werden aangegeven 1), blijken weI
degelijk analyseerbaar te zijn. Men zal zich dienen af te vragen op welke
wijze een integratie van sociale factoren in een economische groeitheorie
kan plaats vinden. Wellicht kan men daartoe aansluiting zoeken bij de opvattingen van Solow, die door de bevolkingsgroei als een relevante variabele
te beschouwen een begin maakte met het onderzoek naar de invloed van
maatschappelijke ontwikke1ingen in de economische theorie 2).
Solow kwam tot de conclusie, dat de uiteindelijke groei (Gx) bepaald werd
door de groei tengevolge van veranderingen op de arbeidsmarkt (Ga), de
groei tengevolge van kapitaalinjecties (Gk) en de groei tengevolge van technologische ontwikkelingen (Go). De laatste factor kan al dan niet aanwezig
zijn, terwijl Gk op lange termijn van geen betekenis is, omdat zij dan verdwijnt. Dat betekende, dat uiteindelijk op lange termijn bij afwezigheid van
tecbnologische ontwikkelingen de economische groei volledig afhankeIijk
wordt van het arbeidspotentieel en dientengevolge verdwijnt.
(1)

Gx - Ga =

0

In het geval de techniek weI een rol speelt, houdt die tenslotte de groei in
stand.
(2)

Go
Gx-Ga=a:

Men kan zich nu afvragen of door de hierboven gegeven analyse van de
invloed van de veranderingen in de economische orde en de invloed van
toenemende rationalisatie de factor Go niet gesplitst moet worden in Gr
(= rationalisatie, herordening van het economisch Ieven) en Gt (= uitvindingen en technologie). In het geval zou groei reeds verklaard kunnen
worden, indien op langere termijn de organisatie van het economisch leven
verandert.
(3)

Gr
Gx-Ga = a:

Deze schrijfwijze zou in het licht van het voorgaande tot ernstige misvattingen aanleiding kunnen geven. Vooreerst zou men er de conclusie uit
kunnen trekken, dat herordening van het economisch leven altijd tot eco1) S. Kuznets, Modem economic growth. Rate structure and spread, New Haven
1966 en H. Leibenstein, Economic Backwardness and economic growth, New York
1963.
2) R. M. Solow, Wachstumstheorie. Darstellung und Anwendung, Gottingen
1971.

RELATffi MAASTRICHT-PLATTELAND

93

nomische groei leidt: de sociale verandering betaalt zichzelf. Er zal rekening
gehouden moeten worden met het proces van sociale adaptatie (cr) en repressie (p). Deze beide factoren kunnen misschien als nuanceringen van de
in de formule voorkomende residuaal-factor ex gezien worden, zodat de
formule gaat luiden
(4)

Gr
Gx-Ga= - - - ex (cr-p)

In dat geval zou tenminste in een situatie, waarin vele economische krachten negatief ten opzichte van sociale verandering staan, een economische
teruggang verklaard kunnen worden.
Een tweede bezwaar, dat men tegen deze formule in kan brengen is, dat
zij als een eindpunt van de ontwikkeling markeert. In onze analyse lijkt zij
veeleer een beginpunt en een formulering, die past bij de situatie van de
manufactuur. Tijdens deze periode zou dan door de bundeling van de winsten in handen van weinigen de vorming van kapitaal kunnen worden verklaard, zodat in de fase van de opkomst van het fabriekwezen de formule
zou kunnen luiden
(5)

Gx-Ga = Gr + Gk
ex (cr-p)

waarna er op gewezen zou kunnen worden, dat het bestaan van fabrieken
uitnodigt tot het aanwenden van machines en arbeidsbesparende technologische vindingen, zodat in een derde, industriele fase een situatie zou ontstaan, die zich als voigt laat samenvatten
(6)

Gx-Ga = Gr

+ Gk + Gt
ex (cr-p)

Deze enkele opmerkingen zullen duidelijk maken, dat nog veel zal moeten
worden gedaan om de hierboven aangeduidde factoren van sociale aard, die
relevant zijn voor economische ontwikkelingen in een theorie der economische groei te integreren. Met name zijn er zeer veel factoren, waaronder ook
enige van zuiver economische aard, waarover nog niets bekend is en ten opzichte waarvan de theorie nu nog indifferent moet zijn. Ten hoogste zou dus
met deze pogingen tot integratie van sociale en economische factoren een
klein deel van de feitelijke economische groei verklaard kunnen worden.
3. Soortgelijke problemen doen zich voor wanneer men de hiervoor beschreven ontwikkelingen confronteert met de sociologische theorieen over
verandering in de samenleving. Een eerste vraag luidt dan: Hoe was het
mogelijk dat sociale systemen, die goeddecls waren uitgehold, toch nog zulk
een kracht bezaten dat zij via repressie zo'n ingrijpende afwenteling van
problemen konden veroorzaken? Men zaI zich af moeten vragen, wie groter
invloed heeft op het sociale gebeuren: de bestaande instituties of het individu
en de kleine groep als drager van zinvol gedrag, waarmee het oude debat
tussen Durkheim en Weber herleeft. De uitkomsten van ons onderzoek zijn
te beperkt om nu al de vraag te kunnen stellen of men wellicht over die oude
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tegenstelling heen kan zien door het vermoeden uit te spreken, dat bepaalde
groepen al naar gelang hun belangensfeer refereren aan oude of nieuwe instituties in een poging hun maatschappelijke positie en hun sociaal aanzien
te versterken. Het is immers ook mogelijk de bepelkte resultaten van ons
onderzoek zo te interpreteren, dat er in de samenleving ruimte is voor wisselende zingeving, waarbij nu eens de innoverende groep of individu zich
weet door te zetten en dan weer instituties, instrumentele en functionele
relatiepatronen het uiteindelijk resultaat bepalen.
Ben andere vraag houdt verband met de rol van de economische ontwikkeling in het maatschappelijk leven. Bepaalt de economische ontwikkeling het
maatschappelijk gebeuren, zoals Marx het wilde, of moet men met Polanyi
het omgekeerde veronderstellen? Ons onderzoek biedt ook voor een daarover heen stijgende hypothese nog te weinig houvast. Er zijn immers slechts
kleine aanwijzingen, dat sociale krachten in sommige ornstandigheden in
staat zijn om de gevolgen van economische ontwikkelingen af te wentelen,
zodat de problemen, in plaats van opgelost, verschoven worden. Het kan
evengoed zo zijn, dat in een bepaalde ontwikkeJingsfase van de samenleving
economische invloeden de sociale verandering beheersen, terwijl in een
ander tijdvak religieuze of politieke motieven overheersend zijn. Pas voortgezet onderzoek en het ontdekken van veranderingen van nog langere duur,
als de hierboven geschetste, zullen waarschijnlijk een met feiten onderbouwde
hypothese over dit soort problemen kunnen bieden. Op dit moment kan
slechts worden vastgesteld, dat de formulering van enige gedachten over
veranderingen op middellange termijn onmiddellijk vragen oproept, die op
een voIgend niveau van abstractie Jiggen, dat stap voor stap zaI moeten
worden onderzocht.

IV
STAD EN PLATTELAND IN ECONOMISCH-SOCIALE
WISSELWERKING:
DE INLANDSE TABAKSTEELT IN DE 17e EN HET BEGIN VAN DE
18e EEUW
door
H. K. ROESSINGH
1.

INLEIDING

De introductie van nieuwe gewassen is een van de oudste technische vernieuwingen in de landbouw en in vele gevaIlen betekende zo'n nieuwe teelt
dat hierdoor belangrijke veranderingen in de structuur van de landbouw
optraden. Zeer bekende voorbeelden zijn de diepgaande veranderingen die
ontstonden door de introductie van de mais en van de aardappel. In de
literatuur vinden wij dan ook vele beschrijvingen van de invoering van nieuwe
gewassen. Soms wordt de innovatie toegeschreven aan een man, zoals Sir
Walter Raleigh, die de aardappel in Ierland geintroduceerd zou hebben. In
andere gevallen wordt een bekend schrijver over een nieuw gewas de eer
gegeven, zoals de teelt van klaver in Engeland verbonden wordt aan Sir
Richard Weston of van voederknollen (turnips) aan Lord Townsend. Bij de
verspreiding van nieuwe gewassen en teelten worden traditioneel ook altijd
de namen van de groten der aarde genoemd - liefst koningen en pausen of
belangrijke nationale heIden - terwijl het juist vaak "eel nederiger en
"gewone" mensen geweest zijn, die een rol gespeeld hebben in een langdurig
en gecompliceerd proces van cultuuroverdracht, dat niet met een enkele
naam en een datum te vangen is.
Niet de ontdekkingsreizigers en zeevaarders die een nieuwe plant of het
zaad daarvan mee naar huis namen, ook niet de schrijvers van overtuigende
boeken over het nieuwe gewas en over de voordelen van de teelt en evenmin
de eerste vernieuwers die het risico van een nieuwe teeIt aandurfden en financieel ook aankonden, bepaalden de verspreiding van een nieuwe teelt en de
veranderingen die deze in de structuur van de landbouw op een zeker moment
tengevolge kon hebben. Het uiteindelijke succes van een nieuw gewas hing
tenslotte af van de boeren, de telers zelf. Zij gaven de doorslag, want zij
brachten verbeteringen aan in de techniek van de teelt, bepaalden het belang
van het nieuwe gewas voor hun dagelijks bestaan en beslisten of de teeIt ingepast kon worden in het patroon van hun werkzaamheden. Van hen hing
het af of de teelt zich langzaam of snel zou verspreiden of wei helemaal niet,
zodat de vernieuwing in dit laatste geval gevoegd kon worden bij vele andere
mislukte experimenten in het grote selectieproces van agrarische verandering.
Maar hoe kwamen de boeren tot hun beslissingen? Wie begonnen het
eerst met een verbeterde methode, introduceerden een nieuw gewas of ex-
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ploreerden een nieuwe markt? Hoe bereikte de informatie over een vernieuwing de boeren? Hoe kwamen zij er toe deze vemieuwing te aanvaarden? Onder welke omstandigheden verspreidde de vemieuwing zich en welke
factoren speelden daarbij een rol? Dit proces van innovatie, aanvaarding en
verspreiding van vemieuwingen is van historische zijde slechts zeer gedeeItelijk onderzocht en dat is niet verwonderlijk, omdat het bronnenmateriaal
zo schaars is. Daarom moeten wij veelal genoegen nemen met een verslag
van de uitbreiding van een nieuw gewas, aangevuld met de geschiedenis
van enkele slimme mensen die de nieuwe plant zouden hebben ingevoerd pf
geprobeerd en van schrijvers die met welbesneden pen de voordelen van de
teelt hebben uiteengezet. Juist het deel van de geschiedenis dat de telers zelf
betreft blijft noodgedwongen in het duister. Veelal wordt dan impliciet aangenomen of gesuggereerd dat de boeren in de pre-industriele maatschappij zo zij de vemieuwing al niet geheel en al afwezen - deze vrij passief ondergingen en aanvaardden en dat de veranderingen over de plattelandssamenleving kwamen zonder dat vanuit deze samenleving zelf ook een bijdrage
hiertoe geleverd werd.
Door allerlei bijzondere omstandigheden zijn er in Engeland en in Nederland relatief veel gegevens bekend over het eerste begin en de verspreiding
van een nieuwe teeIt aldaar, nI. die van tabak. Zij geven een ilIustratie van het
proces waarbij een nieuwigheid door kooplieden uit de stad werd geintroduceerd in de plattelandssamenleving. Zij demonstreren wie deze initiatieven
ovemamen en onder welke omstandigheden de teeIt zich in bepaalde streken
verspreidde. Uit het materiaal wordt duidelijk door welke factoren de feitelijke in passing van de teelt in het boerenbedrijf in de begintijd begunstigd of
ondersteund werd, hoe de teelt werd gelntegreerd in het agrarische leven,
welke consequenties dit had en hoe de eenmaal gevestigde teelt zelf weer een
factor werd die invloed uitoefende in de stedelijke economie 1).
Het bovenstaande biedt de mogelijkheid om aan de hand van het geval
van de inlandse tabaksteelt ren facet van de relatie tussen stad en platteland
in de pre-industriele periode in concreto te belichten, nI. innovatie op het
pJatteland door stimulansen uit de stad en ook omgekeerd, de betekenis voor
de stad van de ontstane verandering op het platteland. Het is dus een casestudy, interpretatief van aard, waaraan enkele voorzichtige conclusies zijn
verbonden.
Enkele opmerkingen ter verduidelijking gaan nog vooraf. Met stad en
stedelijk is bedoeld een niet- (of niet in hoofdzaak) agrarisch gebaseerde
economie met de daarbij behorende (stedelijke) leefwijze en cultuur en het
complementaire sociale netwerk. De agrarische economie omvat "de boeren",
dat zijn aIle groepen van landgebruikers of -bebouwers (uitgezonderd de
adel, de grote landheren en de landgebruikers uit de stad). Het gaat dus om
I) H . K. Roessingb, Inlandse tabak, expansie en contractie van een handelsgewas
in de 17e en 18e eeuw in Nederland (in voorbereiding).
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de grote eigen- of pachtboeren met gehuurde arbeidskrachten, de kleinere
boeren met een gezinsbedrijf, de keuters, de landarbeiders met enig grondgebruik, maar ook de ambachtslieden met een nevenbedrijf in de landbouw
en de arbeiders die op het platteland werk von den in zowe! de landbouw als
in nijverheidsbedrijf)es en de arme (vaak werkeloze) dagloners. Dit maakt al
duidelijk dat ondanks veel gemeenschappelijke trekken het eigenlijk moeilijk is van "de" agrarische economie te spreken in de zin van een daartoe behorende uniforme leef- en bestaanswijze. Deze is weinig homogeen en er is
een grote verscheidenheid in het daarmee samenhangend economisch en
sociaal gedragspatroon. Slechts om het onderzoek niet op te lossen in details
en enkele grote lijnen te kunnen trekken, wordt voor een duidelijk beeld van
de gang van zaken het platteland als eenheid gehanteerd, zonder daarbij
echter de verscheidenheid steeds geheel uit het oog te verliezen. Het zal
zonder meer begrijpelijk zijn dat bij iedere wat dieper gaande behandeling
van de motivatie van de boeren aangaande het aanvaarden en toepassen van
een bepaalde vernieuwing rekening moet worden gehouden met een grote
verscheidenheid van de genoemde groepen wat betreft economische moge!ijkheden of hulpbronnen en sociale potenties.
Met een innovatie is bedoeld een idee, methode of object, dat door een
individu als nieuw wordt beschouwd. Dit betekent dat de vernieuwing al
langer kan bestaan.
Van sociologische zijde is de afgelopen dertigjaar veel onderzoek verricht
over het proces van verspreiding van vernieuwingen onder de leden van een
sociaal systeem (diffusion of innovations research). Er zijn ruim 2000 onderzoekingen gepubliceerd, waaruit generaliseerbare kenmerken van dit proces
zijn afgeleid 1). Het moderne sociologische onderzoek naar de aanvaarding
en verspreiding van nieuwe landbouwmethoden is meestal gericht op de
voorlichtingssituatie, waarbij het uiteindelijk de bedoeling is na te gaan op
welke wijze de boeren er het best toe gebracht kunnen worden een aanbevolen of aanbevelenswaardig geachte technologische vernieuwing na te
volgen. Men wil onderzoeken welke weerstanden en remmingen er bestaan
bij toepassing op grotere schaal en op welke wijze deze bezwaren opgeheven
kunnen worden. Het doe! van dit alles is het tempo van de economische ontwikkeling te versnellen. Bij het historische onderzoek van de agrarische verandering gaat het niet om weers tan den die overwonnen moeten worden,
maar om iets dat reeds gebeurd is, nl. de aanvaarding en verspreiding van
een vernieuwing, hetgeen achteraf zo mogelijk verklaard moet worden.
Wij moeten het fenomeen van de vernieuwing in de pre-industriele agrarische
samenleving, in dit geval een nieuwe teelt, dus historisch op een andere
manier benaderen.
Om de aanvaarding en verspreiding van een nieuwe teelt in een bepaald
geval te verklaren, is het nodig de sociale en economische omstandigheden
te onderzoeken waaronder dit geschiedde en na te gaan welke factoren daar1) E. M. Rogers and F. F. Shoemaker, Communication of innovations; a crosscultural approach, New York-London 1971.
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bij een stimulans tot verandering waren of begunstigend werkten, dan weI
remmende factoren teniet deden. Hierbij moet dan de aanvaarding van de
innovatie niet als een gebeurterus gezien worden, die op een bepaald moment
plaatsvond, maar als een vrij langdurig proces, dat zich onder zekere voorwaarden en omstandigheden kon voltrekken. Er is geen dwingend verband
tussen de sociale en materiele omstandigheden en de aanvaarding en verspreiding van de vernieuwing. Deze omstandigheden hielden slechts de
voorwaarde in waaronder de aanvaarding en verspreiding kon (maar niet
beslist moest) optreden. Het ging om het gebruik maken door de boeren van
een "aanbod", het uitbuiten van een nieuwe mogelijkheid en het inpassen
hiervan in een groter geheel en niet steeds met tegenzin tegen het nieuwe
en slechts onder dwang van de economische omstandigheden, maar uit een
behoefte bij het streven naar bestaanszekerheid. Dat wij hierbij rekening
moeten houden met een vaak bestaand onvermogen omdit te realiseren,
hetzij van financiele of van andere aard, spreekt vanzelf.
2.

INTRoDucrm VAN DE TEELT

In Europa werd in de tweede helft van de 16e eeuw de tabak slechts in het
klein geteeld voor medicinale doeleinden en als siergewas. Verschillende
kruidentuinen hielden het gewas in cultuur. Van een commerciele teelt van
enige betekenis was nog geen sprake. Toen in het laatste kwart van de 16e
eeuw en het begin van de 17e eeuw het roken van tabak als genotmiddel in
zwang kwam, rookte men vrijwel uitsluitend geimporteerde tabak uit WestIndie en Brazilie. De vraag naar tabak steeg echter en men begon deze ook in
verschillende Europese landen als handelsgewas te verbouwen. In dezelfde
periode toen in Virginia met tabak werd begonnen (1612) en daar een snelle
expansie van de teelt optrad en toen ook in andere kolonien in Amerika deze
teelt tot ontwikkeling kwam (op de Engelse West-Indische eilanden na ca.
1625, in Maryland na 1630, in Nieuw Engeland in dejaren 1640/1650), begon
zich op bescheiden schaal ook een commerciele tabaksteelt in Europa te ontwikkelen, die zich na 1650 sterk zou uitbreiden. In Nederland en in Engeland
is deze commelciele tabaksteelt het eerst op gang gekomen en wei in Nederland verrnoedelijk tussen 1610 en 1620 en in Engeland na 1618 1). In Frankrijk dateert de tabaksteelt in de Guyenne uit de jaren 1620 of 1630, evenals
die in de Beneden-Elzas (bij Straatsburg). In Duitsland is de teelt in de Palts
verrnoedelijk eveneens in deze tijd geintroduceerd (in het Neckargebied tussen
Heidelberg en Mannheim). Deze teelt van tabak (een arbeidsintensief, risicodragend handeJsgewas) betekende in de 17e eeuw een innovatie in de Europese landbouw.
1) In december en februari 1619/20 werd in Engeland en Wales de tabaksteelt
geheel verboden. De achtergrond van dit verbod berustte op overwegingen van
fiscale aard ten opzichte van de koloniale handel. Het heeft echter 70 jaar geduurd
voordat de regering erin slaagde de tabaksteelt geheel te onderdrukken. Zie: C. M.
MacInnes, The early English tobacco trade, London 1926.
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Wat Nederland betreft staat niet precies vast waar en door wie met de
commerciele tabaksteelt werd begonnen. In de literatuur vindt men vermeld
dat de teelt voor het eerst werd uitgeoefend in Zeeland bij Veere omstreeks
1610 en bij Amersfoort in 1615. De eerstgenoemde mededeling gaat vermoedelijk terug op een werk van de Bremense arts Neander uit 1622. Deze
zegt dat er in Zeeland een koopman was, die jaarlijks met grote kosten
ongeveer vijf morgen land, dicht bij Veere gelegen, met tabak beteelde, de
bladen droogde en opmaakte op de indiaanse wijze en ze vervolgens met
groot voordeel verkocht. De teelt heeft er echter vermoedelijk niet lang
stand gehouden. Archivalisch is er slechts een nog lang in gebruik gebleven
perceelsnaam van terug gevonden: "het toebacx lant", gelegen bij de Zanddijkse poort van Veere.
De mededeling dat de inwoners van Arnersfoort in het jaar 1615 overgingen tot het planten van tabak is te vinden in een geschrift van een Arnersfoortse burger uit 1648. Verdere bijzonderheden ontbreken en een diepgaand
onderzoek van Rerks 1) in het gemeente-archief van Amersfoort naar het
beginjaar van de tabaksteelt aldaar heeft ook geen klaarheid gebracht.
Deze Iiteraire gegevens over het eerste begin van de teelt in de Nederlanden
bij Veere en bij Arnersfoort worden dus niet door archivalisch bewijsmateriaal bevestigd. Toch is het weI aannemelijk dat de commerciele tabaksteelt
begonnen is in de periode 1610-1620. Dit blijkt als wij de literaire gegevens
combineren met archivalische uit iets latere tijd en wanneer wij bovendien
het mogelijke begin van de teelt in ruimer verband bezien en in relatie brengen met de ontwikkeling van de tabakshandel in deze peri ode.
Ret feit van de teelt van tabak bij Veere wordt meestal als iets uit het
historische rariteitenkabinet beschouwd: een weinig belangwekkende en mislukte poging om tabak te verbouwen op een plaats die er totaal ongeschikt
voor was, slechts begrijpelijk omdat men met het nieuwe gewas nog geen
ervaring had. Vragen wij echter wat de aanleiding geweest kan zijn om hier
met de teelt te beginnen en onder welke omstandigheden dit geschieddde,
dan blijkt al dadeJijk dat het helemaal niet zo onbegrijpelijk is dat een poging
om tabak te verbouwen juist door een Zeeuws koopman ondemomen werd.
De Zeeuwen hadden rond 1600 een belangrijk aandeel in de lucratieve
handel in tabak in het Orinoco- en Arnazonegebied. Er verschenen langs de
Wilde Kust van Guyana aan de monden van de rivieren kleine handelsposten
en nederzettingen waar tabak verbouwd werd of door ruil van de indianen
werd verkregen. Ook waren Zeeuwse kooplieden betrokken bij de omvangrijke smokkeI- en ruilhandel in de jaren 1599-1605 langs de gehele VenezoIaanse kust en op verschillende West-Indische eilanden. De Nederlanders,
die zout gingen halen van Araya, ruilden textiel en ijzerwaren tegen tabak en
stimuleerden daardoor de uitbreiding van de teelt. De Spanjaarden was deze
aantasting van hun handelsmonopolie een doom in het oog en zij namen
verschillende vergaande economische en militaire maatregelen om deze te
1) J. J. Herks, De geschiedenis van de Arnersfoortse tabak, Den Haag 1967, pp.
64-65.
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beperken. Het Bestand met Spanje in 1609 had aIthans de eerste jaren enig
gunstig effect voor de Spanjaarden. Het stopte aanvankelijk de Nederlandse
activiteiten in West-Indie.
Het was dus zeker geen dwaas idee dat een koopman in Zeeland, waar
men vele contacten met West-Indie had, tabak liet verbouwen. Ret inlandse
produkt kon immers een zekere bufferfunctie vervullen tussen de ongelijkmatige aanvoer uit West-Indie en de veel geleidelijker afzet, waardoor het
marktrisico werd verminderd. Ongetwijfeld zal ook de hoop op speculatieve
winst meegespeeld hebben, toen de aanvoer van de West-Indische tabak
door de politiek-economische omstandigheden stokte of toen iets dergelijks
door de gebeurtenissen te verwachten was. Ret zeer hoge prijspeil en de toenemende vraag maakten het experiment aanlokkelijk. Wij kunnen juist ook
in Zeeland enige bekendheid met de techniek van de teelt veronderstellen,
gezien de Zeeuwse factorijen en kleine nederzettingen in de Guyana's. Toegegeven, Zeeland was klimatologisch weinig geschikt voor de inlandse
tabaksteeIt, maar later zou blijken, dat het denkbeeld op zichzelf van een
inlandse teeIt in de Nederlanden zeker geen dwaze droom was: het bleek
dat de inlandse teelt kon bijdragen tot de essentiele voorraadvorming van
bladtabak, waardoor invloed op de prijsvorming van het overzeese produkt
uitgeoefend kon worden en de markt beter kon worden beheerst.
De oudst bekende archivalische gegevens over de teeIt bij Amersfoort
passen geheel in dit beeld. In 1625 sluiten vier personen, nl. een burger van
Amersfoort, een Amsterdams koopman, een Amsterdamse tabaksverkoper
en een Engelsman, die ook in Amsterdam woont, een compagnieschap "om
met Godes hulpe tabaco in dese landen te telen". De eerste drie personen
zullen binnen, buiten of omtrent Amersfoort geschikte landerijen voor de
tabakstee1t huren en zij zullen gezamenlijk alle kosten dragen die aan de teelt
verbonden zijn, totdat het gewas in de schuur is gebracht. Zij zullen verder
een geschikte woning binnen Amersfoort huren voor de vierde in het gezelschap, de Engelsman Christoffel Perry. Deze zal met zijn gezin de benodigde
arbeid verrichten. Van de netto-opbrengst van de tabak zal ieder een vierde
gedeeIte krijgen. Opmerkelijk is dat de technische kennis van de teeIt ingebracht wordt door een buitenlander, i.c. een Engelsman, die "als de beste
experientie hebbende, de directie soude hebben", maar dat de zakelijke leiding berust bij burgers uit Amsterdam en Amersfoort. Vit 1628, enkele jaren
later dus, dateert een ander contract van compagnieschap voor de teeIt van
tabak. Ret werd voor een jaar gesloten tussen twee Amsterdamse kooplui en
een inwoner van Amersfoort. In Amersfoort zou een perceel van 3 morgens
voor deze teeIt gehuurd worden. Beide contracten tonen de rol die Amsterdamse kooplieden bij dit begin van de tabaksteelt gespeeld hebben: zij waren
het die met Amersfoorters de compagnieschappen sloten en de teeIt grotendeels financierden.
Wij kunnen deze activiteiten opvatten als een uiting van de creativiteit van
het 17e eeuwse handelskapitalisme in de zin van het scheppen van nieuwe
organisatievormen, nieuwe produktiewegen en nieuwe markten.
Vanuit dit standpunt bekeken, is de stimulans tot de teelt van inlandse
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tabak en in Veere en in Amersfoort uitgaande van kooplieden zeer opmerkelijk. In Veere is deze teelt blijkbaar spoedig gestopt; die in Amersfoort heeft
zich echter belangrijk uitgebreid, waarbij de nabijheid van Amsterdam zeker
een rol heeft gespeeld. Het belang van Amsterdamse kooplieden en dat van
stedelijke burgers (in Amersfoort en elders) die als grandbezitters bij de landbouw betrokken waren, kreeg gestalte in compagnieschappen voor het telen
van tabak of in andere vormen van samenwerking of contact. Ook andere
stedelingen en adellijke landheren die handelscontacten en tevens banden
met de landbouw hadden, maakten een begin met het telen of laten telen
van tabak. Vooraanstaande boeren met een meer dan gewone ontwikkeling
en met een commercieIe orientering deden dit eveneens, waarna anderen
volgden 1).
De geloofwaardigheid van deze interpretatie van het schaarse Nederlandse
materiaal wordt versterkt door gedetaiIIeerde gegevens uit Engeland over het
eerste begin van de tabaksteelt aldaar 2). De commerciele mogelijkheden van
het nieuwe gewas werden in 1618 gerealiseerd door een Londense koopman.
Hij ging een deelgenootschap aan met een relatie, die op de een of andere
wijze in het buitenland praktische kennis van de teelt had opgedaan. Om
tabak te gaan telen begon het tweetal te zoeken naar geschikt land van familie
en bekenden in de omgeving van Winchcombe in de Vale of Tewkesbury, het
brede dal van de Severn en de Avon in Gloucestershire, waar de koopman
vandaan kwam.
Het plan tabak te gaan telen veroorzaakte een zekere sensatie in het
district. Het nieuwe gewas beloofde grote winsten en de koopman en zijn
compagnon boden ongehoord hoge pachten - vier tot zes maal zo hoog als
normaal - en ook nog een deel van de winst. Hun connecties in Gloucestershire waren daarom bereid met hen samen te werken en land in gebruik af te
staan. Degene die het land met tabak beteelde, kon in dienst van de koopman
staan, als deze laatste het land direct van de landeigenaar pachtte, maar vaker
berustte de uitoefening van de teelt in deze begintijd in Engeland op een deelgenootschap tussen koopman, landheer en pachter, waarbij de kosten en
voordelen gelijkelijk werden gedeeld. De landheer stelde de grand en de
schuurruimte tegen (hoge) vergoeding ter beschikking en de pachter nam de
zorg voor de teelt en de oogst op zich en betaalde aile arbeidskosten als deze
voorkwamen. De koopman hield er vooraI toezicht op dat er niets verkeerd
ging in het laatste stadium, nl. bij het drogen en het fermenteren, waarvan hij
het best op de hoogte was en waarvan de uiteindelijke kwaliteit van de oogst
1)

Roessingh, Inlandse tabak (in voorbereiding).

2) Joan Thirsk, The peasant economy of England in the seventeenth century,

International colloq(u)ium on peasant economy before and during the early period
of the industrial revolution, held in Bialowieia 1973, September, Bialowieia 1973,
pp. 47-59. Idem, New crops and their diffusion: tobacco-growing in seventeenthcentury England, in: Urban growth and rural change 1500-1800; essays in English
regional history in honour of W. G. Hoskins, edited by C. W. Chalklin and M. A.
Havinden, London 1974, pp. 76-103.
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afhing. De koopman of zijn vertegenwoordiger waren in de herfst, zo a] niet
gedurende de gehele zomer, bij de hand om aanwijzingen te geven. Zij zorgden ook voor de verkoop van het produkt, waama de afrekening tussen de
deelgenoten volgde.
Het is duidelijk dat de Engelse tabaksteelt in deze een of twee beginjaren
al de kenmerken van een wilde speculatie ontwikkelde, die van de kooplieden
zelf afkomstig was. Deze wilden door de tabaksteelt snel fortuin maken,
voordat te veel anderen op hetzelfde idee kwamen. Zij brachten op het platteland in de West-Midlands een commerciele en speculatieve aanpak, waarmee
zij de landeigenaars en glOte boeren infecteerden, want wat de Londense
kooplieden aanboden was een winst ver uitgaande boven hetgeen de boeren
en landheren normaal ontvingen. Ben redelijk goede netto-opbrengst van
een acre tabak bedroeg in 1619 ruim £ 26, maar een zeer goede oogst kon
gemakkelijk een winst van bijna £ 100 per acre geven. Hoe hoog dit was,
blijkt wei hieruit dat de gemiddelde jaarlijkse verdienste van een landarbeider
£ 9 bedroeg en dat de netto-opbrengst van een bedrijf van 30 acre in het
begin van de 17e eeuw op £ 14t wordt geschat. Hiermee vergeleken was £ 26
van slechts een acre tabaksland in 1619 inderdaad fantastisch hoog. Niet
aIleen landheren en grote boeren lieten zich overhalen, aangelokt door deze
lucratieve mogelijkheden, maar ook anderen, zoals bijvoorbeeld de vrouw
van de predikant van Winchcombe, stonden toe dat een deel van hun land
voor tabaksteelt gebruikt werd.
Toch verloren zij hun plattelandsvoorzichtigheid niet uit het oog tegenover
de Londense kooplieden. Deze boden weI een aandeel in de winst aan, maar
in feite ook in de risico's en zij gebruikten hun deelgenoten in Gloucestershire om over het benodigde kapitaal te kunnen beschikken.
Hoezeer velen in Gloucestershire ook aangestoken werden door een commerciele geest en geneigd waren de kansen te grijpen, die de uiterst voordelige nieuwe teelt hun bood, zij stortten zich niet ondoordacht in een speculatief avontuur met de kooplieden, die een economisch gedrag vertoonden,
dat meer in Londen paste dan in de landelijke samenleving. Zij bediscussieerden de kwestie onderling lang en hevig en onderhandelden langdurig met
de kooplieden. Zij drongen aan op duidelijke overeenkomsten en op vierjarige pachtcontracten, v66rdat zij tabaksteelt op hun land toelieten, want
zij waren zich sterk bewust dat vooral in de landbouw de toekomst steeds
onzeker was.
Weldra bleek hoe verstandig dit was geweest, want het risico was van een
andere aard dan een van de kooplieden of telers kon voorzien, nl. de buitengewone invloed die de Virginia Company op de regering uitoefende. Om de
koloniale handel te steunen, werd de inlandse tabaksteelt in Engeland totaal
verboden. Dit verbod trof de Londense koopman en zijn deelgenoten in
Gloucestershire geheel onverwachts. Om in de toekomst over voldoende
land voor de teelt te kunnen beschikken, had de koopman enkele contracten
voor vier jaar gesloten. Zijn eerste gewas in 1619 besloeg in totaal100 acres.
Hij merkte nu hoe onvoorzichtig hij geweest was zich op hoge pachten vast
te leggen, die slechts gerechtvaardigd waren als het land een uitzonderlijk
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voordelig gewas als tabak droeg. Zoals uit processtukken blijkt, hielden zijn
deelgenoten in Gloucestershire aan hun rechten vast. De koopman moest
zijn verplichtingen en beloften nakomen, ook al ging hij daardoor failliet,
terwijl de plaatselijke bevolking vrijwel ongedeerd uit het avontuur te voorschijn kwam. Toen hij en zijn Londense compagnon de tabaksteelt opgaven
en zich terugtrokken, had de bevolking in Gloucestershire de mogelijkheden
van de nieuwe en zeer voordelige teelt Ieren kennen en een technische kennis
hiervan opgedaan, die in de toekomst bruikbaar bleek.
Wij zien uit het Engelse materiaal dat evenals in ons land, het begin van de
commerciele teelt uitging van kooplieden uit de stad. Op zichzelf is dat niet
zo verwonderlijk, maar opmerkelijker is dat de vorm waarin dit gebeurde
vrijwel overeenkomstig is. In beide gevallen vinden wij in de begintijd compagnieschappen, een ondernemingsvorm uit handel en nijverheid, die nu voor
een doel in de landbouw werd toegepast. Hierdoor werd samengebracht wat
over verschillende personen was verdeeld en geografisch was verspreid, maar
wat noodzakelijk tezamen moest gaan om tot een eerste realisering van de
teelt als handelsgewas te komen: handelservaring en -relaties, technische
kennis van de teelt en de verdere verwerking van het nieuwe gewas, beschikking over grond en over arbeidskracht en bedrevenheid en ruime ervaring in
de praktijk van de landbouw in het betrokken gebied. Vooral dit laatste was
van belang, omdat het op straffe van mislukking vrijwel steeds nodig was de
teelt door kleine wijzigingen aan te passen aan de plaatselijke ornstandigheden.
Ook in Zuidwest Frankrijk (in de Guyenne), gingen aanvankelijk de
initiatieven van kooplieden en van andere stedelingen uit en in de Elzas (bij
Straatsburg) schijnt dit evenzo het geval geweest te zijn. Stedelijke burgers
waren als verpachters door middel van deelgenootschappen in hoge mate
bij de teelt betrokken 1).
In het algemeen kunnen wij zeggen dat de stimulansen tot de teelt van dit
handelsgewas in de 17e eeuw allereerst uit de sfeer van de koophandel
kwamen en dat de initiatieven in nauw contact met deze kooplieden werden
overgenomen door leden van vooraanstaande families op het platteland en
uit de steden en door grote boeren. Zij waren de eersten die berichten vernamen over de nieuwe mogelijkheden van het telen voor de markt van een
nieuw, zeer voordelig gewas en zij hadden ook de financiele hulpbronnen om
de risico's te nemen. Als hun experimenten slaagden en als de econornische
en sociale reorganisatie waar de teelt om vroeg, paste in de plaatselijke om1) R. Toujas, Notes sur la culture du tabac au XVIIe siecle dans la basse vallee
du Tam et sur Ie commerce du tabac a Montauban avant la creation de la ferme
royale (1674), in: Actes du dixieme congres d'etudes de la federation des societes
academiques et savantes Languedoc-Pyrenees-Gascogne, Montauban 29-31 Mai
1954. Montauban 1956, pp. 198-202.
J. M. Price, France and the Chesapeake, a history of the French tobacco monopoly, 1674-1791, and of its relationships to the British and American tobacco trades,
Ann Arbor 1973, pp. 155,484-486.
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standigheden, duurde het niet lang voordat ook kleine boeren hun voorbeeld
volgden.
3.

VERSPREIDING

In ons land breidde de teelt zich aanvankelijk uit rondom (en ook wei
binnen de muren) van een aantal Gelderse en Utrechtse steden, waarna een
verdere verspreiding over het platteland in de omgeving plaats had.
De snelle verspreiding van de tabaksteelt in de decennia rond het midden
van de 17e eeuw is opmerkelijk. In allerlei plaatsen in Oost-Utrecht, in de
Gelderse Vallei, langs de Veluwezoom en in de Betuwe gingen de boeren
tabak verbouwen. Nu zou men kunnen veronderstellen dat door het ontbrcken van voldoende archiefmateriaal uit de begin peri ode een vertekend
beeld is ontstaan en dat de snelle geografische verspreiding dus slechts schijn
is. Enge1se gegevens tonen echter duide1ijk aan dat een dergelijke snelle verspreiding beslist niet onwaarschijnlijk is, integendeel! Ondanks het Engelse
teeltverbod van 1619 werd zeven jaar na het eerste begin van de teelt bij
Winchcombe de tabak reeds in 57 dorpen in Gloucestershire, Worcestershire en Wiltshire gevonden 1). In dit verband kan nog opgemerkt worden dat
Engelse landbouwhistorici op grond van recent onderzoek dergelijke snelheden van verspreiding als een normaal verschijnsel in de 17e eeuw beginnen
te beschouwen, niet aIleen voor industriele, maar ook voor landbouwtechnische innovaties 2).
In de loop van de tweede helft van de 17e eeuw begon men ook in het
Land van Maas en Waal, het Rijk van Nijmegen, het Kwartier van Zutphen
en in de Liemers (rond Zevenaar) met tabaksteelt. Amsterdamse kooplieden
bleven een rol spelen; de verwerking van het Utrechtse en Gelderse tabaksblad yond grotendeels in Amsterdam plaats en er bestonden veelvuldige
contacten van Amsterdamse tabakskooplieden en -fabrikeurs met de tabaksteelt. Ben groot deel van het tabaksblad werd door hen via hun factoors in
de tabakscentra opgekocht, soms al v66r de oogst, als het gewas nog op het
veld stond. Vermoedelijk hebben de rondreizende landhandelaars een belangrijke betekenis gehad bij het overbrengen van informatie, niet zozeer over
de techniek van de teeIt, maar vooral over de prijzen, de mogelijkheden van
afzet, gewenste kwaliteit enz.
Ben sprekend bewijs van de invloed vanuit Amsterdam is het volgende.
Toen de Fransen in de zomer van 1672 Amersfoort bezetten, vluchtten vele
inwoners naar Holland, maar dit impliceerde niet dat hun werkzaamheden
in de tabak toen gestaakt werden. Ben groep van wei honderd personen
vestigde zich tijdelijk bij Beverwijk, waar zij met financiele hulp van Amsterdamse kooplieden in april 1673 land pachtten om de tabaksteelt voort te
zetten 3). Opmerkelijk is hierbij de centrale rol van Amsterdamse kooplieden,
1) Joan Thirsk, The peasant economy of England (1973), p. 50.
2) Schriftelijke mededeling van Joan Thirsk over haar Ford-lectures in Oxford in

1975.
3) Roessingh, Inlandse tabak (in voorbereiding).
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die poogden te voorkomen dat er stagnatie in de produktie van inlands
tabaksblad (en dus in de aanvoer van grondstof voor de nijverheid) ontstond.
In de Nederlandse economisch-historische Iiteratuur wordt het laatst van
de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw tot nu toe als een tijd van teruggang voor de tabaksteeIt en ook voor de tabaksnijverheid beschouwd. Deze
opvatting is onjuist 3). Tal van binnen- en buitenlandse gegevens tonen aan
dat de boeren de teeIt in de bestaande centra sterk uitbreidden en dat deze
zich ook verspreidde naar andere plaatsen waar tevoren nog geen tabak verbouwd werd. Ook in andere provincies werd in sommige streken in deze
periode met tabaksteeIt begonnen, zoals in FerwerderadeeI en in Gaasterland.
De totale produktie van inlands tabaksblad bereikte een ongekende hoogte.
De cijfers uit de tabel demonstreren het belang van de inlandse tabaksteeIt 3).
Periode

Niveau van de
Engelse export van
inlandse produktie
koloniale tabak naar Holland
(in miljoenen ponden)

ca. 1675
ca. 1700
ca. 1710

5-6

4.

9-10

4
8

15-18

7

ECONOMISCH MOTIEF EN SOCIALE MOTIVATIE

Voor de boeren was van belang de financiele aantrekkelijkheid van de
nieuwe teelt, de eisen die deze steIde aan hun landbouw-technisch kunnen en
het voorzien in benodigd kapitaal en arbeid. Maar de vernieuwing moest ook
passen in het gehele economische en sociale kader waarin de boeren leefden
en moest in overeenstemming zijn met de binnen de betreffende sociale groep
heersende normen en met de idealen en denkbeelden over de uitoefening van
het landbouwbedrijf. Er lagen hier vele mogelijke barrieres, remmingen en
beletsels voor de feitelijke overneming en verspreiding. In de Beneden-Elzas
bestond aanvankelijk grote tegenstand van de boeren tegen de tabaksteelt 4).
In ons land (en ook in Engeland) wijst niets daarop.
De boeren die tabak verbouwden, pasten vernieuwingen en veranderingen
in de teeIt toe, o.a. door overneming van elementen uit de tuinbouw. Een
van de voornaamste vernieuwingen in ons land was het in gebruik nemen
van broeibakken voor het opkweken van het plantgoed na 1632 3). Men kan
een functioneel verband veronderstellen tussen deze innovatie en de sterke
uitbreiding van de teelt in deze jaren. Andere verbeteringen waren het gebruik van hagen of bonenheggen om de percelen heen (als bescherming
tegen de wind) en na ca. 1660 de toepassing van speciale houten droogschuren met draaibare luiken in de wanden om de ventilatie te regelen tijdens
het droogproces.
Het gewas en de behandeling ervan na de oogst vroegen het gehele jaar
4

Price, France and the Chesapeake (1973), p. 486.
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door veel handenarbeid, waarbij allerlei werkzaamheden heel goed door
vrouwen, kinderen, bejaarden of gebrekkigen uit het boerengezin konden
worden verricht. Er bestond in de betreffende streken een zekere bevolkingsdruk; er was een chronisch arbeidssurplus in de landbouw en veel ongebruikte gezinsarbeidskracht op de kleine bedrijven. Een gewas als tabak, dat geen
kostbare voorzieningen vroeg, maar weI veel handenarbeid, paste daarom
goed in het kleine bedrijf. Er had een wederzijdse aanpassing plaats. De ontwikkeling van de techniek van de teelt ging in arbeidsintensievere richting en
raakte in steeds sterkere mate vervlochten met de economische en sociale
kenmerken van het kleine gezinsbedrijf. Voor de armste bevolkingsgroep
(bedrijfjes op de grens van het bestaansminimum en dagloners) werd zo ook
een bestaansbron geopend: er ontstonden kleine tabaksbedrijfjes, waarop de
gezinnen vrijwel zonder aanvullende akkerbouw of veeteelt, een bestaan in
het telen van tabak zochten.
De bovenstaande ontwikkeling werd ondersteund door de toepassing van
halfbouw (deelbouw). De aanvankelijk gebruikte vorm van overeenkomstde maatschap of de compagnieschap - waardoor de kooplieden hun activiteiten op het gebied van de tabaksteeIt hadden geregeld, paste men al spoedig
aan bij de reeds bestaande vormen van deelbouw (garfpacht en halfpacht),
waarmee de boerenbevolking in de 17e eeuw vertrouwd was 1). Evenals bij
het ontwikkelen van de teeItmethode, heeft men dus ook op maatschappelijk
gebied bij de uitoefening van de teelt aansluiting gezocht en gevonden bij
bestaande structuren. De halfbouw hield in dat de landheer de grond, de
mest en ruimte in een droogschuur ter beschikking stelde. De half-tabakker
verrichtte (met zijn gezin) aile benodigde arbeid. De landheer verstrekte voorschotten in geld voor het levensonderhoud en belastte zich met de verkoop
van het gedroogde tabaksblad. Van de bruto-opbrengst was de ene helft
voor de landheer, de andere helft voor de tabakker. Halfbouw werd ook
toegepast door boeren die op hun eigen of gepacht land de tabak door een
arbeider (en zijn gezin) lieten verbouwen.
Deze halfbouw is van grote betekenis geweest voor de aanvaarding en verspreiding van de tabakstedt. Wij kunnen aannemen dat door aansporing,
controle of aanwijzingen die de landheer (of de boer/werkgever) aan de
kleine tabakker gaf, de kennis van de nieuwe teelt toenam en de vernieuwing
sneller werd aanvaard dan zonder halfbouw het geval zou zijn geweest. De
halfbouw betekende extra krediet in natura en in geld en ook een vermindering van het risico voor de kleine telers. Daardoor konden ook keuters,
ambachtslieden en dagloners met weinig of geen financiele reserves aan de
teelt deelnemen.
Tijdens de langgerekte agrarische depressie die ca. 1650 begon, stagneerde
de ontwikkeling van het platteland als markt voor stedelijke goederen, waardoor het verder doordringen van de geldeconomie in de landprovincies
werd bemoeilijkt. Door de dalende graanprlijzen kwamen veel kleine be1) H. K. Roessingh, Garfpacht, zaadpacht en geldpacht in Gelderland in de 17e
en 18e eeuw, Bijdr. Meded. Gelre 63 (1968/69), pp. 72-97.
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drijven economisch in gevaar. Er ontstond een groeiend tekort aan klinkende
munt voor de betaling van pacht, belasting en winkelwaren. Geldschaarste
enerzijds en bevolkingsdruk in de landbouw anderzijds, maakten een overschakeling op een arbeidsintensief, hoogwaardig gewas als tabak aantrekkelijk. Bij de relatief dalende graanprijzen kon de mest - het belangrijkste
produktiemiddel in die tijd - op een tabaksveld tot hogere waarde gebracht
worden, dan op een graanakker. De tabaksteelt was een oplossing voor een
bevolkingsgroep die anders gevaar liep aan verpaupering ten prooi te vaIlen,
maar ook voor grotere boeren was het aantrekkelijk om bij relatief dalende
graanprijzen en gunstige tabaksprijzen enkele hektaren tabak te gaan verbouwen.
Wat de kleinere boeren, keuters en arbeiders tot hun keuze bracht bestond echter zeker niet aIleen uit het financiele voordeel ten gevolge van
gunstige prijzen of prijsverhoudingen. Naast de economische drijfveer was
het vooral een motief van sociale aard, dat hen - dwars tegen de bestaande
afkeer van verandering en het nemen van risico's in - ertoe aanzette de.
tabaksteelt te aanvaarden en eraan vast te houden. Dit motief lag in diep
gewOltelde opvattingen en denkbeelden over gezin en bedrijf. Het bedrijfsdoel van het kleine gezinsbedrijfwas niet primair het maken van een zo groot
mogelijke winst, ook niet als men gedeeltelijk voor de markt werkte. De
norm was het kleine zelfstandige gezinsbedrijf waarbij de gezinsleden zicb
inzetten voor de bedrijfsgemeenschap en zich verbonden wisten door eenzelfde doelgerichtheid, niet voor het maken van winst maar voor het scheppen van een grotere bestaanszekerheid van aIle leden. Dit laatste kon beter
gewaarborgd worden als er meer inkomsten in geld waren. De tabaksteelt,
die het gehele gezin een groot deel van het jaar werk kon geven, gaf de
mogelijkheid een stuk ze1fstandigheid op het gezinsbedrijf te behouden. Het
gezamenlijke werk van verschillende gezinsleden gaf meer voldoening dan
gespreide werkzaamheden of loondienst bij anderen. Langs deze weg kon
men blijven voldoen aan de normen en opvattingen binnen de groep over
de als meest juist geachte wijze van uitoefening van het landbouwbedrijf.
Voor de landarbeider met een klein stukje grond betekende het zelfstandigheid winnen, een stap in de richting van het ideaal van boer-zijn op een gezinsbedrijf.)e. Als hij met zijn gezin in halfbouw voor een boer tabak teelde,
paste dit in de bestaande opvattingen.
De nieuwe teelt bracht dus voor velen een rniddel tot verbetering van de
bestaanszekerheid binnen hun bereik, dat tevens appelleerde aan een diep
gevoelde behoefte. Deze houding tegenover het bedrijf moeten wij als een
belangrijke verklaringsfactor beschouwen voor de snelle aanvaarding en
verspreiding van de inlandse tabaksteelt in ons land in de 17e en het begin
van de 18e eeuw. Dat de teelt aan een sociaal-culturele behoefte tegemoet
kwam, was misschien zelfs van doorslaggevende betekenis.
De aanvaarding in de 17e eeuw van het nieuwe gewas, maar ook het feitelijk in staat zijn tot toepassing, was afhankelijk van een grote verscheidenheid
van in elkaar grijpende en elkaar onderiing versterkende factoren, niet aIleen
van economische maar ook van sociale en sociaal-culturele aard. Het was dit
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samenspel van motieven en de gehele constellatie van omstandigheden in de
betreffende gebieden in het midden en oosten van ons land, die leidden tot de
snelle verspreiding van de tabaksteelt in de 17e eeuw. Bij vergelijking met de
situatie in Engeland blijkt dat daar deze1fde factoren werkzaam waren. De
ontwikkeling van de tabaksteeit aldaar laat sterk analoge verschijnselen
zien 1). Dit geeft een bevestiging van de boven gegeven interpretatie.
5.

SLOTBESCHOUWING

Gedurende de lange en heftige zeeoorlogen van 1688-1714 werd het normale functioneren van de Engelse koloniale tabakshandel onderbroken. Het
prijsverschil tussen inlands tabaksblad en Virginiablad dat tevoren tamelijk
onbeduidend was, werd van grote betekenis. Er ontstond door de hoge
Virginiaprijzen een grote vraag naar het goedkope inlandse blad van de kant
van de Amsterdamse tabaksfabrikeurs. De inlandse teelt breidde zich door
deze groeiende industriele vraag enorm uit. Omgekeerd was de grote toevloed van goedkope inlandse grondstof een geweldige stimulans voor de
Amsterdamse tabaksnijverheid. Het vervaardigen van een mengprodukt van
dure Virginiatabak en goedkope inlandse werd steeds voordeliger. De Nederlanders waren daardoor in staat aan het eind van de 17e en het begin van de
18e eeuw met een vloed van goedkope tabak de Engelse concurrentie op de
tabaksmarkt in de Oostzeelanden weg te vagen 1).
Er bestaat dus een functionee1 verband tussen de opkomst van de inlandse
teeIt en de groei van de tabaksnijverheid in Amsterdam. Enerzijds werd de
teelt reeds vanaf het begin gestimuleerd door Amsterdamse kooplieden. De
grote vraag van de industrie naar goedkope grondstof was een prikkel tot
uitbreiding van de teelt aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw.
Anderzijds maakten dalende graanprijzen en relatief stijgende tabaksprijzen
de arbeidsintensieve tabaksteelt aantrekkelijker voor de kleine boeren,
keuters en landarbeiders met een overmaat aan gezinsarbeidskracht. Daardoor werd een groeiende hoeveelheid inlands blad aan de nijverheid aangeboden.
Aan de eenmaal op gang gebrachte inlandse produktie was het te danken
dat de Amsterdamse tabaksnijverheid in staat was met een goedkoop produkt op de buitenlandse markt te concurreren. De groei van de Amsterdamse tabaksspinnerijen en -kerverijen in het laatst van de 17e en het begin van
de 18e eeuw was grotendeels gebaseerd op het gebruik van inlandse grondstof, het tabaksblad uit Gelderland en Utrecht.
1)

Roessingh, Inlandse tabak (in voorbereiding).
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1.

INLEIDING

Deze bijdrage handeIt over een fundamenteel onderdeel van de verhouding
tussen platteland en stad, namelijk de relatie tussen de in een plattelandsgebied aanwezige produktiefactor (landbouw-)grond en de eigenaren van
land die soms in een meer stedelijke levenssfeel wonen. Hierbij zullen we ons
beperken tot de groep van de grote bezitters, in de eerste plaats omdat de
door ons gebruikte historische bron dit noodzakelijk maakt, maar ook omdat
de verhouding stad-platteIand aan de hand van de sociale waardering voor
deze betrekkelijk kleine groep goed valt te illustreren. Ook in historisch opzicht is de relatie tussen stad en platteIand breder dan uitsluitend economisch. Een onderwerp waar het sociale en het economische aspect eIkaar op
een geIukkige wijze ontmoeten is het absentelsme van grondeigenaren.
Onder absentelsme verstaan we het verschijnsel waarbij de eigenaar van
een of meer produktiefactoren geografisch gezien op grote afstand woont
van het bedrijf waar deze middelen worden aangewend in een produktieproces. Het is duidelijk dat dit in principe zowel bij de factor kapitaal als bij
de grond mogelijk is maar in de literatuur wordt het begrip in de eerste plaats
betrokken op de eigendom van grond 1). Waar het hier voornamelijk gaat
om grond die wordt gebruikt voor landbouwdoeIeinden kunnen we ter
onderscheiding van andere vormen van absentelsme de benaming agrarisch
absentelsme gebruiken.
Absentelsme van grondeigenaren wordt doorgaans negatief gewaardeerd
vooral wanneer er sprake is van een opeenhoping van grootgrondbezit zoals
lange tijd in landen als Roemenie, Hongarije en vooral Ierland het geval
was. De morele veroordeling richt zich in het bijzonder op twee aspecten. In
de eerste plaats het zakelijker worden van de verhouding tussen pachter en
verpachter, waardoor de laatste minder goed op de hoogte is van de noden en
behoeften van zijn pachters en eerder geneigd is een regeImatige huuropbrengst te stellen boven een zorgvuldig beheer van zijn landerijen. Veel hangt
in dit opzicht af van de persoon en het optreden van de rentmeester, die
namens de eigenaar het contact met de pachter onderhoudt. De eind negentiende eeuw in Nederland met betrekking tot het agrarisch absentelsme geuite klachten hadden vooral hierop betrekking. Na korte tijd mondden ze
uit in het met succes bekroonde streven van de agrarische standsorganisaties
1) Aig. W.P. Encyclopedie, dl. 1, 1956. Vgl. ook Winkler Prins Algemene Eneyc10paedie 5e druk, 1932 sub absenteisme, met uitgebreide literatuurIijst.
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naar een meer sociaal verantwoorde regeling van het pachtwezen 1).
In economisch-historisch opzicht wellicht nog belangrijker is het tweede
tegen het absenteisme aangevoerde bezwaar dat de landeigenaar het geldinkomen dat hem in de vorm van pacht vanuit een bepaald gebied toevloeit,
geheel of nagenoeg geheel in een ander landsdeel uitgeeft. Vooral wanneer
de grondbezitter zijn woonplaats kiest in een stad en een deel van zijn inkomen aan luxe uitgaven besteedt, kan dit tot gevolg hebben dat er in de
publieke opinie een tegenstelling wordt gecontrueerd tussen de stad en het
platteland. Uitwassen kunnen dan de totale beeldvorming in de geschiedenis
overheersen. In een populair boekje "Stad en land" voerde Van Hinte de
eigenaren van de Ierse landerijen ten tonele, die in hun geriefelijke Londense
woningen goede sier maakten met het geld van hun armzalige pachters. Op
de lange winteravonden gaven zij "grote fees ten en stelden zich de vraag niet
waar het geld vandaan kwam" 2).
Op het eerste gezicht mag de hierin gegeven voorstelling van zaken wat
overdreven aandoen, dit neemt niet weg dat de grondgedachte terecht voorwerp kan zijn van een economisch-historisch onderzoek. Een situatie waarin
op grote schaal pachtopbrengsten worden aangewend voor stedelijke luxeconsumptie of voor investeringen in handel of industrie is uiteraard van invloed op de ontwikkeling van de landbouwsector. Trouwens al in 1906
noemde de staatscommissie voor de landbouw het absenteisme " .. . eene
financieele draineering van het platteland . . ." 3).
2.

HET PLATTELAND IN DE KNEL

De aan het eind van de 19de eeuw in ons land gehoorde klacht over het
agrarisch absenteisme waarover in de inleiding werd gesproken, staat niet
aileen. In de tijd van de agrarische depressie 4) werd in landelijk Nederland
een hele reeks klachten geuit, die hun neerslag hebben gevonden in een uitgebreide brochure-literatuur 5). Een uitvoerige behandeling daarvan zou te
ver voeren maar een kleine opsomming is voor een juiste gedachtenbepaling
noodzakelijk. Tegen deze achtergrond wordt het mogelijk de uitspraken uit
de tijd zelf waarin een gevoel van absenteisme tot uiting komt, te relativeren.
In de eerste plaats moet hier worden genoemd de discussie over werkloosheid zoals die zich met name op het platteland voordeed. Weliswaar deed het
1) In de brochureliteratuur van de jaren negentig wordt nauw verband gelegd
tussen de werkloosheid op het platteland, het absenteisme van landeigenaren en een
betere rechtsbescherming van de pachter waarvan men een uitbreiding van de werkgelegenheid en dus toeneming van de koopkracht verwachtte.
2) E. van Hinte, Stad en Land, 1943, p. 70.
3) Rapporten en voorstellen betreffende den oeconomischen toestand der landbouwers in Nederland, 1912, p. 15.
0) H. de Vries, Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895), 1971.
6) Enkele auteurs : A. J. Andreae, Ph. Faikenburg, H. J . Hoogeboom, D. van
Konijnenburg, J. Smid.
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verschijnsel van de werkloosheid zich ook in de stad voor 1), maar evenals
in de jaren veertig werd in de jaren tachtig en negentig toch speciaal aandacht gegeven aan het probleem zoals het zich op het platte1and voordeed.
Schrijvers als Falkenburg en Andreae gaven een modern aandoende analyse
van het werkloosheidsverschijnsel waarbij zij aan de typische vragen waarmee de landbouw en het platteland in dit verband hadden te maken, recht
probeerden te doen 2).
Het tweede punt dat nauw met het voorgaande samenhangt, wordt gevormd door de levendige belangstelling voor de ideeen betreffende iandnationalisatie. Voorai in de discussie over de toepassing op het niveau van de
plattelandsgemeente zoals die met name in Friesland werd ge,o~rd, kiinkt
duidelijk de gedachte door dat het pla1teland door de bestaande instituties
wordt gehinderd in de oplossing van z'n eigen sociaie problemen. Met beslistheid wezen voorvechters van iandnationalisatie als Stoffel en Rauwerda
de weg van de minste weerstand: migratie naar de stedeiijke gebieden, af 3).
Het derde voorbeeld van een publieke discussie waarin de belangen van de
agrarische sector nogal eens in botsing kwamen met die van andere economische sectoren, had betrekking op de herziening van de grondbelasting 4).
Vanuit liberale hoek werd door mannen als Geertsema en Cremers de mening verdedigd dat de grondbelasting in de praktijk had gefunctioneerd als
een soort grondrente of erfpacht en derhalve bij een eventueie invoering van
een aigemene inkomstenbelasting buiten beschouwing kon blijven. Tegen
een dergelijk standpunt kwamen landeigenaren, jarenlang geprangd door
vaak zeer hoog opgevoerde gemeentelijke en provinciale opcenten op de
grondbe1asting, in het geweer. Zij ervoeren de grondbelasting ter dege als een
belasting op hun vermogen c.q. op het daaruit genoten inkomen temeer waar
beieggingen in effecten niet werden belast. De beiaste grondeigendom stond
hier dus iijnrecht tegenover het "privilege der couponknippers "6).
De discussie over de herziening van de grondbeiasting hield nauw verband
met de precaire financieie toestand in het algemeen van tal van plattelandsgemeenten 6). De afschaffing van de plaatselijke accijnzen in 1865 en de toewijzing van 4/5 deel van de in elke gemeente door het Rijk ontvangen opbrengst aan personele be1asting bracht gemeenten met een re1atief gering
1) Zie A. J. C. Ruter, Hoofdtrekken der Nederlandse arbeidersbeweging 18761886, herdrukt in: Historische studies over mens en samenleving, 1967.
2) Deze schrijvers maken duidelijk onderscheid tussen armoede en werkloosheid

en bepleiten een verhoging van de koopkracht van het platteland.
3) J. Stoffel en A. Rauwerda, diverse geschriften. C. G. van der Kooy hieJd op de
derde Conferentie voor maatschappijgeschiedenis in 1973 een referaat over de beweging voor landnationalisatie in Nederland.
4) Zie A. C. J. de Vrankrijker, Belastingen in Nederland, 1848-1893, (1967), p.
117 e.v.
6) E. J. J. B. Cremers, De economische werking der grondbelasting op de ongebouwde eigendommen, 1892, p. 7.
6) O.a.: D. Simons, Gemeentefinancien, in: Gedenkboek ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van de Gemeentewet, 1951.
J. J. Roovers, De plaatselijke belastingen en financien in de loop der tijden, 1932.
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aantal welgesteIden en dus weinig extra schoorstenen, dienstboden en rij·
paarden in moeilijkheden. Doorgaans waren het immers juist deze gemeenten waar de burgerlijke armbesturen voor een relatief groot aantal armen
hadden te zorgen en waar een extra achterstand op het gebied van het lager
onderwijs viel in te halen. Een tijdens de behandeling van de zogenaamde
Fixatiewet (1885) in de Tweede Kamer ondernomen poging om althans een
deel van de opbrengst van de grondbelasting op ongebouwde eigendommen
in de gemeentekas te laten vloeien, mislukte. Deze poging was daarom zo
belangrijk, omdat dit de eerste maal was dat een kabinet zich bereid toonde
om tegemoet te komen aan het bezwaar van veel platteIandsgemeenten dat
de uitwonende eigenaren van binnen de gemeente gelegen landerijen niet
belastingplichtig konden worden gesteld voor de gemeentehuishouding. Het
gedeeJte van het binnen de gemeentegrenzen verdiende inkomen dat in de
vorm van pacht naar elders vloeide, werd noch in de personele belasting
noch in de gemeentelijke hoofdelijke omslag noch in de gemeentelijke opcenten op de grondbelasting getroffen. Op deze wijze had de stl uctuur van
de belastingheffing tot gevolg dat er een ongelijkheid in financiele draagkracht van de verschillende gemeenten ontstond, die sedert het eind van de
jaren zeventig steeds duidelijker aan de dag trad 1). De ongunstige ontwikkeling was zoweI een gevolg van de stijgende uitgaven voor armenzorg tijdens
de agrarische depressie als van de vermeerdering van de uitgaven voor onderwijs ktachtens de nieuwe onderwijswet van 1878.
De ruime autonomie door Thorbecke in 1851 aan de gemeenten toegekend, werd in de praktijk niet door een autarkische financiele structuur
geschraagd. De situatie had een groot aantal verschillende oorzaken die in
dit verband moeilijk aan de orde kunnen worden gesteld. Het gaat er hier
slechts om de achtergrond te schetsen van de klacht over het euvel van het
absenteisme zoals die in de beide laatste decennia van de negentiende eeuw
in ons land werd gehoord.
Op de bestaande financieIe verhouding tussen het Rijk en de gemeente had
het absenteisme een direkte invloed. Het bestuur van de Vereniging van
burgemeesters en gemeentesecretarissen in Friesland sprak in zijn Rapport
over den financieelen toestand der gemeenten in Friesland (1882) over een
grote uitgestrektheid aan ongebouwde eigendommen van vermogende
familien "die vroeger op het land gevestigd waren, en thans op eene zeer
enkele uitzondering na, allen naar de hoofdstad der provincie of naar andere
steden in ons Vaderland zijn vertrokken" 2). Maar ook met de andere hier
in het kort gereleveerde punten uit de publieke discussie over de problemen
van een achterop rakend platteland houden de klachten over het absenteisme
verband.

1) Rapport over den financieelen toestand der gemeenten in Friesland sedert
1851, 1882, pp. 6 en 7.
2) Idem, p. 21.
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Op het lijstje met vraagpunten van de Landbouwcommissie van 1886 werd
ook aandacht geschonken aan de verdeling van het grondbezit en aan de
vraag of de eigenaren in- of uitwonend waren 1). Daaraan danken wij een,
uit de aard der zaak steekproefsgewijze, momentopname van waarnemingen
betreffende het verschijnsel van het absenteisme in de jaren tachtig. Het gaat
hierbij om indrukken van de opstellers van de verschlllende deelrapporten.
Aan kwantificering is men in de meeste gevallen niet toegekomen. De gegeyens die hieruit vallen te distilleren zijn onvoldoende om er een enigszins
duidelijk beeld uit op te bouwen zodat hier met enkele voorbeelden uit de
beide voornaamste pachtprovincies, Zeeland en Friesland, wordt volstaan.
Van enkele Zeeuwse eilanden wordt gerapporteerd dat een gedeelte van
de landbouwgrond behoort aan uitwonende eigenaren waaronder zich nogal
wat Belgen bevinden. In het algemeen krijgt men uit de deelrapporten over
Zeeuwse gemeenten de indruk dat er in de jaren tachtig in deze provincie
weI enige beweging was in het grondbezit. Ten eerste is er een neiging om de
grote hofsteden met minder bijbehorend land te verpachten en percelen die
uit een oogpunt van vervoer gunstig liggen, afzonderlijk te verhuren. Enerzijds kon men voor los land waarop bijvoorbeeld suikerbietenbouw moge1ijk
was een hogere pachtprijs maken, anderzijds konden de hofsteden dit land
wei missen door de resterende hectaren (arbeids-) intensiever te bebouwen.
In de tweede plaats is er als gevolg van de landbouwcrisis een vage tendens
waarneembaar om minder voor geldbelegging te kopen en meer voor eigen
exploitatie (Walcheren). Maar de berichten dienaangaande zijn niet eensluidend. Evenmin wordt duidelijk of de landeigendom van uitwonenden nu
is toe- of afgenomen.
Een toeneming van het "absente" grondbezit wordt wei gemeld vanuit het
Noordfriese kleiakkerbouwgebied: "In den laatsten tijd is het getal bezittenden, naar elders vertrokken, toegenomen. Ben gevolg daarvan is, dat eigen exploitatie vermindert en verpachting of verhuring toeneemt". (Ferwerderadeel)
De staatscommissie van 1906 overzag de toestand van de landbouw over
een periode van overwegend haussejaren en dat is in haar verslag duidelijk
te merken. In deze jaren werden er in Zeeland en in het noordweste1ijk deel
van Noordbrabant weer boerderijen bij wijze van geldbelegging gekocht
door "kapitalisten", niet-Iandbouwers 2). De boven met betrekking tot Zeeland verme1de tendens om los land van grote boerderijen af te splitsen teneinde te komen tot rationelere bebouwingseenheden heeft zich doorgezet en
in dit verband wordt ook over absenteisme gesproken. De eigenaren van in
de westhoek van Noordbrabant gelegen losse percelen die zij tegen een hoge
pacht aan zogenaamde "spadeboeren" vethuren, wonen name1ijk meestal
elders "voornamelijk in de grote steden" 3).
1) Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landbouw in Nederland, 4 delen, 1890.
2) Schetsen van het landbouwbedrijf in Nederland, 1912, pp. 207, 260.
3) Idem, p. 260.
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Ook in Friesland komt het steeds meer voor dat oorspronkelijk bij een
hofstede behorende landerijen afzonderlijk ten verkoop worden aangeboden
of worden verpacht aan "kleine luiden". "Notabelen en grote boeren die een
eigen bedrijfwensen, koopen . .. vee! minder dan vroeger" 1). Anders dan in
Zeeland en Noordbrabant wordt er in de Friese greidhoek " ... door landbezitters-geldbeleggers meer verkocht dan gekocht. Vooral uitwonende
eigenaren hebben in de laatste jaren vaak grote uitgestlektheden land verkocht". De rapporteur brengt deze tendens in verband met een kleine toeneming van de eigen-exploitatie ten koste van de pacht van landbouwgrond.
Als verklaring voor deze tendens wijst de rapporteur op de migratie van erfgenamen van Friese landeigenaren, die " ... gewoonlijk niet genegen (zijn)
hun landbezit in deze provincie aan te houden .. ." 2).
4. RET VRAAGSTUK VAN HET ABSENfEISME IN DE mSTORISCHE LITERATUUR

De gegevens uit rapporten en verslagen zijn niet bepaald overvloedig te
noemen maar desniettemin valt er toch een voorzichtige concJusie uit te
trekken. Absenteisme kwam wei hier en daar voor maar een probleem van
enige omvang is het waarschijnlijk niet geweest. In dat geval zou er in deze
rapporten, waarin andere misstanden vaak omstandig uit de doeken worden
gedaan, meer over zijn gezegd. Deze concJusie lijkt niet in overeenstemming
met sommige uitspraken uit de agrarisch-historische literatuur. Wanneer we
ons beperken tot de klei-akkerbouwgebieden van ons land, die vanuit een
oogpunt van geldbelegging beschouwd vanouds aantrekkelijk waren, dan
blijkt in de Iiteratuur over Friesland wei ter dege over een omvangrijk absenteisme te worden gesproken 3). Volgens Spahr van der Hoek deed het verschijnsel zich in de jaren negentig in toenemende mate voor. Omstreeks 1894
was ruim 66 % van de natuuriijke personen-eigenaren van in Friesland gelegen landerijen buiten deze provincie woonachtig 4). Sannes vermeldt dat
omstreeks 1900 in de kleigemeente Het Bildt bijna 60% van de grond aan
buiten de gemeente wonende eigenaren behoorde. Hoewel van deze groep
waarschijn1ijk een vrij groot deel wei binnen Friesland woonde, is het percentage toch vrij hoog 5).
Nu is een statistisch absenteisme nog niet gelijk te steIIen aan absenteisme
in sociale zin zoals dat vooral door Van der Wielen in zijn studie over de
gemeente Opsteriand wordt opgevat. Wanneer hij het heeft over absenteisme
staat het echte groot-grondbezit centraal en dan gaat het in de eerste plaats
om adel en patriciaat. Grondbezit was voor deze sociale groep de legitimatie
1)

Idem, p. 62.

Z) Idem, p. 481.
3) H. G. W. van der Wielen, Een Friesche landbouw-veenkolonie. Bevolkings-

studies van de gemeente Opsterland, 1930, p. 83.
4) J. J. Spahr van der Hoek, Geschiedenis van de Friese landbouw, dl. 1,1952, p.
677 haalt een niet gedateerde lijst aan, die berost in het archief van de Friese Mij.
van Landbouw.
i) H. Sannes, Geschiedenis van Het Bildt, dl. 3A (1795-1955),1956, p. 267.
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voor hun recht om ambten te mogen bekleden. Ret hoogste ambt, dat van
Commissaris des Konings, werd tussen 1814 en 1940 gedurende twee derde
van dit tijdvak bekleed door leden van de Friese adel. De doorwerking van
Thorbeckes bestuurlijke wetten (kieswet, provinciale wet) had tot gevolg dat
heel wat leden van adellijke geslachten Friesland verlieten, vooral na 1870,
toen in een vrij snel tempo " ... kastelen werden ontruimd" en "staten"
werden gesloopt. Erger dan het verlies aan bestuurlijk potentieel was volgens
Van del Wielen het wegvloeien van heel wat kapitaal dat zeer goed had
kunnen worden aangewend voor een begin van industrialisatie. De "arme
Friese heide" zou minder arm zijn geweest, indien er tijdig adelsgeld in de
industrie was gestoken naar Groninger voorbeeld. Nu verdwenen oosterse
kunstschatten van A. Lycklama a NijehoIt uit Beetsterzwaag naar het
Louvre te Parijs en naar een speciaal museum in Cannes, zoals zijn buurman,
R. baron van Lynden, zijn rijke verzameling schilderijen aan het Rijksmuseum te Amsterdam vermaakte 1).
5.

DE STATISTIEK VAN HET GRONDBEZIT

Afgaande op de gegevens over de situatie in Friesland lijkt het vraagstuk
van het absentelsme wei degelijk een belangrijk probleem te zijn geweest. En
gezien de traagheid van verschuivingen in de vermogenssfeer zou het dit ook
nu nog kunnen zijn. Op zichzelf zou de kwestie vanuit een kwantitatieve
benadering oplosbaar moeten zijn maar hier laat de statistiek ons in de steek.
De Nederlandse landbouwstatistiek bevat wei veel gegevens over de grootte
van bedrijfseenheden maar niet over de grootte van het grondbezit 2). In
beginsel zouden bepaalde archieven, waaronder in de eerste plaats die van
het kadaster en van de grondbelasting, informatie kunnen verschaffen, maar
hielvoor zal een tijdrovende bewerking van grondmateriaal vereist zijn,
waarbij het bovendien de vraag is of dit volledig is bewaard gebleven. Wei
zijn bewaard gebleven de lijsten van hoogstaangeslagenen in's Rijks directe
belastingen op grond waarvan men verkiesbaar kon worden gesteld voor het
lidmaatschap van de Eerste Kamer.
Van 1850 tot 1893 werd voor elke provincie zo'n lijst vastgesteld door Gedeputeerde Staten en gepubliceerd in de Staatscourant en in een van de
provinciale bladen. Na 1893 bevatten deze lijsten aileen nog de namen en het
totale belastbare bedrag waarvoor men in de directe rijksbelastingen is aangeslagen, maar tot dit jaar wordt achter elke naam een vrij gedetailleerde
1) H. G. W. van der Wielen, in Geschiedenis van Friesland, 1968, p. 517 e.v.
Zie ook H. G. W. van der WieIen, Sociale toestanden ten plattelande, in: Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw, 1795-1940, Iste druk, 1943, p. 426-466.
Baars constateerde in de Beijerlanden eveneens vanaf omstreeks 1860 een aanmerkelijke teruggang van het grondbezit van adel en patriciaat. Vanaf die tijd wisten
middenstand en boeren hun bezit in deze polders uit te breiden (C. Baars, De geschiedenis van de landbouw in de Bijerlanden, 1973, p. 106 e.v.).
2) G. Minderhoud, Inleiding tot de landhuishoudkunde, 1948, p. 117. Zie ook
Geschiedenis van de Statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden, 1902 (fotogr.
herdruk 1974) p. 57-59.
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specificatie gegeven. Het gaat bij deze categorie hoofdzakelijk om aanslagen
in de grondbelasting en in de personele belasting. Aanslagen in de patentbelasting waarvoor men zelfstandig in ambacht of nijverheid werkzaam
moest zijn, komen onder de hoogstaangeslagenen veel minder voor 1).
Voor ons doel is in de eerste plaats van belang de specificatie van de aanslag in de grondbelasting. Omdat deze werd geheven van de eigenaar en niet
van de gebruiker wordt van iedere hoogstaangeslagene met grondbezit,
zowel gebouwd als ongebouwd, opgegeven voor welk bedrag hij is aangeslagen in de grondbelasting. Hierbij, is het een erg gelukkige omstandigheid
dat ons stelsel van grondbelasting in dit tijdvak niet conjunctuurgevoelig was
en dat er even min sprake was van een incidentele verzwaring van de belastingdruk 2). Op grond hiervan mag men aannemen dat de hoogte van de
aanslag in de grondbelasting van individuele personen een redelijke indicatie
vormt van de omvang van hun grondbezit. Schommelingen zullen derhalve
in de eerste plaats moeten worden toegeschreven aan koop en verkoop en
aan verervingen. Omdat van iedere hoogstaangeslagen grondbezitter werd
aangetekend in welke Nederlandse gemeente hij hoe hoog was aangeslagen,
bieden de lijsten in de Staatscourant de mogelijkheid een nauwkeurig inzicht
te krijgen in de spreiding van het grondbezit van landeigenaren, die tot de
hoogstaangeslagenen behoorden. Ook worden in de lijsten gewoonlijk adelIijke en academische titels, woon- en geboorteplaatsen vermeld benevens de
geboortedata, terwijl tevens is aangetekend waar en voor welk bedrag men is
aangeslagen in de personele belasting. Deze gegevens kunnen ons informatie
verschaffen over de grondbezittende hoogstaangeslagenen als sociale groep.
Een belangrijke beperking die in de aard van het bronnenmateriaal ligt opgesloten, betreft het doel waarvoor de lijsten werden samengesteld.
In evenredigheid met de omvang van de totale bevolking werd per provincie vastgesteld hoeveel personen een plaats konden krijgen op de lijst van
hoogstaangeslagenen. Hierbij diende als criterium het gesommeerde bedrag
van de aanslagen in grond-, personele-, en (eventueel) patentbelasting samen.
Vergelijking tussen de provincies is niet zonder meer mogelijk omdat de ene
provincie uiteraard meer welgestelde ingezetenen telde dan de andere zodat
de drempel voor het hoogst-aangeslagen zijn niet overal even hoog lag.
Enkele definities

Voor een juist begrip van enige in het verslag van het onderzoek gebruikte
termen en begrippen voIgt hier een korte omschrijving daarvan:
Buitenprovinciaal grondbezit: aIle grondbezit in Nederland dat buiten de
woon-provincie van de hoogstaangeslagenen is gelegen. In de tekst wordt
hiervoor tevens de term "verre" landeigendom gebezigd.
1) J. A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, 1968, p.
p.458.
2) Joh. de Vries, Ret censuskiesrecht en de welvaart in Nederland 1850-1917, in
E.S.R. Jb., 34 (1971) p. 194 e.v.
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Buitenprovinciale grondbezitters of "absente" grondbezitters: hoogstaangesiagenen, die in de grondbelasting (ook) zijn aangeslagen voor het bezit van
grond gelegen buiten de provincie waar de aangeslagene woont. Ter afwisseling wordt deze categorie ook aangeduidt als grootgrondbezitters 1) waarmee
uiteraard niet gezegd wil zijn dat er onder de hoogstaangeslagenen niet ook
grote landeigenaren kunnen zijn geweest van wie aile grond binnen de woonprovincie lag.
Centrale provincies: de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en
Gelderland, waarvan de lijsten met de namen van hoogstaangeslagenen zijn
onderzocht. Deze provincies zijn gekozen omdat mag worden aangenomen
dat hier gedurende het onderzochte tijdvak de meeste "absente" grondbezitters hebben gewoond. In de aanloopfase is het onderzoek beperkt tot enkele
steekproefjaren.

6.

REsULTATEN VAN RET ONDERZOEK VAN DE HOOGSTAANGESLAGENEN
DE SPREIDING VAN GROND EN BEZITTERS

De eerste resultaten van het onderzoek hebben betrekking op:
-

de geografische spreiding van de woonplaatsen der grondbezitters in de
vier centrale provincies en de spreiding van hun grondbezit buiten de
woonprovincie.
- het kwantitatieve verloop van de omvang van het buitenprovinciale landbezit en de vraag in boeverre hierin een conjunctuurbeweging valt op te
merken.
- de vraag in hoeverre het statistische absenteisme van de bezitters van
grond in Zeeland en Friesland is toegenomen in de periode 1850tot 1890.
- enkele regionale verschillen binnen de groep der grootgrondbezitters in
de vier provincies.
De uitkomsten van bet onderzoek naar de geografische spreiding kunnen
nog niet kartografisch worden weergegeven, zodat we hier volstaan met een
verbale weergave van enkele hoofdlijnen. In de eerste plaats valt op dat de
grondbezitters in de vier centrale provincies nauwelijks bezittingen hebben
in de provincies Groningen, Drente, Overijssel, Noordbrabant (met uitzondering van het noordwestelijke kleigebied), en Limburg. Het buitenprovinciale grondbezit is vrij sterk geconcentreerd in Zeeland en Friesland en het
noordwestelijk gedeelte van Noordbrabant. Verder is er binnen de centrale
1) In de vier provincies die in het onderzoek zijn betrokken, lag de minimum
aanslag in de directe belastingen, op grond waarvan men op de lijst der hoogstaangeslagenen werd geplaatst, niet op hetzelfde bedrag. Om een statistisch homogene massa te krijgen zijn in de tabellen 1 tIm 4 alleen personen met buitenprovinciaal grondbezit en een aanslag van f 1023,47 of meer opgenomen. Deze categorie
wordt hier ~geduid met de benaming grootgrondbezitters. In tabel 5 zij aIle
hoogstaangeslagen grondbezitters begrepen.
Voor het verzamelen en bewerken van de gegevens uit de Staatscourant ondervond ik hulp en medewerking van de heer R. W. F. van Drimmelen, econ. cand.,
assistent aan de Econ. Faculteit van de Vrije Universiteit.
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provincies enig buitenprovinciaal grondbezit gelegen in Noord-Holland enmeer verspreid - in het Zuidhollandse en Utrechtse veen-weidegebied.
De concentratie in de kleigebieden van Zeeland en Friesland wijst op een
voorkeur van beleggers in grondbezit voor de "betere" landbouwgebieden.
Dat in dit verband het Groningse kleigebied niet wordt genoemd, vindt zijn
oorzaak in de omstandigheid dat de Groningse landbouwgrond overwegend
in handen was van zelf-exploiterende boeren. De woonplaatsen van de grootgrondbezitters zijn in de vier centrale provincies niet op gelijke wijze gespreid. In Utrecht en Gelderland is er sprake van een tamelijk evenwichtige
spreiding over de beide hoofdsteden enerzijds en de rest van de provincie
anderzijds.
Zo hebben in de provincie Utrecht relatief veel grondbezitters hun domicilie in het gebied van de Utrechtse heuvelrug. In Noord- en Zuid-Holland
wonen de grootgrondbezitters veel meer geconcentreerd en weI voornamelijk
in de gemeenten 's-Gravenhage en Wassenaar en in Amsterdam. Ook in
Haariem, Heemstede en in Dordrecht valt een zekere concentratie van grondbezitters te bespeuren.
7.

DE LUN VAN DE CONJUNCfUUR

In tabel 1 zijn een aantal kern-cijfers uit het onderzoek van de hoogstaangeslagenen bijeengebracht. Er blijkt na 1860 een sterke toeneming te zijn
opgetreden in het aantal buitenprovinciale bezittingen. Deze groei valt ook
te constateren in het totaal van de aanslagen voor de grondbelasting op
"verre" landeigendom. Ook het aantal grootgrondbezitters neemt tussen
1860 en 1880 sterk toe: met meer dan 100%. Maar hier treedt in de jaren
tachtig een flinke terugval op, van 79 naar 59, terwijl het aantal bezittingen
vrijwel stabiel blijft.
Tabell

1850

1860

1870

1880

1890

79
59
a) Totaal aantaI grootgrondbezitters
37
65
38
b) TotaaI aantal buitenprovinciaIe
367
bezittingen 1)
159
278
382
134
c) Totaal bedrag aan grondbelasting
op buitenprovinciaal bezit (guldens) 24.222 28.174 45.799 62.450 58.420
d) Aantal grootgrondbezitters als %v.h.
12,6
12,1
10,0
16,1
18,8
totaal aantal hoogstaangeslagenen

De conc1usie kan dus zijn dat de hoogstaangeslagenen in de tijd van welvaart voor de landbouw in toenemende mate geld hebben belegd in grond.
De stijging van het percentage van de hoogstaangeslagenen dat buiten de
woonprovincie grondbezit had, wijst hier eveneens op.
1) Onafhankelijk van de grootte van het grondbezit telt elke in een aparte gemeente gelegen oppervlakte grond waarvoor door een persoon grondbelasting is
verschuldigd, als een buitenprovinciale bezitting.
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Omdat de reeksen sub a en d in de jaren tachtig zo'n plotselinge daling
laten zien, zijn voor die peri ode gegevens van een groter aantal steekproeOaren onderzocht. Het resuItaat is weergegeven in tabel 2 en laat een geleidelijke daling zien. Opvallend is dat ook na 1880 het aantal grootgrondbezitters
(en tevens het aantal buitenprovinciale bezittingen) nog enkele jaren is blijyen stijgen.
Tabel2

Totaal aantal grootgrondbezitters
Aantal grootgrondbezitters als % v.h.
totaal aantal hoogstaangeslagenen

1880

1883

1885

1887

1890

79

82

71

76

59

18,8

19,8

17,1

17,7

12,6

De agrarische conjunctuur weerspiegelt zich heel duidelijk in de reeksen
uit tabell en 2. Of hier nu een direkt verband bestaat, is echter zeer de vraag.
De aanslag m\ 1880 verschilt immers van het verloop van de landbouwconjunctuur, waarin het keerpunt al in 1878 valt. Op dit punt Iijkt het verloop van de reeksen meer in overeenstemming met de conjunctuurontwikkeling in handel en nijverheid.
De hierboven behandelde gegevens hebben betrekking op het grondbezit
van eigenaren die in een van de vier "centrale provincies" wonen. Wanneer
we een differentiatie naar elk van deze vier provincies afzonderlijk aanbrengen, komt een merkwaardig verschil aan de dag tussen de provincies NoordHolland en Gelderland enerzijds en Zuid-Holland en Utrecht anderzijds. In
de beide eerste provincies neemt gedurende de jaren tachtig het aantal grootgrondbezitters met buitenprovinciaal bezit snel af evenals het totaal van hun
grondeigendom. In de twee andere provincies daarentegen lopen de aantallen betrekkelijk weinig terug (Zuid-Holland) of laten ze zelfs een flinke
stijging zien (Utrecht) (Zie tabel 3).
Tabel3
Grootgrondbezitters naar woonprovincie met tussen ( ) het totaal van hun buitenprovinciale bezittingen 1) in de periode 1880-1890 (steekproeijaren).

Noord-Holland
Gelderland
Zuid-Holland
Utrecht

1880

1883

1885

16 (56)
17 (71)
32 (173)
14 (82)

14 (40)

21 (101)
36 (183)
11 (58)

9 (30)
14 (54)

36 (195)
12 (68)

1887

1890

9 (35)
16 (74)
35 (203)
16 (81)

5 (21)
9 (42)

27 (199)
18 (105)

De belangrijkste oorzaak ter verklaring van de hier geconstateerde verschillen tussen de afzonderlijke provincies zullen we waarschijnlijk moeten
zoeken in de migratie van deze sociale topgroep van grootgrondbezitters,
waarvan er zeer velen behoorden tot de adel en het patriciaat. Uit de aanslag voor de personele belasting zoals geregistreerd in de lijsten van de
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hoogstaangeslagenen blijkt dat verscheidenen van hen in meer dan een provincie een kasteeI of huis bezaten. Zelfs kwam het voor dat men probeerde
belasting te ontduiken door van tijd tot tijd van woonplaats te veranderen 1).
Tabel4

Totaal van de aanslagen ten laste van in centrale provincies woonachtige landeigenaren voor grondbelasting op buitenprovinciaal grondbezit, met tussen ( ) het
aantal bezittingen (respectievelijk gelegen in Zeeland, Noord-Holland, Friesland en
de westhoek van Noordbrabant) 2).

1850

1860

landeigenaar
woonachtig in:

Zuid-Holland
Noord-Holland
Utrecht
Gelderland
Totaal
landeigenaar
woonachtig in:

Zuid-Holland
Utrecht
Gelderland
Totaal
landeigenaar
woonachtig in:

Zuid-Holland
Noord-Holland
Utrecht
Gelderland
Totaal
landeigenaar
woonachtig in:

Zuid-Holland
Noord-Holland
Utrecht
Gelderland
Totaal

1880

1890

3450 (27)

5750 (57)

2600 (16)
350 (3)

350 (3)

12950 (85)
600 (4)
2050 (9)
750 (7)

1870
Zeeland

150 (1)

150 (1)

1350 (15)

1350 (15)

6400 (46)

6100 (60) 16350 (105)

Noord-Holland
4950 (25) 2600 (12)
500 (3)
650 (9)
150 (I)

3600 (8)
700 (4)
150 (3)

1300 (4)
600 (6)
1400 (4)

1850 (7)
950 (9)

5450 (28) 3400 (22)

4450 (15)

3300 (14)

2800 (16)

10700 (38)
2950 (13)
3550 (21)
5000 (16)

9500 (36)

Friesland
250 (4)
1200 (2)
2150 (3)

100 (2)
1200 (2)
4850 (7)

3600(9)

6150 (11)

850 (3)
2600 (10)
4650 (19)
5350 (17)

5050 (33)
7400 (12)

13450 (49) 22200 (88) 21950 (81)

Westhoek van Noordbrabant
2800 (8)

3100 (10)

4200 (13)

1200 (4)
300 (2)
250 (2)

2800 (8)

3100 (10)

4200 (13)

1750 (8)

1) Mondelinge mededeling van Prof. Dr. G. A. Hoekveld te Baam.
2) De uitkomsten van deze tabel zijn naar beneden afgerond op 50 gulden en
dragen een indicatief karakter: grondbezitters met slechts een bezitting zijn hierin
niet meegeteld. Zie ook p. 118 noot 1.
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RET GRONDBEZIT VAN ABSENTE LANDEIGENAREN

Voor het onderzoek van het vraagstuk van het agrarisch absenteisme is
het nodig behalve naar de eigenaren van land ook naar het land zelf te kijken. Wij meldden reeds dat in de onderzochte periode de belangrijkste concentraties van verre landeigendom lagen in Zeeland, Friesland, NoordHolland en het noordwestelijke deel van Noordbrabant. In tabel 4 wordt
aan de hand van de aanslagen in de grondbelasting een overzicht gegeven
van het buitenprovinciaal grondeigendom in deze gebieden voor zover dit toebehoorde aan eigenaren die hun woonplaats hadden in een van de vier
centrale provincies. De cijfers uit deze tabel leren ons dat het inderdaad de
provincie Friesland was waar het verre grondbezit in grootste omvang voorkwam. Ook per eigenaar gerekend was hier het meest sprake van grootgrondbezit; in Zeeland was het bezit per eigenaar kleiner. Gezien deze uitkomst is het niet verwonderlijk dat in de Nederlandse literatuur over het
agrarisch absenteisme de provincie Friesland zo centraal staat.
Behalve in Noord-Holland komt in elke regio tot 1880 een stijging voor
van het aantal grootgrondbezitters en hun landeigendom. Ook hier staat
Friesland, wat betreft de mate van stijging, bovenaan. De krachtige toeneming van het grondeigendom van uitwonende eigenaren voor 1880 heeft
waarschijnlijk een zo diepe indruk in het bewustzijn van de Friezen gemaakt
dat hiervan ook na 1880 de weerklank valt aan te treffen in brochures en
verslagen. Het valt op dat Friesland zich na 1880 van de rest van het land
onderscheidt (Zeeland laat een geheel afwijkend beeld zien) door een nagenoeg stabiele ontwikkeling terwijl het verre grondbezit elders enigszins afneemt. Doordat in Friesland nauwelijks van teruggang sprake was, kan hier
licht in de jaren tachtig en negentig de mening hebben postgevat dat het
absenteisme nog steeds aan het toenemen was. Voor de merkwaardige ontwikkeling in Zeeland waar zowel het aantal grootgrondbezitters als de hoeveelheid grond blijven stijgen, vaIt op basis van de nu ter beschikking staande
informatie moeilijk een verklaring te geven. Vit de tabel valt voorts af te
lezen dat het buitenprovinciale landbezit in Zeeland voor het overgrote deel
in handen is van in Zuid-Holland wonende eigenaren terwijl de eigendom
van grondbezit in Friesland sterk gespreid was. Wei is het aantal eigenaren
van Friese grond dat in Zuid-Holland woonde, in korte tijd zeer sterk toegenomen.
9.

VERSCHILLEN TUSSEN GROEPEN VAN GROOTGRONDBEZITTERS

Tussen de grondbezitters uit de vier centrale provincies blijken enkele
kenmerkende verschillen te bestaan wat betreft de mate waarin het grond,.
bezit van belang was in het totaal van de aanslag voor de directe belastingen.
Onder grondbezit is hier uiteraard aileen het buitenprovinciale bezit begrepen. Een en ander komt duidelijk tot uitdrukking in tabel 5.
Het is interessant om deze gemiddelden te vergelijken met het percentage
van de hoogstaangeslagen grondbezitters dat naast de aanslag in de grond-
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Tabel5

Aantal bezittingen, aanslag in de grondbelasting per grondbezitter en percentage
hoogstaangeslagenen dat grond buiten de woonprovincie bezit (gemiddelden van
de jaren 1850, 1860, 1870, 1880, 1890).
Nrd-Holl. Zd-Holl.

gemiddeld aantal buitenprovinciale
bezittingen per grootgrondbezitter
3,5
gemiddeld bedrag van aanslag voor
buitenprov. grondbezit per groot480,grondbezitter
aantal grootgrondbezitters als percentage
7,4
van het aantal hoogstaangeslagenen

Gelderl.

Utrecht

5,7

3,1

4,5

963,9,7

554,13,0

656,27,5

belasting (en vanzelfsprekend in de personele belasting) ook een aanslag ontving in de patentbelasting:
in procenten :

40,3

33,3

23,6

24,2

De laatste reeks percentages weerspiegelt het economische karakter van
de vier provincies. De grondbezitters in de beide zeeprovincies hebben
duidelijk meer binding aan handel en nijverheid dan hun coUega's in de twee
landprovincies. Hiermee stemt overeen dat het percentage hoogstaangeslagenen dat tot de groep van de grondbezitters behoort, in Gelderland en meer
nog in Utrecht een stuk hoger is dan in Holland. In Noord-Holland is dit
percentage het laagst terwijl het aantal patentplichtigen hier relatief het
hoogst is. Het is waarschijnlijk dat hierin vooral het verschillende karakter
van Amsterdam en Den Haag wordt weerspiegeld: de eerste stad sterk op de
handel gericht, terwijl de residentie meer grondbezittende adel en patriciers
wist aan te trekken.
De in het voorgaande gegeven onderzoekslesultaten van een met de hand
uitgevoerde statistische bewerking der lijsten van hoogstaangeslagenen tonen
aan dat deze historische bron belangrijke informatie verschaft over de grondbezitsverhoudingen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een vervolg
van het onderzoek lijkt ook voor de ontwikkeling per provincie belangrijke
uitkomsten te kunnen opleveren. Hopelijk zal het dan mogelijk zijn een antwoord te geven op vragen als:
-

waar en wanneer ontwikkelde zich een trek van de grondbezittende adel
van het platteland naar de provinciale hoofdsteden.
in welke tijd begon de niet-adellijke welgestelde burgerij zich grondbezit
te verwerven.
in hoeverre bestond er onder adellijke geslachten een streven om hun
grootgrondbezit zoveel mogelijk ongedeeld te laten.
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Waar bet bier om een banteerbaar aantal personen gaat, lijkt ook een
meer prosopografiscbe bewerking van bet materiaal veelbelovend. Zo blijkt
zich onder de niet-adellijke grondbezitters een opvallend groot aantal min
of meer bekende ambtenaren en figuren uit het poiitieke ieven te bevinden,
die deze geidbeiegging waarschijnlijk mede ais statussymbooi hebben beschouwd.

VI

STADSGESCHIEDENIS EN DE VERHOUDING
STAD-PLATTELAND
door
P. KOOIJ

Wanneer contemporaine problematiek de belangrijkste katalysator voor
historisch onderzoek moet zijn, dan doet het wat vreemd aan, dat de verhouding stad-platteland in het centrum van de historische belangstelling
komt te staan op een moment, dat er in de actuele maatschappijwetenschappen al over getwist wordt of de hele wereld nu een stad of een dorp geworden
is. Het gaat even weI niet aan om met de constatering "platteiandslucht maakt
vrij" de cirkel maar gesioten te verklaren. De historicus kan zijn in het heden
opererende collega's nog weI wat meer vertellen. Met name de studie van het
stedeIijk verleden maakt een ware hausse door: "Urban history is the most
newly discovered continent and into the scamble for it goes every explorer" 1).
Ook deze "scramble" gaat met de nodige verwikkelingen gepaard, die in
dit geval vooral ontstaan wanneer de onderzoekers eIkaar niet tegenkomen.
Toch zijn er zo langzamerhand weI een aantal platgetreden paden te onderscheiden, vooral waar het de studie van de stadsgeschiedenis in de Verenigde
Staten, Engeland en Franklijk betreft. Voor zover ze me ergens naar toe
lijken te leiden, zullen ze in dit paper nogmaals bewandeld worden waarbij
er dan speciaal op gelet zal worden of c.q. hoe daarbij de verhouding stadplatteIand benaderd wordt. Ik beperk me daarbij tot de industriele maatschappij.
DE "URBAN IDSTORY" IN DE VERENIGDE STATEN

Amerikaanse stadshistorici dateren de opkomst van hun discipline gemeenlijk in het interbellum. Bij aile verscheidenheid vertoont de "urban
history" in de V.S. van meet aan twee distinctieve trekken: a) een streven
naar een theoretisch kader en b) een duidelijke inspiratie door contemporaine stedelijke problematiek.
Met deze stedelijke problematiek, die in de V.S., het eerste land waar de
megalopolis tot volledige ontplooiing kwam, een aantal specifieke trekken
vertoonde, hield zich in het inter bellum met name de "Chicago school" bezig
en het is deze richting in de sociologie, die een duidelijk stempel op de stadsgeschiedenis gedrukt heeft. R. Park, een der grondleggers, kwam met de
originele definitie: "The city is a state of mind, a body of customs and traditions, and of unorganized attitudes and sentiments, that inhere in those
customs and are transmitted with this tradition" 2). Volgens kenners is dit
1) H. J. Dyos (ed.), The study of urban history, London 1968, p. 6.
2) R. E. Park, E. W. Burgess, The city, Chicago 1925.
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lang niet de slechtste van de ontelbare stadsdefinities, die er in de loop der
tijden gemaakt zijn 1). Zijn samen met E. W. Burgess ontwikkelde strikt ecologische benadering, die zover ging, dat hij naar analogie van wat de plantenen dierenecologie aanneemt voor het natuurlijk milieu, het stadschap bepalend achtte voor het zich er afspelend menselijk leven, heeft echter reeds lang
afgedaan.
De theorie van Parks' leeriing L. Wirth heeft het langer uitgehouden. Deze
omvat meer factoren en de stedelijke omgeving vertoont daarbij minder
deterministische trekken. Wirth' artikel "Urbanism as a way of life" is
wereldbekend geworden 2). Wirth definieert de stad als een betrekkelijk
grote, dichtbevolkte en permanente nederzetting van sociaal heterogene individuen. Uit het samenspel van dichtheid, grootte en heterogeniteit ontstaat een typisch stedelijke levenswijze - het urbanisme - onder meer gekenmerkt door vluchtigheid en segmentatie van sociale contacten, differentiatie, competitie, anomie en mobiliteit. Daarbij wordt de grotere vrijheid
voor de mensen meer dan geneutraliseerd door gevoelens van frustratie, het
verloren gaan in de massa etc. Bij de bestudering van het urbanisme moet
volgens Wirth gelet worden op drie aspecten: 1. tastbare vorm (bevolking,
techno logie, ecologie), 2. sociale organisatie (sociale structuur, instituties,
interactie) en 3. collectief gedrag (attituden, ideologieen).
Deze theorie heeft zowel op de ontwikkeling van de stadssociologie als van
de stadsgeschiedenis grote invloed uitgeoefend, al was het aileen al omdat
hiermee een stimulans werd gegeven tot eigentijds en historisch onderzoek
naar de verschijnselen die Wirth onder de noemer "urbanism" vat. D. W.
Hoover gaat zelfs zo ver, dat hij "the diverging paths of American urban
history" bij Wirth laat beginnen en de urbane historiografie groepeert met de
hierboven genoemde aspecten van het urbanisme als indelingscriteria waarvan er per werk meestal maar een is bestudeerd 3). In de meeste gevallen is
dat bevolking, technologie of collectief gedrag. Dit lijkt me wat te veel aartsvaderlijke eer voor Wirth. In feite is zijn theorie zo ruim, dat vrijwel al het
stadshistorisch onderzoek er weI onder past en een deductief gelegd verband
tussen vrijwel aIle maatschappelijke variabelen is nu eenmaal moeilijk empirisch te falsifieren: uiteindelijk hangt alles met alles samen. Bovendien is
Wirth meer gelnteresseerd in het heden dan in het verleden van de stad.
Het belang van het artikel van Wirth is m.i. voornamelijk toe te schrijven
aan de kwaliteit, dat hiermee de theorievorming van de stadsgeschiedenis
in de V.S. al in zo'n vroeg stadium op gang is gekomen en in een goede richting is gewezen. Wirth geeft namelijk het begrip urbanisatie - waaronder
voordien meestal louter bevolkingsconcentratie verstaan werd - een brede
inhoud door het te bestempelen als de ontwikkeling en de uitbreiding van he
1) H. J. Dyos, a.w., p. 2.
2) L. Wirth, Urbanism as a way of life, in: The American journal of sociology
XLIV juli 1938, herdrukt in : A. B. Callow (ed.) American urban history, London
1969. pp. 488 e.v.
3) D. W. Hoover, The diverging paths of American urban history, in: American
Quarterly XX, 1968 pp. 296-317. Herdrukt in Callow, a.w.
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urbanisme. Hoewel hij niet erg duidelijk maakt of hij dit proces in zijn totaliteit of per stad wil bestuderen, is het door Iatere onderzoekers veeial macro
opgevat. Doordat de theorievorming in de Amerikaanse stadsgeschiedenis
van meet af aan gelijke tred heeft gehouden met het onderzoek en de relatie
micro-macro voortdurend in het oog heeft gehouden, hebben veel stedelijke
monografieen een meer dan locale betekenis gekregen en zijn ze soms zelfs
onder ling vergelijkbaar 1).
Het bovenstaande wil evenwel niet zeggen, dat Wirth het in aIle opzichten
bij het rechte eind gehad heeft. Vele van de door hem gegeven karakteristieken van het urbanisme bleken op grond van later empirisch onderzoek geamendeerd te moeten worden. Bovendien heeft hij - en met hem de school
van Chicago - door te werken met een sociologische definitie van de stad,
de economische aspecten van stad en urbanisatie bewust verwaarloosd 2).
Het is mede hieraan te wijten, dat de Amerikaanse stadsgeschiedenis een
enigszins eenzijdig sociaalhistorisch karakter heeft gekregen.
Deze neglectie van economische factoren is, zij het in mindere mate, ook
opvallend in de tweede inspiratiebron van de Amerikaanse stadsgeschiedenis, die uitgaat van A. M. Schlesinger en R. E. Turner 3). Zij hebben in de
jaren dertig opgeroepen tot een stedelijke interpretatie van de geschiedenis
en stelden daarbij, dat de steden met hun grote bevolkingsdichtheid, die door
migratie voortdurend in beweging is, de motor zijn van sociale en cuiturele
verandering. Een stedeIijke frontier-these dus omdat het hier om processen gaat, die volgens een andere Turner bij uitstek aan de frontier-samenleving toegeschreven moeten worden. De Schlesinger-these heeft veel verzet opgeroepen maar heeft toch geleid tot een groot aantal stadshistorische
studies, die als belangrijkste gemeenschappelijke karaktertrek weer de verbinding van macro- en microniveau vertonen: de socioculturele en soms ook
weI economische ontwikkeling van de natie als weerspiegeld in afzonderlijke
steden en vice-versa 4). Helaas fungeert het gekozen macro-kader - het
nationale verleden - meestal als een neutrale lijst, die zowel een meester1) Wellicht omdat ik in de eerste plaats op de theorievorming let, Iaat ik een
positiever geluid horen dan veel Amerikaanse stadshistorici: vgl. S. B. Warner:
"The neglect of urban history by professional historians confers at least one benefit
upon anyone interested in the field: there are no standard texts and classic controversies that must be mastered before one may feel competent to reason from experience of the past"; S. B. Warner, The urban wilderness. A history of the American city, New York 1972, p. 277.
2) "It is particularly important to call attention to the danger of confusing
urbanism with industrialism and modern capitalism ... For sociological reasons a
city may be defined as a relatively large, dense and permanent settlement of socially
heterogeneous individuals" L. Wirth "Urbanism as a way of life", herdrukt in
Callow, a.w., p. 492.
3) Vgl. b.v. A. M. Schlesinger, The rise of the city, New York 1933. R. E. Turner,
The industrial city and cultural change in C. F. Ware (ed.) The cultural approach to
history, New York 1940, pp. 228-242.
') Zie voor kritiek op de Schlesinger-lijn: W. Diamond, On the danger of an
urban interpretation of history, in: E. F. Goldman (ed.) Historiography and
urbanization, Baltimore, 1941. Herdrukt in Callow, a.w.
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werk, een copie als een impressionistisch schilderij kan omvatten 1). Ik kom
hier nog op terug. Een winstpunt van deze richting is echter wei, dat, wanneer er economische categorieen ingevoerd worden, onvermijdelijk tot
uiting komt, dat steden minder op elkaar lijken dan een louter sociologisch
geinspireerde aanpak doet vermoeden. Economische structuren vertonen
meestal geprononceerdere onderiinge verschillen dan sociale structuren.
Bovendien zijn sommige steden nu eenmaal economisch belangrijker dan
andere. Voor zover de "Schlesinger-lijn" een meer positieve waardering van
het urbanisme voorstond, heeft deze het af moeten leggen tegen de meer
pessimistisch getinte "Chicago-visie".
Veel recentelijk in de V.S. verschenen urbaan-historische werken zijn met
meer of minder moeite nog wei inpasbaar in de hiervoor geschetste "trends".
Toch zijn er ook een aantal studies verschenen, die op een eigen wijze beelden kadervormend zijn. Ruwweg zijn deze te verdelen in geschriften waarin
het macro-proces urbanisatie centraal staat en werken, die meer toegespitst
zijn op afzonderIijke steden.
Een voorbeeld van de eerste orde is het werk van E. Lampard. Ondanks
de aankondiging: "urbanization is conceived as a societal process resulting
in the formation of cities", definieert hij dit fenomeen tenslotte als bevolkingsconcentratie. Dit gebeurt om methodologische redenen: door uit te gaan
van slechts twee variabelen - bevolking en ruimte - is het mogelijk een
beter zicht te krijgen op oorzaken en gevolgen van urbanisatie 2). Voor dit
laatste maakt hij gebruik van het door A. H . Hawley, O. D . Duncan en L.
F. Schnore ontwikkeld ecologisch complex, waarin bevolking, milieu, technologie en "social organization" fungeren als de vier interdependente variabelen, die een maatschappijstructuur bepalen 3). Lampard spitst deze benadering toe op het stedelijk leven en stelt, dat urbanisatie en ook de structuur van afzonderlijke steden voortkomt uit veranderende verhoudingen
tussen bevolking en milieu, die in evenwicht gebracht worden door technologie en "social organization". Behalve dat hij macro- en microniveau met
dezelfde instrumenten wil benaderen, legt hij ook een verbinding tussen
beide door de ontwikkeling van afzonderlijke steden te beschouwen als de
inwerking van urbanisatie op specifieke demografische, institutionele, technologische en ruimtelijke omstandigheden 4).
1) Zie b.v. C. Bridenbaugh, Cities in the wilderness, New York 1938; R. Wade,
The urban frontier. The rise of western cities, Cambridge Mass. 1959.
2) E. Lampard, American historians and the study of urbanization in : The
American historical review, okt. 1961, pp. 49 e.v. Herdrukt in Callow, a.w. E.
Lampard, Historical aspects of urbanization, in: P. M. Hauser, L. F. Schnore (eds),
The study of urbanization, New York 1965, pp. 519-554.
3) Zie b.v. L. F. Schnore, The urban scene. Human ecology and demography,
New York 1965.
') "The great variety of urbanizing experiences underlines the fact that population concentration is everywhere an adaptive process. Each urban tradition, like
each city, represents a continuing accomodation of general societal tendencies to
particular sets of demographic and environmental exigencies", Lampard, Historical
aspects of urbanization, a.w., p. 539.
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Het is de vraag of bet ecologiscb complex de transplantatie naar de stad
beeft overleefd. Het lijkt in de eerste plaats ontwikkeld voor studie in een
tijd, dat de aarde woest en ledig was en de "struggle for life" in volle gang
was temidden van een overwegend vijandig milieu, hetgeen leidde tot technologische en organisatorische innovaties. Voor een analyse van preindustriele
verstedelijking - Lampard noemt dit klassieke urbanisatie -lijkt de
tbeorie bruikbaar maar wanneer de industriele steden aan de orde komen
moet hij tecbnologie en "social organization" als bet ware een eigen leven
laten leiden. Van beperkingen van bet milieu is weinig sprake meer, aItbans
op macro-niveau, en steden zijn verplaatsbaar geworden. Wellaat Larnpard
in een recent werk het milieu weer figureren maar dan op een wijze zoals
sinds het optreden van de club van Rome gebruikelijk is geworden ').
Erg gelukkig gekozen is het begrip nodaliteit als kenmerk van de "social
organization". Lampard stelt, dat er knooppunten ontstaan, steden met
meer of minder centrale functies. Vanuit deze knooppunten wordt de "social
organization" door een leidende groep verder uitgebouwd. Wat hij onder
"social organization" verstaat wordt niet geheel duidelijk. Het begrip heeft
een ruimere inhoud dan bij Wirth en vertoont religieuze, politi eke, sociale,
cuIturele en economische trekken. Lampard preciseert vooral de economische kant ervan en geeft daarmee een relatief verwaarloosd aspect van
urbanisatie een centrale plaats Z).
Als groot voordeel van het ecologisch complex noemen de ontwerpers, dat
de variabelen kwantificeerbaar zijn. Dit is op zijn minst aanvechtbaar, zeker
voor een industriele maatschappij. Het empirisch onderzoek in deze richting
heeft zich tot nu toe dan ook voornamelijk beperkt tot het gemakkelijkst
meet bare, de factor bevolking 3). In feite is men op deze wijze bezig met een
"updating" van het magistrale werk van A. F. Weber "The growth of cities
in the nineteenth century", een historisch-demografische studie avant la
lettre, waarin een groot aantal aspecten van bevolkingsconcentratie in de
1ge eeuw statistisch is weergegeven 4). Hoewel de theorie van Lampard, gezien het erdoor geinduceerde onderzoek, op het eerste gezicht een stap terug
lijkt, biedt zij weI degelijk mogelijkheden om meer vat te krijgen op het
macro-proces urbanisatie. Uitdieping van het verschijnsel nodaliteit lijkt
daartoe de meest aangewezen weg. Verdere accentuering van bet milieu als
determinerende factor is echter ongewenst. In tegenstelling tot sommige
andere gebruikers van het ecologisch complex, i.c. Schnore, is Larnpard met
dit laatste erg voorzicbtig. Het enige concrete, dat bij op dit terrein doet, is
het afleiden van bepaalde infrastructurele ontwikkelingen, met name gezondheidszorg, uit morfologische- en bevolkingsdicbtbeid in steden.
') E. Lampard, The urbanizing world, in H. J. Dyos, M. Wolff (eds.) The Victorian city : Images and realities, London 1973, pp. 3-58.
2) E. Lampard, The evolving system of cities in the United States in: H. S.
Perl off, L. Wingo (eds.) Issues in urban economics, Baltimore 1968, pp. 81-139.
3) E. Lampard, The urbanizing world, a.w.
') A. F. Weber, The growth of cities in the nineteenth century, New York 1899.
Herdrukt in 1963.
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R. Lubove, die een hevige aanval doet op Lampard en hem daarbij o.m.
diens ecologisch-determinisme verwijt is met deze aanval dan ook voorbarig 1). Lubove wil de studie van het "city-building process over time" tot
het distinctieve object van de "urban history" verheffen. Steden moeten beschouwd worden als artefacten, die tot stand komen door niet gedetermineerde beslissingen van mensen. Dit proces vart stadsvorming moet bestudeerd worden in relatie tot technologie en "social organization". Waar
Lubove dit laatste begrip concretiseert, wijst hij in de eerste plaats op economische organisatie en gebruikt daarbij, analoog aan Lampard, het begrip
nodaliteit. De factor technologie laat hij, in navolging van Mumford, figureren
als een soort cultureel medium, dat de mensen gebruiken om zich een nieuwe
omgeving te scheppen 2). Ook dit element is bij Lampard terug te vinden.
Lubove zet zich vooral daarom zo tegen Lampard af, omdat hij in de
eerste plaats gelnteresseerd is in de planning, die iedere stad tot een uniek
artefact maakt. Invoering van macro-categorieen maakt volgens hem, dit
"city-building process" en de relatie ervan met technologie en "social organization" minder doorzichtig 3). Maar is dit proces wei zo doorzichtig te maken
als een stad gelsoleerd wordt van de buitenwereld en men er vanuit gaat, dat
steden of liever de bewoners, kunnen doen en laten wat zij willen? Kenmerk
van de industriele samenleving is juist, dat steden op veleriei manieren hierarchisch zijn verbonden. Juist de invoering van macro-kaders accentueert
dit en geeft indica ties hoe groot de "speelruimte" van afzonderIijke steden is.
De theorievorming van de stadsgeschiedenis lijkt me dan ook eerder gebaat bij een koppeling van de benaderingen van Lampard, die zich toch in
de eerste plaats op macroniveau beweegt, en Lubove dan bij een verdere accentuering van de tegenstellingen. Vooralsnog lijken deze groter dan ze zijn,
de kernbegrippen van beide onderzoekers hebben grotendeels dezelfde inhoud. In het stedelijk verieden zijn zowel voluntaristische als, zij het in mindere mate, deterministische elementen te onderscheiden. Omtrent hun onderIinge dosering kan aIleen verder empirisch onderzoek uitkomst verschaffen.
Een verbinding lijkt ook daarom gewenst omdat er bij de "city-planners"
een neiging is ontstaan de resultaten, die zij op grond van het onderzoek in
een stad geboekt hebben te veralgemeniseren en er een stramien voor de
stadsgeschiedenis aan te ontlenen. S. B. Warner doet dit bijvoorbeeld op
grond van zijn onderzoek in Philadelphia 4). Daarbij worden macro- en
microniveau losgekoppeld. Er wordt hoogstens gezocht naar paraiellie
tussen (inter)nationale en locale ontwikkelingen. Maar Philadelphia was de
1) R. Lubove, The urbanization process: an approach to historical research, in:
the Journal of the American institute of planners, vol. 33 no. 1 (1967). Herdrukt in
Callow, a.w.
2) Zie b.v. L. Mumford, The culture of cities, New York 1938 en The city in
history, New York 1961.
3) R. Lubove, a.w. (editie Callow) p. 649. Lubove is vooral sterk geinteresseerd
in de planning van de morfologie van een stad. Zie ook zijn Twentieth-century
Pittsburgh: Government, business and environmental change, New York, 1969.
4) S. B. Warner, If all the world were Philadelphia: A scaffolding for urban
history 1774-1930, in American historical review LXXIV okt. 1968, pp. 26-43.
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hele wereld niet, het lag er midden in. En dat heeft zowel de wereld als
Philadelphia ondervonden.
Overigens heeft Warner op het terrein van de stadsgeschiedenis zijn sporen
wei nagelaten. Qua metboden en technieken is zijn werk sterk verwant met
dat van de "new economic historians". De aanpak is sterk kwantitatief met
gebruikmaking van verfijnde statistische methoden en er is een heilzame
explicitering van vooronderstellingen. Zijn onderzoekingen naar het patroon
van de groei van Philadelphia en de rol van het verkeer in de groei van voorsteden van Boston zijn exemplarisch voor verder onderzoek naar de interdependentie van technologie en "social organization" op microniveau. De
titel en inhoud van zijn laatstverschenen werk "The urban wilderness" duiden er overigens wei op, dat ook de city-planners niet ontkomen aan een
weinig ecologisch-determinisme 1).
Een andere groep stadshistorici benadert de steden met behulp van methoden en technieken uit de historische demografie en met aan de sociologie
ontleende theoretische concepten. Als inspiratiebron voor deze richting
dient vooral de schitterende studie van S. Thernstrom over sociale mobiliteit
in Newburyport 2). De verzamelbundel "Nineteenth century cities" bevat
studies over stedelijke sociale structuren, structuurveranderingen, migratie,
sociale en geografische mobiliteit uitgesplitst naar bevolkingsgroepen en
biedt daarmee een goed overzicht van de preoccupaties binnen deze richting 3 ). Het epitheton "New urban history" waarmee Themstrom c.s. hun
werk tooien vind ik vooralsnog echter te pretentieus gekozen. In feite bedrijven zij modeme sociale geschiedenis. De stad fungeert daarin eerder als
een huls om de te verwerken data dan als een artefact. Thernstrom bescbouwt de stad dan ook niet als een distinctief onderzoeksobject, daarvoor
acbt hij deze te nauw verbonden met de buitenwereld waar zich soortgelijke
verschijnselen afspelen als hij voor de stad onderzoekt. Migratie is niet locaal
te bestuderen 4). Hij toont dan ook duidelijk ambitie-deze wordt door lang
niet al zijn geestverwanten gedeeld-om verbindingen te leggen tussen
micro- en macroscbaal in de lijn van Lampard, wiens theorie hij met instemming aanhaalt.
De "new urban historians" komt de verdienste toe, dat zij de kennis omtrent de minder direct zichtbare aspecten van de factor bevolking en omtrent
sociale facetten van de "social organization" enorm vergroot hebben. Van
"new urban history "zal echter pas sprake zijn als de bestudering van deze
factoren gerelateerd wordt aan die van de overige componenten van het
1) S. B. Warner, The private city: Philadelphia in three periods of its growth,
Philadelphia 1968. Idem, Streetcar suburbs: The proces of growth in Boston 18701900, Cambridge Mass. 1962. Idem, The urban wilderness: A history of the American city, New York 1972. Vgl. hoofdstuk 7 "Coping with the urban environment".
2) S. Thernstrom, Poverty and progress: Social mobility in a nineteenth century
city, Cambridge Mass. 1964.
3) S. Thernstrom, R. Sennett (eds.) Nineteenth century cities: Essays in the new
urban history, New Haven 1969.
') S. Thernstrom, Reflections on the new urban history, in: Daedalus vol. 100
1971, pp. 359-375.
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ecologisch complex, met name de geografische, economische en politieke
component. Dan zal het ook meer stadsgeschiedenis worden. *
DE "URBAN HISTORY" IN ENGELAND

De start van de stadsgeschiedenis in Engeland is te traceren in de jaren
zestig met als grote inspirator H. J. Dyos, die in 1970 is benoemd tot eerste
hoogleraar in de "urban history". Hij is redacteur van en medewerker aan
"The study of urban history", een werk, dat onmisbaar is voor kennis van
en inzicht in de beoefening van de stadsgeschiedenis in Engeland en dat er
in niet onbelangrijke mate toe heeft bijgedragen, dat het yak als een aparte
discipline is erkend 1). Dit laatste wi! echter niet zeggen, dat de stadsgeschiedenis in Engeland een eigen gezicht vertoont: "In Britain, urban history is
plainly an omnibus term for related aspects of economic and social history,
sociology, politics, economics, historical demography, geography, architectural history, town planning 2). Inderdaad vertonen de onderzoeksthema's, boeken en artikelen die genoemd worden in de regelmatig verschijnende "Urban history newsletter" en het in 1974 voor het eerst verschenen
"Urban history yearbook" een zodanige heterogeniteit, dat het weI schijnt,
dat aile geschiedenis stadsgeschiedenis is en soms heeft het er veel weg van,
dat de net met veel moeite doodverklaarde ouderwetse locale- en cultuurgeschiedenis, nu in een urbaanjasje gestoken, weer een plaats krijgt op het forum.
Toch moet men oppassen in deze omarming van alles wat er maar enigszins stedelijk uitziet louter een testimonium paupertatis te vermoeden. De
noodzaak tot de ontwikkeling van een theoretisch kader wordt weI degelijk
ingezien, aileen wil men, i.c. Dyos, zich niet bij voorbaat insnoeren in een
strak keurslijf maar pas op grond van een groot aantal monografieen tot
theorievorming en terreinafbakening komen. Wellicht is de beduchtheid om
vooralsnog te tornen aan de volheid van het stedelijk verleden voornamelijk
toe te schrijven aan de omstandigheid, dat de stadsgeschiedenis in Engeland,
meer dan in de V.S., duidelijk in de ban der historie verkeert. Alles kan belangrijk zijn, niets wordt uitgesloten: "It must remain what it is: a field of
study in which cognate disciplines maintain their distinctive roles" 3).
Deze benadering is terug te vinden in het onlangs verschenen volumineuze
boek "The victorian city" onder redactie van Dyos en Wolff '). Het is een
monumentaal werk waaraan naast 24 Engelsen ook 16 Amerikanen meegewerkt hebben. Zij hebben hun visies neergeschreven in 37 artikelen waarin
evenzoveel facetten van de Victoriaanse stad behandeld zijn: van morfologie
1) H. J. Dyos (ed.) The study of urban history, London 1968.
2) Research in economic and social history, London 1971, p. 49. Het hoofdstuk

"urban history" is voomamelijk door Dyos geschreven.
3) Ibidem, p. 53.
') H. J. Dyos, M. Wolff (eds.), The Victorian city: Images and realities, London
1973.
* Een eerste aanzet hiertoe wordt gegeven in het na de afsluiting van dit artikel
verschenen werk L. F. Schnore (ed.), The new urban history. Quantitative explorations by american historians, Princeton 1975.
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en demografie tot poezie en van politiek en godsdienst tot recreatie. Daarnaast is er een verscheidenheid aan theoretische concepten (sociologisch en
sociaalpsychologisch), methoden en technieken terwijl er veel met ongebruikelijk bronnenmateriaal is gewerkt. Een synthese is het echter niet 1). Daarvoor zijn de gekozen invalshoeken en de gebruikte methoden en technieken
onderling te verschillend. De auteurs bedrijven elk hun eigen stadsgeschiedenis en deze ontmoeten elkaar maar zelden.
Een en ander is natuurlijk weinig bevorderlijk voor cumulatief onderzoek.
Naarmate de stroom publicaties groeit wordt dit manifester. Het is dan ook
niet verwonderlijk, dat de samenstellers van het "Urban history yearbook"
zich afvragen of er zo langzamerhand niet wat bijwagens gelost moeten
worden 2). Me dunkt, dat dit weI kan gebeuren. De door Dyos zo geroemde
"healthy catholicity" draagt meer het karakter van een ongezonde spraakverwarring. Pas bij afbakening van het studieveld kan er sprake zijn van echt
multidisciplinair onderzoek, al was het aileen al omdat de door verschillende
maatschappijwetenschappen gelnspireerde onderzoekers dan niet meel zo
gemakkelijk om elkaar heen kunnen. De reIevantie en verscheidenheid van
de aangeboorde thema's staat er weI borg voor, dat dit veld niet te krap bemeten zal zijn.
Ook nu al hebben zich binnen de stadsgeschiedenis een aantal veelbelovende stromingen ontwikkeld. Succesvol en dominant is de historischdemografische aanpak, zoals deze o.m. door Armstrong en Wrigley wordt
bedreven 3). Hun werk is sterk verwant met dat van de "new urban historians". Daarnaast is er de typisch Engelse traditie van de gelntegreerde bestudering van politieke en sociale componenten, die al bij Asa Briggs een hoogtepunt vond en die recentelijk de studie van E. P. Hennock heeft opgeleverd ').
Opvallend is, dat economische aspecten van de geschiedenis van steden op
het ogenblik veel minder intensief bestudeerd worden dan sociale. Van de
37 artikelen in "The Victorian city" is er niet een bij uitstek economisch getint en dit is op zich al een reden om het boek geen synthese te noemen. Deze
verwaarlozing van economische aspecten is er niet altijd geweest. Met name
in de jaren vijftig is een aantal stadsgeschiedenissen verschenen waarin een
primair economische optiek gecombineerd wordt met aandacht voor andere
facetten. Het boek van Barker en Harris over St. Helen's is een belangrijk
voorbeeld 5). Op het ogenblik is het vooral S. Checkland, die een economische
1) F. Bedarida, die het werk recenseert in het Urban history yearbook 1974, vindt
dat het dit juist wei is (pp. 59-62).
2) H. J. Dyos (ed.), Urban history yearbook 1974, Leicester 1974, p. 4. Helaas is
er in het yearbook 1975 geen verbetering te bespeuren.
3) E. A. Wrigley, A simple model of London's importance in changing English
society and economy 1650-1750, in: Past and present 37, pp. 45-71. (Overigens is dit
model wei erg simpel en springt Wrigley nogal ruw om met demografische gegevens).
W. A. Armstrong, The interpretation of the census enumerators' books for Victorian towns, in The study of urban history, a.w., pp. 67-86.
') Asa Briggs, Victorian cities, London 1963. E. P. Hennock, Fit and proper
persons : Ideal and reality in nineteetnh century urban government, London 1973.
5) T. C. Barker, J. R. Harris, A Merseyside town in the industrial revolution,
St. Helen's 1750-1900, 1954.
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benadering prefereert en bij zijn studies in Glasgow modelmatig te werk
gaat 1). Ook aspecten van de economische infrastructuur, met name de
spoorwegen, krijgen enige aandacht 2).
Vooralsnog omvat de Engelse "urban history" aIles wat er in, met, tussen
en door steden gebeurde en is sterk sociaalhistorisch getint. Een macrokader
ontbreekt - aileen het nationaal verleden fungeert als zodanig - en ook
een micro-kader is er eigenlijk niet, tenzij men de stadsmuren als zodanig wil
laten figureren. Wellicht, dat een evaluatie van uit de V.S. geimporteerde
theoretische inzichten de begripsvorming in Engeland kan bevorderen 3).
Gezien het bovenstaande doet het wat vreemd aan te vernemen, dat de
samenstelJers van genoemde bundel "Research in economic and social
history" van mening zijn, dat in tegenstelling tot wat in Engeland het geval
is, de 5tadsgeschiedenis in Nederland een kwijnend bestaan leidt omdat het
object hier gemonopoliseerd is door geschiedenis. Afgezien van de omstandigheid, dat die monopolisering hier even sterk of zwak is als in Engeland, is er
aIlerminst sprake van een kwijnend bestaan. Ook in Nederland worden vele
facetten van het stedelijk verleden op orthodoxe en moderne wijze bestudeerd. We zijn er aIleen nog niet opgekomen om dit stadsgeschiedenis te
noemen en het als een nieuw yak te beschouwen. De oorzaak hiervan ligt
m.i. op een ander vlak. De opkomst en promotie van de "urban history" in
Engeland is mede te beschouwen als een reactie op de sterke anti-stedelijke
tendensen in de Britse historiografie. Hetzelfde geldt voor de V.S. In Nederland daarentegen heeft de geschiedschrijving van meet af aan een urbane
basis gehad. Niet voor niets zijn de werken van de "Wageningse school"
onder meer geprezen als een doorbreking van dit stedelijk paradigma. Gemeten naar Britse maatstaven bestaat er in Nederland juist een uitgebreide
stadshistoriografie. Maar beter dan werken als "Partij en factie" en "Volksgezondheid en sociale ontwikkeling" in de eerste plaats aan te duiden als
stadsgeschiedenissen, kan er gewezen worden op de nog steeds imponerende
dissertatie van Van Dillen - als beginpunt - en op recente studies o.m. geschreven door Van den Eerenbeemt, Van Tijn, Messing en de Jonge om aan
te geven, dat ook hier weI het een en ander aan het yak gedaan wordt 4).
1) S. G. Checkland, Towards a definition of urban history, in The study of urban
history, a.w., pp. 343-362.
2) J. Kellett, The impact of the railway on Victorian cities, 1969.
3) Dyos is goed op de hoogte van de Amerikaanse theorievorming. De benadering van Lampard noemt hij met instemming maar zijn eigen werk zoals Victorian
suburb, a study of the growth of Camberwell, 1961, acht hij meer verwant met dat
van Lubove, vgl. Urban history yearbook, a.w., p. 5.
4) J. G. van Dillen, Het economisch karakter der middeleeuwse stad, A'dam
1914.
H. J. F. M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd
1794-1814, Nijmegen 1955.
F. A. M. Messing, Werken en leven in Haarlem 1850-1914, Amsterdam 1972.
Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam, Amsterdam 1965.
J. A. de Jonge, Delft in de 1ge eeuw, in: Economisch en sociaalhistorischjaarboek,
Den Haag 1974.
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DE "HISTOIRE URBAINE" IN FRANKRUK

De "histoire urbaine" begon zich ongeveer te zelfer tijd af te tekenen als de
"urban history" in de V.S. 1). Waar in de V.S. de sociologie de gangmaker
was, zo was dit in Frankrijk de geografie. Als pionier-studie geldt het werk
van R. Blanchard over Grenoble, dat model gestaan heeft voor vele historisch-geografische studies van steden 2). Ook de meeste werken van historici,
die gerekend kunnen worden tot de in het interbellum ontstane "ecole des
annales" bezitten een sterk geografische ondertoon, terwijl de steden daarin
veelal worden aangeduid als motoren of coordinatoren van maatschappelijke
vooruitgang 3).
Dit primaat van de geografie heeft de Franse urbane historiografie een
specifiek karakter gegeven. De meeste monografieen van steden behelzen
niet slechts de geschiedenis van een stad maar strekken zich ook uit tot het
ommeland, zodat het in de meeste gevallen om regionale studies gaat.
Helaas zijn de meeste en beste werken in deze traditie geschreven over preindustriele steden maar ook werken over 1ge eeuwse steden vertonen deze
karakteristiek 4). Daarnaast heeft het in Frankrijk veelgehoorde pleidooi
voor integrale geschiedschrijving ertoe geleid, dat in deze studies ve1e facetten van het stedelijk verleden in hun onderlinge verwevenheid zijn onderzocht.
Lange tijd zijn daarbij echter sociale aspecten - d.w.z. aspecten die in de
actualiteit door de socioloog onderzocht worden - relatief verwaarloosd.
De omstandigheid, dat de Franse sociologen over het algemeen hun onderzoeksterrein "outre-mer" zochten is hier zeker debet aan 5). Het afgelopen
decennium heeft echter vooral de school van Labrousse de sociale aspecten
van de "histoire urbaine" tot een centraal onderzoeksobject gemaakt. Doordat dit onderzoek vooral kwantitatief gericht is, is daarmee een Franse pendant van de "new urban history" ontstaan 6). Dit kon des te gemakkelijker
gebeuren omdat de methoden en technieken van de historische demografie
vooral in Frankrijk ontwikkeld zijn. Belangrijk is ook het werk van L.
Chevalier, dat evenwel moeilijk inpasbaar is in de bestaande stromingen
omdat hij de verklaring van sociale verschijnselen, waarvan hij analoog aan
de school van Chicago niet bepaaJd de meest vrolijke bestudeert, via de his1) Zie voor een overzicht: F. Bedarida, The growth of urban history in France:
some methodological trends, in The study of urban history, a.w., pp. 47-61.
2) R. Blanchard, Grenoble: etude de geographie urbaine, Paris 1912.
3) Vgl. F. Braudel, La Mediterranee et Ie monde mediterraneen it I'epoque de
Philippe II, Paris 1949.
') Vgl. P. Goubert, Beauvais et Ie Beauvaisis de 1600 it 1730, Paris 1958.
M. Garden, Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siecle, Paris 1970.
M. Agulhon, Une ville ouvriere au temps du socialisme utopique. Toulon de
1815 it 1851, Paris 1970.
5) F. Bedarida, a.w., p. 53. De socioloog M. Halbwachs vestigde in het interbellum de aandacht op de school van Chicago maar de benadering daarvan yond in
Frankrijk weinig weerklank.
0) Exponent hiervan is Adeline Daumard, die met de notariele archieven geheel
nieuw bronnenmateriaal aanboorde. Adeline Daumard, La bourgeoisie parisienne
de 1815 it 1848, Paris 1963.
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torische demografie in laatste instantie wil zoeken in de biologie 1).
Geografisch getinte stadshistories op meso-niveau en structurele sociale
geschiedenis in een stedelijk kader zijn de dominante "trends" in de Franse
urbane historiografie, die beide een hechte demografische basis vertonen. De
laatste lijkt aan de winnende hand te zijn. Een indicatie hiervan is de recente
constatering van L. Bergeron en M. Roncayolo : "L'oubli de l'espace et de
ses structures est bien la principale lacune des etudes francaises, aussi" 2).
Daaraan verbinden zij in de eerste plaats een vermaning, dat de beoefenaren
van de structurele sociale geschiedenis zich wat meer gelegen zuBen moeten
laten liggen aan het stedelijk kader en daarmee haken zij in op een bezwaar,
dat veelvuldig tegen de "new urban history" gemaakt wordt 3). Daarnaast niet daarmee verbonden - bevat hun artikel een oproep om ook op macroniveau de factor ruimte duidelijker te laten figureren, ongeveer op de wijze
zoals Lampard dit voorsteIt.
Als macro-kader fungeert ook in Frankrijk in de eerste plaats het gangbare beeld van het nationale verleden en onder urbanisatie verstaat men over
het algemeen bevolkingsconcentratie 4). In het merendeel van de stadshistorische werken figureert trouwens een stad als "personnage central" waarbij het
ommeland in aile opzichten - demografisch, economisch - als dienstbaar
aan de stad beschouwd wordt en deze wijze van benaderen is lange tijd door
de Franse geografie gesanctioneerd. Gedurende geruime tijd vindt er echter
ook import van geografische concepten plaats, die betrekking hebben op
stedelijke netwerken. Dit heeft tot enige studies geleid waarvan de belangrijkste wei zijn die van M. Rochefort, die de theorie van de centrale plaatsen
toetst voor de Elzas en E. Juillard, die een stedelijke hierarchie VOOI het preindustriele Frankrijk geconstrueerd heeft 6). Vooralsnog zijn deze studies
vrij geisoleerd gebleven maar het is verheugend te constateren, dat men ook
in Frankrijk van mening is, dat zij vervolg verdienen 6).
STAD EN PLATTELAND, ANTITHESE OF COMPLEMENT

Vit het voorgaande moge blijken, dat er bij aile verschillen in optiek,
1) L. Chevalier, La formation de la population parisienne au XIX siecle, Paris
1950. Idem, Classes laborieuses et classes dangereuses, Paris 1958.
2) L. Bergeron, M. Roncayolo, I'Historiographie urbaine en France (XVIIIeXIX siecles). Gestencild rapport uitgereikt op het internationaal economischhistorisch congres te Kopenhagen 1974, p. 11.
3) Zie ook: L. Bergeron, Histoire sociale et histoire urbaine: It la recherche d'une
methode, in: Conjoncture eco nomique, structures sociales. Hommage It Ernest
Labrousse, Paris 1974.
4) G. Dupeux, La croissance urbaine en France au XIXe siecle, in Revue d'histoire economique et sociale, 1974 no. 2, pp. 173-190.
•) E. Juillard, L'armature urbaine de la France pre-industrielle, Bulletin de la
faculte des lettres de Strasbourg, maart 1970.
M. Rochefort, L'organisation urbaine de l'AJsace, Strasbourg 1960.
8) In het recente, wei erg gedetailleerde werk van J. C. Perrot, Genese d'une ville
moderne Caen au XVIlle siecle, 2 dIn, Lille 1974, wordt veel aandacht besteed aan
de ruimtelijke structuring van economische, sociale en uiteraard demografische
processen, voornamelijk op meso-niveau.
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methoden en technieken, in de theorie en praktijk van de stadsgeschiedenis
gebruik gemaakt wordt van twee hoofdingangen: de afzonderlijke stad en
het verschijnsel urbanisatie. Afhankelijk van de gekozen ingang verschilt ook
de theoretische visie op het platteland. Wanneer de micro-ingang gekozen
wordt fungeert het platteland als antithese, bij een macro-benadering als
complement van de stad. In het laatste geval is het wellicht beter van ommeland te spreken. Aangezien er binnen de Engelse "urban history" nauwelijks
getheoretiseerd wordt, is het volgende een voornamelijk Amerikaans geinspireerd betoog, met enige Engelse accenten. De meso-benadering van de
Franse (stads)historici blijft hierbij verder buiten beschouwing, VOOrnameIijk omdat deze vooral toegepast wordt in de preilldustriele periode en het
daarbij meer gaat om praktisch onderzoek dan om kadervorming. Overigens
moet wei benadrukt worden, dat deze aanpak m.i. een stap in de goede richting is. De in het nu volgende opgenomen passages over de ineffectiviteit van
de vigerende macro-kaders en de noodzaak tot vervanging ervan, regarderen
echter ook de "histoire urbaine".
De micro-ingang is de meestgekozene in de stadsgeschiedenis zowel in
theorie als praktijk. De meeste onderzoekers zijn gebiologeerd door een stad
of enkele aspecten daarvan en hun onderzoek strekt zich zelden "extra
mUTos" uit. Voor zover de stad in een groter geheel geplaatst wordt, bijvoorbeeld omdat bepaalde ontwikkelingen niet vanuit de stad verklaarbaar zijn,
wordt er meestal een beroep gedaan op een nationaal referentiekader, dat
dan als een soort buitengebeuren figureert (de groei van de natie, de industriele revolutie, het opkomend socialisme etc.).
Binnen deze benadering fungeert het platteland voornamelijk als anti these
bij de begripsvorming 1). In veel definities van steden - en er zijn er nogal
wat gemaakt - worden juist die kenmerken genoemd welke de stad onderscheiden van het platteland 2). Een duidelijk voorbeeld biedt de sociologische definitie van Wirth maar het is ook te vinden in meer economische,
morfologische, politieke en demografische omschrijvingen en combinaties
daarvan.
AI doende realiseert men zich te weinig, dat daarmee tevens een karakterisering gegeven wordt van het platteland en vraagt men zich nauwelijks af of
de aan het platteland toegedichte karakteristieken weI juist zijn. Het beeld
van het land waar het leven goed is, zoals b.v. Wirth dat schetst, blijkt op
grond van later onderzoek allerminst realiteit. Wirth wordt door zijn critici
verweten, dat hij te onvoorzichtig is omgesprongen met theorieen van klassieke sociologen als Weber, Durkheim en Simmel en dat hij de tweedeling
1) Ook in de Franse urbane historiografie bevatten veel beschrijvingen van de
verwevenheid van stad en ommeland een antithetische ondertoon. Zie ook de discussie tussen Labrousse en Braudel in G. Friedmann (ed.), Villes et campagnes,
Paris 1953 (verslag van de eerste sessie). Beide discussianten geven impliciet blijk
van deze antithetische visie maar Braudel snijdt tevens in algemene bewoordingen
het probleem van stedelijke hierarchieen aan.
2) Zie hiervoor b.v. H. J. Dyos, Agenda for urban historians in: The study of
urban history, a.w., pp. 1-47.
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Gemeinschaft - Gesellschaft waarmee Tonnies twee opeenvolgende fasen
van maatschappelijke ontwikkeling aanduidt, in een peri ode laat optreden,
zodat de stad van vandaag geconfronteerd wordt met een platteland, dat
voornamelijk van gisteren is. Bovendien wordt er herhaaldelijk op gewezen,
dat veel problemen, die de school van Chicago typisch stedelijk acht, al in
een vroeg stadium op het platteland voorkomen. H. Gans stelt bovendien,
dat de door Wirth geschetste levenswijze aileen in het centrum van de stad
voorkomt en dat in de voorsteden stabielere leefpatronen figureren. Bevolkingsdichtheid bepaalt maar ten dele het urbanisme. Over het algemeen probeert men het centrum-milieu te ontstijgen om in minder dichtbevolkte delen
van de stad het gewenste leven te leiden 1).
Overigens is de "urban-rural dichotomy" nog altijd een gebruikelijk thema
in de Amerikaanse sociale wetenschappen, met name de antropologie. Voor
zover het de beoefening van de stadsgeschiedenis raakt, komt het vooral
naar voren bij de stu die van pre-industriele steden en dus ook van steden in
de ontwikkelingslanden 2).
In de theoretische publicaties, die de groei van steden en het totale proces
van verstedelijking tot onderwerp hebben, neemt het platteland een duidelijker plaats in. Overigens verkeert het onderzoek naar de groei van steden
in de 1ge eeuw nog in het beginstadium. De steden groeiden omdat alles
groeide en alles groeide vooral in de steden, is een stelling, die men in de
meeste handboeken over industriele revoluties impliciet kan aantreffen. Voor
zover hier dan nog nader op wordt ingegaan, wordt vooral gewezen op de
locatie van de industrie in de steden en migratie. Of migratiestromen op
gang kwamen op grond van de "aantrekkelijkheid" van de stad of de "onaantrekkelijkheid" van het platteland is nog te weinig onderzocht 3).
Het onderzoek naar migratiepatronen, zoals dat door de "new urban
historians" verricht wordt, is een stap in de goede richting. Belangrijke
vraagstukken als de relaties, die er bestaan tussen bevolkingsgroei, economische groei en urbanisatie zijn vanuit stadshistorisch oogpunt het beste te
onderzoeken, wanneer zowel demografische als economische ontwikkeling
ruimtelijk gestructureerd worden.
De situering van economische ontwikkeling in de ruimte fungeert als een
kernthema in de geografie en regionale economie maar is in de stadsgeschiedenis nog weinig gebruikelijk. Enigszins doorgedrongen zijn de theorieen
van de centrale plaatsen van Chris taller en Losch, van wie de eerste vooral
1) Urbanism and suburbanism as ways of life: a re-evaluation of definitions, in:
A. Rose (ed.) Human behavior and social processes, Boston 1962. Herdrukt in

Callowa.w.
2) Vgl. P. M. Hauser, Observations on the urban-folk and urban-rural dichotomies as forms of western ethnocentrism, in : The study of urbanization, a.w., pp.
503-519.
3) Deze discussie is met name in Engeland weI gevoerd maar na het verschijnen
van het bekende artikel van J. D. Chambers, Enclosure and labour supply in the
industrial revolution (Economic history review, Sec, ser, vol. V pp. 319-344) te
weinig voortgezet.
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let op de functie van steden als verzorgers van een regio en de tweede op de
functie als productiecentra 1).
Lampard heeft voornameJijk aan deze richting het begrip nodaliteit ontleend. De stad moet beschouwd worden als een multifunctionele centrale
plaats, een concentratiepunt van goederen, diensten en impulsen. De stad
maakt daarbij deel uit van een systeem, dat gekenmerkt wordt door het gerelateerd optreden van horizontale differentiatie - de stad in interdependentie met haar ommeland - en verticale differentiatie - een hierarchie
van steden en ommelanden. Daarbij uiten centraliteit en hierarchie zich niet
aIleen op het economisch vlak maar ook politiek, cultureel en sociaal 2).
Het ontstaan van dit complex van relaties wordt suggestief beschreven
door O. Handlin. Hij beschouwt de moderne stad als een orgaan van een
groter geheel terwijl haar voorgangster een van de buitenwereld geisoleerde
eenheid was. De transformatie van de West-Europese stad van organisme
naar orgaan plaatst Handlin - en dat lijkt me vrij laat - in de 18e eeuw en
volgens hem vond deze plaats op grond van de gezamenlijke inwerking van
drie krachten: de vorming van nationale staten, de uitbouw van het moderne
kapitalisme en de ontwikkeling van het transpoIt 3).
Bij een dergelijke benadering kan er geen sprake zijn van de stad of het
platteland. Zoals steden maar ten dele op elkaar leken zo onderling verschillend was ook het platteland. Rurale gebieden, die tot het directe omrneland
van een stad met een sterke multifunctionaliteit behoorden, waren qua vorm
en karakter sterk verschillend van landeJijke gebieden in de periferie. Het
directe ommeland van een hoofdstad was veel belangrijker dan een ruraal gebied elders al was het aIleen maar omdat in veellanden het hof hier resideerde.
De interdependentie stad-platteland en het totale hierarchisch systeem is
in de eerste plaats vanuit de steden opgebouwd en de motieven daartoe
waren primair economisch. Steden zijn al in een vroeg stadium gaan fungeren
als een soort entrepreneur door de allocatie van goederen en diensten aan
zich te trekken. Met name havensteden hebben zich een hoge plaats in de
hierarchie verworven omdat zij de verbindingen binnen en buiten het nationale systeem verzorgden en coordineerden. F. J. Fisher beschrijft de systeembouwende reI van Londen in de 18e eeuw en wijst daarbij vooral op de rol, die
de stad - of liever een bepaalde groep in de stad - heeft gespeeld bij het tot
stand brengen van een regionale arbeidsverdeling in Engeland in haar functie
als uitzetter van grondstoffen en opkoper van producten '). Deze centrale
1) W. Christaller, Die zentralen Orte in Siiddeutschland, Jena 1933.
A. Losch, Die raumliche Ordnung der Wirtschaft, Jena 1944.
Zie voor een overzicht van overeenkomsten en verschillen in de systemen, die in
de geografie gebruikt worden: J. Buursink, Centraliteit en hierarchie, Assen 1971.
2) E. Lampard, Historical aspects of urbanization, a.w., idem, The evolving
system of cities in the United States, a.w.
3) O. Handlin, The modern city as a field of historical study, in: O. Handlin and
J. Burchard (eds.), The historian and the city, Cambridge Mass. 1963, pp. 1-26.
•) F. J. Fisher, London as an "engine of economic growth", in: J. S. Bromley
and E. H. Kossmann (eds.), Britain and the Netherlands, vol. IV, The Hague 1971,
pp. 3-17.
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functie bracht een geweldige creatie van arbeidsplaatsen binnen Londen met
zich mee. De numerieke groei van een stad is dan ook mede gebonden aan de
hierarchische plaats, die een stad inneemt met name in de economie maar
dikwijls gaan hier andere centrale functies mee samen.
Dat het fungeren als entrepreneur, het beheersen van aan- en afvoerwegen
een belangrijke groeifactor voor steden geweest is, indiceert ook het feit, dat
in 1860 van de tien grootste steden in de V.S. de eerste vijf zeehavens waren
en de vier volgende binnenlandse transportcentra. Pas daama volgden enige
industriesteden en Washington 1).
Met name de economische kant van het systeem was voortdurend in beweging. Industrialisatie en de ontwikkeling van het transport en de communicatietechnieken zorgden voor constante verandering. Steden rivaliseerden onderiing om een hogere plaats in de hierarchie, hetgeen duidt op
een stuk voluntarisme in de macro-sfeer 2). Nieuwe industriesteden kwamen
op en verwierven een aantal centrale functies, soms ten koste van oudere
centra in de nabijheid. Economische verschuivingen traden het snelst naar
buiten, omdat in deze sector relatief de minste inertie aanwezig was en het
prijsmechanisme een sterk regulerende functie bezat. Een markt was nu
eenmaal sneller verplaatst dan een pariementsgebouw of een kathedraal.
Bij deze veranderingen was het ommeland als complement van de stad
direct betrokken. Het kon waarschijnlijk weinig directe invloed uitoefenen
op de loop van de veranderingen maar het had via een omweg wei degelijk
een inbreng. Stemmen uit de plattelandsgebieden speelden in het beleid van
de centrale overheid een belangrijke rol en bijvoorbeeld de planning van
spoorwegen en kanalen was in vele landen een nationale zaak.
Naast regulatie was innovatie een belangrijke impuls die de plattelandsgebieden uit de steden ontvingen. Innovaties, zowel cultureel als materieel,
waren in de eerste plaats een stedelijk verschijnsel. Dat culturele innovaties
mede een rurale ins lag vertonen, wordt vooral in theorieen, die de stad als
een smeltkroes beschouwen impliciet aangenomen. Zelfs in de vorm van een
stad is deze waar te nemen. Handlin acht b.v. de aanleg van parken en boulevards in de eerste plaats gelnduceerd door een landelijke aristocrat ie, die
ook in de stad de vertrouwde levenswijze voort wilde zetten en daarvoor veel
ruimte no dig had. Deze tendenties werden bestreden door een industriele
elite voor wie (reis)tijd en ruimte geld waren.
Het feit, dat innovaties het eerst in de steden geaccepteerd werden, wordt
meestal verklaard uit het feit, dat in de steden frequente interactie plaatsyond waardoor het demonstratie-effect sterk optrad. In het geval van materide innovaties, ik denk hierbij in de eerste piaats a<.n industrieel vervaardigde consumptiegaederen, kan tevens gewezen worden op een in de steden
aanwezige grate discretionaire koopkracht. Dit is ook daarom zo beiangrijk
omdat er aanwijzingen zijn, dat sommige consumptieve innovaties niet iouter
1) New York, Philadelphia, Baltimore, Boston, New Orleans.

Cincinnati, Saint Louis, Chicago, Buffalo.
2) B.v. C. N. Glaab, Kansas city and the railroads: Community policy in the

growth of a regional metropolis, 1962.
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aanbod-geinduceerd zijn maar veeleer vanuit de vraagzijde zijn "afgedwongen". Voor dit laatste lijkt een ruimtelijke concentratie van vraagdeterminanten bevorderlijk 1).
Over de ruimtelijke diffusie van innovaties is nog weinig bekend. T.
Hagerstrand steIt, dat innovaties - hU bekijkt in de eerste plaats infrastructurele inn ova ties - aan de top van de stedelijke hierarchie binnenkomen waarbij diffusie dan zoweI horizontaaI aIs verticaaI plaatsvindt 2).
Als deze stelling juist is en vatbaar voor uitbreiding naar de culturele sfeer,
zou dit kunnen verklaren waarom typisch stedelijk geachte moeilijkheden
al zo vroeg in sommige plattelandsgebieden voorkwamen, wanneer deze
gebieden tot het ommeland van een hierarchisch hooggeplaatste stad behoorden. VooraIsnog verdient de theorie van Hagerstrand gedegen historische toetsing. B. T. Robson heeft daartoe een aanzet gegeven. Zijn onderzoek naar de diffusie van drie infrastructurele innovaties in het 1ge eeuwse
Engeland - gasvoorziening, de telefoon en "building societies" - levert
een verspreidingsbeeld op, dat in overeenstemming is met dat van Hagerstrand 3).
ConcIuderend kan gesteId worden, dat de voortgang van de stadsgeschiedenis er niet bij gebaat is, dat de onderzoekers zich in een stad opsluiten. Zij
zullen de verwevenheid met het ommeland en met andere steden in de beschouwing dienen te betrekken 4). Er zal dus ilieuw macro-kader voor de
stadsgeschiedenis moeten komen, omdat het thans gebruikte - het beeld
van het nationale verieden - nauwelijks ruimtelijke dimensies bezit. Waar
in de micro-sfeer de factor ruimte wei primair wordt gesteld, is het vrijwel
onmogelijk beide niveaus in onderlinge wisselwerking te bestuderen. Een
macrokader waarin maatschappelijke processen, en dan niet beperkt tot
bevolkingsconcentratie, ruimteIijk gestructureerd worden, lijkt de stadsgeschiedenis dan ook beter te passen. Zowel steden als landelijke gebieden
zullen daarbij duidelijker contouren krijgen.
1) H. Baudet, J. W. Drukker, P. Kooij, H. van der Meulen, S. de Vries, W. G.
Whitney, Consumenten en innovaties. Een nieuwe benadering van historisch consumentengedrag, in: Maandschrift economie, augustus/september 1974, pp. 562593 en 612-638.
2) T. Hiigerstrand, Innovation diffusion as a spatial process, Chicago 1967
(Zweedse editie 1953).
3) B. T. Robson, Urban growth: an approach, London 1973.
') Zie voor een recent in Nederland verschenen historisch-geografische "horizontale studie": H. J. Keuning, De regio Groningen, Groningen 1974.
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JONAS VRIJ
DE NEDERLANDSE WALVlSVAART, IN HET BIJZONDER
DE AMSTERDAMSE, IN DE JAREN 1640-1664
door
DR. J. R. BRUIJN en C. A. DAVIDS

I. INLEIDING 1
In zijn boek over "Het Noorderkwartier" vraagt Van del' Woude zich verwonderd af, waarom een samenvattende geschiedenis over de Nederlandse
walvisvaart nog niet is geschreven. AI terzelfdertijd in 1972 deed De Jong het
eerste deel van zijn studie over de walvisvaart als "een samenvattende geschiedenis van deze bedrijfstak" verschijnen. De Jongs boek en Van der
Woudes betreffende hoofdstuk bieden inderdaad het meest recente overzicht
van de kennis, die men over de walvisvaart tijdens de Republiek verworven
heeft. De publica ties van Dekker vormen op deze kennis, althans voor wat
de commandeurs in de 18de eeuw betreft, nog een welkome aanvulling 2.)
Voordat van deze drie auteurs de onderzoeksresuItaten in druk verschenen,
was er sedert Watjens artikel van 1919 over de omvang van de Nederlandse
walvisvangst in de zeventiende en achttiende eeuw betrekkelijk weinig over
het onderwerp geschreven. Hart onderzocht de peri ode van de eerste Nederlandse tochten ter walvisvangst. Van Braam en vooral Lootsma behandelden
') Dit artikel is het resultaat van een onderzoek in het kader van een werkcollegezeegeschiedenis, gehouden onder leiding van eerstgenoemde auteur aan de Rijksuniversiteit te Leiden in het academiejaar 1973/74. Deelnemers waren Mej. M. J.
Barzilaij, Mej. E. S. van Eyck van Heslinga, Mevr. S. Riemersma-Engelsman en de
heren W. L. de Bruijn, J. P. Dirkse, D. A. Edauw, J. J. Knoester, A. P. G. van der
Linde, J. W. Veluwenkamp, E. A. de Vries en de tweede auteur. De grote inzet van
alle betrokkenen maakte de tot standkoming van dit artikel mogelijk. Absoluut onmisbaar waren de adviezen en hulp van Dr. S. Hart. Hij stelde zijn kennis en gegevens volledig ter beschikking. Voor zijn zorgvuldige en kritische lezing van dit
artikel zijn wij hem zeer erkentelijk.
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 negentiendeeeuw. In: A. A. G. Bijdragen
16 (1972), in 3 delen, zie p. 420.
C. de Jong, Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart. Deel I: Grondslagen, ontstaan en opkomst 1612-1642. Pretoria, 1972, zie X. P. Dekker, De laatste
bloeiperiode van de Nederlandse arctische walvis- en robbevangst 1761-1775.
Zaltbommel, 1971.
Idem, De walvisvaarders uit noordelijk Noord-Holland van 1770-1803. In: WestFrieslands Oud en Nieuw 40 (1973), 29-90.
Idem, De Helderse en Huisduiner bevelhebbers ter walvisvaart in de 18e eeuw.
In: West-Frieslands Oud en Nieuw 41 (1974), 129-165.
Een recent werk over de Deens-Noorse walvisvangst is S. Dalgaard, Dansk-Norsk
hvalfangst 1615-1660. Kopenhagen, 1962.
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de waIvisvaart vanuit de Zaanstreek. Ben aantal reisverhalen uit de tijd van
de Noordse Compagnie werd gebundeId dOOI I'Honore Naber. De zeeverzekering vormde het onderwerp van een artikeI van Lootsma en Den
Dooren de Jongh.
De grote stroom van publicaties over de Nederlandse walvisvaart was al
aan het slot van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw verschenen. Wij noemen hier de belangrijkste. Honig, Wiitjen en Beaujon wijdden vooral hun aandacht aan de walvisvaart sedert het einde van de zeventiende eeuw. Vit 1874 dateert het standaardwerk van Muller over de Noordse
Compagnie. Kernkamp en Van Brakel publiceerden bronnen die licht werpen
op de activiteiten van enkeIe kamers van die Compagnie voor en na afloop
van het octrooi in 1642. De walvisvaart vanuit Rotterdam tot ongeveer 1665
werd door Bijlsma behandeld 1).
Als men de bestaande literatuur overziet valt op, hoe weinig aandacht de
periode 1640 tot 1660/70 heeft gekregen, nota bene de periode waarin de
overgang van de gemonopoliseerde naar de vrije vaart plaatsvond. Ben uitzondering vormen de artikelen van Van Brakel en Bijlsma. De meeste
auteurs doen deze periode in een paar zinnen af. Wei doet een reeks veronderstellingen over de ontwikkelingen in die overgangsperiode de ronde. Bij
een inventarisatie daarvan ontstaat het volgende beeld.
Na afloop van het octrooi van de Noordse Compagnie was er een plotseIinge en sneIIe expansie van de vrije walvisvaart. Met een beroep op Pieter de
la Court neemt men aan, dat het aantal schepen vertien- ofvervijftienvoudigd
1) A. Beaujon, Overzicht van de geschiedenis van de Nederlandsche zeevisscherijen. Leiden, 1885.
A. van Braam, Bloei en verval van het economisch-sociale leven aan de Zaan in
de 17de en 18de eeuw. Wormerveer, z.j. (1944).
S. van Brakel (ed.), Stukken betreffende de Kamers der Noordsche Compagnie
na afloop van het octrooi. In: Bijdragen en Mededelingen Historisch Genootschap
(verder afgekort BMHG) 31 (1910), 1-96.
Idem (ed.), Vroedschapsresolutien, sententien en notariei:le acten betreffende de
Noordsche Compagnie. In: BMHG 30 (1909), 255-400.
R. Bijlsma, Oud-Rotterdamsche GroenIandvaart. In: Bijdragen Vaderlandsche
Geschiedenis en Oudheidkunde, 5e reeks, dl. II (1915), 197-215.
S. Hart, De eerste NederIandse tochten ter walvisvaart. In: Jaarboek Amstelodamum 49 (1957), 27-64.
J. Honig, De GroenIandsche en Straat Davissche visscherij. In: Historische, oudheid- en letterkundige studien, II. Zaandijk, 1867, 1-172.
G. W. Kemkamp (ed.), Stukken over de Noordsche Compagnie. In : BMHG 19
(1898), 264-397.
S. Lootsma, Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche walvischvaart (meer
speciaal de Zaansche). Wormerveer, 1937.
Idem en E. L. G. den Dooren de Jongh, De zeeverzekering der NederIandsche
walvischvangst 1612-1803. In: Het Verzekeringsarchief 16 (1935), 5-41.
S. Muller, Geschiedenis van de Noordsche Compagnie. Utrecht, 1874.
S. P. I'Honon& Naber (ed.), Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven
in het hoge Noorden 1633-1635. Utrecht, 1930.
H. Watjen, Zur Geschichte des hollandischen Walfischfanges von der zweiten
Halfte des 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. In : Hansische Geschichtsblatter 45 (1919), 247-290.
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zou zijn. De Zaanstreek nam al vanaf 1642 een voorname plaats in. Over het
type schip, dat bij de walvisvangst gebruikt werd, lopen de meningen uiteen.
Sommigen vermoeden, dat hiervoor oude afgevaren schepen in gebruik
waren. Volgens anderen zou er door de schippers per seizoen of per jaar van
vaart afgewisseld zijn. In dat geval zou er dus gwn speciaal schip voor de
walvisvaart bestaan hebben. De schippers moeten grotendeels uit NoordHolland, de Waddeneilanden en Friesland zijn gekomen, zoals ook op
andere vaalten naar Noord-Europa 1).
Wij willen in ons artikel nagaan, in hoeverre deze veronderstellingen juist
zijn. Het onderzoek was dus voor een deel een toetsing, maar had daarnaast
ook een exploratief karakter. Wat plaats en periode betreft moest het om
praktische redenen beperkt worden. Het kader van een werkcollege staat nu
eenmaal geen uitgebreid onderzoek toe. Wij hebben vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van materiaal in het Gemeentearchief van Amsterdam. De
keuze lag voor de hand. De notariele archieven in de hoofdstad zijn, bijvoorbeeld voorzover zij relevant zijn voor de walvisvaart, dankzij de belangste1ling en inzet van de archivaris Dr. S. Hart al gedeeltelijk bewerkt. De betreffende stukken zijn geexcerpeerd en de hiervan gemaakte fiches zijn chronologisch naar onderwerpen en ook alfabetisch naar personen geordend. Bij
de archiefdienst heeft men in eerste instantie de protocollen van die notarissen onderzocht, die zich op zaken in verband met de zeevaart gespecialiseerd
hadden. In het midden van de ze\-entiende eeuw zijn op dit gebied Jan
Volkertsz. Oli, Pieter Capoen, Jan Warnaertsz., Jan van der Yen en Willem
van Veen vertrouwde namen.
Wat periode betreft bleefhet onderzoek tot dejaren 1640-64 beperkt. Juist
uit deze begintijd van de vrije, niet gemonopoliseerde walvisvaart bleek het
materiaal in het Amsterdamse gemeentearchief overvloedig te zijn. Omstreeks 1670 gaat dit grote leemtes vertonen. Dan gaan de bevrachtingscontracten steeds meer ontbreken. Doordat tijdens de Tweede Engelse
oorlog de walvisvaart drie jaar achtereen verboden was, werd 1664 een vrijwei vanzelfsprekend eindpunt in het onderzoek. Het jaar 1640 werd als
begin gekozen, omdat toen reeds - dus nog v66r het officiele einde van het
monopolie van de Noordse Compagnie - een behoorlijk aantal contracten
voor vrije walvisvangst werd afgesloten.
Het materiaal dat uiteindelijk beschikbaar was, omvatte een zevenhonderd
bevrachtingscontracten en diverse andere notariele bescheiden 2). Zoals
Hart onder meer in zijn artike1 over de handel op Noord-Rusland daadwerkelijk aantoonde, kunnen gegevens uit notariele archieven voor de zee1) Honig, 10-16; Muller, 116-7 en 352; C. G. Zorgdrager, Bloeyende opkomst
der aloude en hedendaagsche Groenlandvisserij. Amsterdam, 1720, 195-204;
Beaujon, 123 e.v.; Lootsma, Bijdrage, 18-19; Van Braam, 10-14; Dekker, De laatste
bloeiperiode 19-20 en 26; Van der Woude, 385 en 423-5; De Jong, 42 e.v., 123-6,
134-5 en 241-2.
2) Voor de namen der notarissen en de nummers van de protocollen zie Bijlage I.
Mevrouw A. Bosma en haar medewerkers zijn wij dank verschuldigd voor hun
hulp bij het raadplegen van de fiches.
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geschiedenis en in het bijzonder die van de zeehandel een enorme hoeveelheid informatie opleveren 1). In sommige opzichten konden wij met ons
materiaal meer, in vele andere minder doen dan Hart bij zijn vergelijkbare
stu die van de Archangelvaart. Om dit punt nader toe te lichten moet eerst
dieper op de aard van de bronnen en op het probleem van de generalisatie
van resultaten ingegaan worden.
II. HET WALVISVAARTBEDRIJF: HET BRONNENMATERIAAL EN
ZIJN BEPERKlNGEN

Bevrachtingscontracten vormen de voornaamste bronnen van informatie.
Een dergelijk contract werd afgesloten tussen enerzijds een of meer bevrachters en anderzijds een schipper of reder als vertegenwoordiger van de eigenaars van een schip. De eerste partij huurde tegen een bepaalde prijs scheepsruimte van de tweede partij. Zij is de vrager, de ander de aanbieder. Als een
bevrachtingscontract voor een notaris werd opgemaakt, werden de namen
vermeld van een of meer bevrachters of hun vertegenwoordigers, die van de
schipper of een van de reders en natuurlijk ook de naam van het schip. Ter
nadere identificatie werd het aantal lasten of de afmetingen van het schip in
voeten en duimen opgetekend. De vrachtprijs per last, per maand of voor de
gehele reis, de plaatsen van vertrek, bestemming en aankomst en enige aanwijzingen omtrent de route en activiteiten die onderweg verricht moesten
worden behoren tot de standaardelementen van het contract. Tenslotte bevat het soms bijzondere bepalingen over een premie (kaplaken) voor de
schipper, over diens rechten aan boord of over eventuele veranderingen aan
het schip voor een bepaalde reis aan te brengen 2).
Bij de walvisvaart in de peri ode van ons onderzoek werd het schip door
de reders met aIle scheepstoebehoren met inbegrip van bewapening en koksgereedschap opgeleverd. De schipper maakte meestal de reis in opdracht van
de eigenaars mee om toezicht te houden op het gebruik van het schip en het
zonodig te verdedigen. De bevrachter verzorgde de rest. Deze wierf de bemanning aan, zorgde voor het walvisvangstgereedschap (vleet) en de victualie en regelde verwerking en afzet van de walvisprodukten: traan en baarden. Gewoonlijk werden deze werkzaamheden aan de commandeur gedelegeerd, tenzij deze al een van de bevrachters was. De belangrijkste functie van
de commandeur was de lei ding van de eigenlijke vangst 3).
1) S. Hart, Amsterdam shipping and trade to Northern Russia in the 17th
century. In: Mededelingen Nederlandse Vereniging Zeegeschiedenis 26 (1973),1-30.
Zie ook S. Hart, De handelsbetrekkingen van Amsterdam met Archangel en Lapland (Kola) in de 17de eeuw. In: Nederlands Archievenblad 73 (1969), 66-80.
2) A. E. Christensen, Dutch trade to the Baltic about 1600. Kopenhagen, 1941,
135-151 en 260-3; Hart, Amsterdam shipping, 5.
3) De Jong, hoofdstukken IV en V; Lootsma, Bijdrage, hoofdstukken V en VIII
met bijlage III. Stukken in de notariele archieven van het gemeentearchief te
Amsterdam (voortaan aIleen aangeduid met NA) van 17 en 27 maart 1657 (NA
1539) bevestigen deze taakverdeling. Hoe de taken onderweg precies uitgevoerd
werden, kan op grond van onze gegevens niet beoordeeld worden. Vergelijk voor
dit punt Christensen, 146 e.v.

JONAS VRD. DE NEDERLANDSE WALVISVAART

145

Wanneer een schip ter walvisvaart uitgerust werd, moest dus behaIve de
huur van het schip nog een reeks organisatorische problemen opgelost
worden. In ons materiaal komen enige stukken voor, die licht werpen op
deze aspecten van een uitrusting: een paar contracten met harpoeniers,
enkele artikelbrieven, bescheiden over bodemerijpraktijken en verkoop van
een vleet of van traan en baarden, verklaringen over de plaats van traanverwerking. In het algemeen echter is dit materiaal te onvolledig om vergaande
concIusies toe te laten over zaken als arbeidsvoorwaarden van de bemanning,
kosten van een vleet en premie bij bodemerij. Enkele stukken handelen over
transacties van parten of over een afspraak een compagnonschap aan te
gaan. Daarmee krijgt men schaarse informatie over de ondernerningsvormen
die achter de organisatie van het hele bedrijf schuH gaan.
De bevrachtingscontracten werden in maart of april, soms al in februari,
opgemaakt. De uitrusting van het schip moest eind april voItooid zijn.
Omstreeks de eerste mei vertrok de walvisvloot naar het vanggebied. De
plaats van vertrek werd meestal aangeduid als "Amsterdam" of "van dezen
lande"; als bestemming werd in het algemeen "Groenland" opgegeven. Dit
begrip omvatte Spitsbergen, Jan Mayen en het zeegebied rondom deze
eilanden. In de jaren 1640-64 werden zowel de baaivisserij, waarbij de walvissen dicht onder de kust gevangen en op het land verwerkt werden, als de
zeevisserij bedreven. In dit laatste geval werden de walvissen in open zee
gejaagd en werden zij aan boord "gefienst". Spek en baarden werden later
in patria verwerkt. De praktijk van het koken van spek op Spitsbergen en
Jan Mayen was nog geenszins verdwenen. In sommige contracten werd expiiciet gezegd, dat dit koken aldaar moest plaatsvinden 1), in de meeste
andere dat de vangst naar de Republiek gebracht diende te worden; hetgeen
betekent, dat ook hier traankokerijen waren ingericht.
In de loop der jaren trad een toenemende geografische differentiatie op in
de plaats van aankomst van de walvisvaarders. Dit hield in, dat waarschijnlijk op steeds meer plaatsen buiten Amsterdam traankokerijen verrezen. In
Marken stond er al een van 1637 tot en met 1640. Gedurende dejaren veertig
moeten er binnen het Noorderkwartier in elk geval in Oostzaan (1644),
Waterland en Jisp (1644) en Zaandam (1648) in bedrijf geweest zijn. Dit
geldt vermoedelijk ook voor de omgeving van Edam, Hoorn, Nieuwendam
(v66r 1659), Medemblik en Monnikendam (v66r 1660). De kokerij te Jaap
Hannes bij Diemen werd onder Amsterdam gerekend en werkte sinds 1650.
In de stad werd een "stinkerij" niet geduid. In Friesland werd van het begin
van de jaren vijftig af bij Harlingen en Makkum en wellicht ook bij Staveren
gekookt. De kamer Harlingen van de oude Noordse Compagnie gebruikle
nog tot 1662 de oude kokerij op Spitsbergen. Diverse bevrachters uit Rotterdam Iieten het koken nog in het hoge noorden doen, maar daarnaast
bestond sinds 1649 een kokerij op Fijenoord 2).
1) Bijvoorbeeld NA 1588/92 12 febr. 1642, 2398/3 6 mrt. 1649, 1558 A/441
2 okt. 1655, 1101/219 7 okt. 1652, 1538/120 18 mrt. 1656, 2145/281 2 mrt. 1660,
2795/359 18 april 1664.
2) Voor Marken zie NA 1501-112 10 sept. 1642; Oostzaan: 22/84' 16 febr. 1644;
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Afzet van traan en baarden yond zowel regionaal als internationaal plaats.
Het is echter niet bekend wie deze handel verzorgde - was de bevrachter
tevens handelaar? - evenmin of hande!aren in Amsterdam bijvoorbeeld
meer hun kopers in het buitenland hadden dan hun coIlega's in andere
steden. Traan dat niet direct verhandeld kon worden, werd in zogenoemde
traanbakken in pakhuizen opgeslagen. Bevrachters uit Amsterdam konden
voor opslag van hun traan bijvoorbeeld tijdelijk ruimte in de "Groenlandse
pakhuizen" op de Keizersgracht huren. Enkele bewindhebbers van de
Noordse Compagnie hadden dit complex rondom 1620 speciaal voor dit
doe! laten bouwen 1). Voor bevrachters uit Amsterdam, die zich op kleine
schaal met de walvisvangst inlieten, zal huren een rationeler oplossing zijn
geweest dan investeren in de bouw van eigen pakhuizen.
Eind augustus of in september keerde de walvisvloot terug. Uit het najaar
dateren weer andersoortige notariele stukken: verklaringen van allerlei
personen, over gebeurtenissen aan boord tijdens het vangstseizoen, zoals
geschillen over een gedode walvis, schipbreuken, en gevallen van dronkenschap. Deze stukken geven weI enige incidentele informatie over de bemanningen van walvisvaarders en vangstgebruiken, maar zijn te onvolledig om
er algemene conclusies op te baseren. Gegevens over de grootte van de vangst
of de rentabiliteit van een bevrachting komen er niet in voor.
Uit het voorgaande overzicht van het beschikbare materiaal aan de hand
van de verschillende stadia van het walvisvaartbedrijf blijkt reeds, dat in ons
onderzoek slechts enkele economische en sociale aspecten van de walvisvaart
aan de orde kunnen komen. Het zijn voornamelijk het aantal bevrachtingen,
de traan- en de vrachtprijzen, de grootte van het schip en de geografische
herkomst van bevrachter en schipper en diens werkterrein. De arbeidsvoorwaarden van de bemanning, de vangsten, de financiele uitkomsten van het
bedrijf en ook de reders moeten buiten beschouwing blijven.
Drie beperkingen zijn aan het onderzoek van deze aspecten verbonden.
In de eerste plaats betreft het materiaal vrijwel uitsluitend de walvisvaart
vanuit Amsterdam. In de tweede plaats kan de hoevee!heid contracten, die
uit de talloze protocollen van de Amsterdamse notarissen te voorschijn is
gekomen, niet een volledige genoemd worden. WeI zijn tijdens het nog steeds
Water/and en Jisp: 1808/421 28 mei 1644, vergelijk Lootsma, Bijdrage, 146; Zaandam: 1589/234,24621 mrt. 1648; Edam: 1526/90 13 mrt. 1641, vergelijk Van Brakel,
Vroedschapsresolutien, 277/278; 1527/216 21 mrt. 1643; Hoorn: 1589/23 7 mei
1646,1589/33015 april 1649, 1589/37112 mrt. 1650; Nieuwendam: 1588/54523 mrt.
1645,1534/228 1 april 1651; Medemblik: 1539/14026 mrt. 1658,1539/14529 mrt.
1658,1539/17016 apri11658; Monnikendam: 2745/
9 april 1657, 1540/37 12 mei
1659; Harlingen en Makkum: 1535/195 3 april 1652, 2399/13- 14, 17 mrt. 1654,

1538/114,115,11613 en 14 mrt. 1656, 1539/145 29 mrt. 1658, 1539/5 14 mrt. 1657;
weIlicht ook Staveren: 1538/12320 mrt. 1656,1539/313 mrt. 1657, 1539/14529 mrt.
1658,1539/17016 april 1658.
Voor Harlingen zie verder Van Brakel, Stukken, 9 e.v.; voor Fijenoord Bijlsma,
214. Over Jaap Hannes, J. E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795.
Amsterdam, 1963 2 , p. 420 en elders in dit artikel.
') I. H. van Eeghen, De Groenlandse pakhuizen. In: Maandblad Amstelodamum
41 (1954), 11-14 en 92.
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voortgaande depouilleren van de notariele archieven door de gemeentelijke
archiefdienst de protocollen van juist die notarissen, die zich op zaken in
verband met de zeevaart gespecialiseerd hadden, met voorrang bewerkt. Het
is echter zeker, dat ook bij andere notarissen nog weI enkele walviscontracten verwacht kunnen worden.
De derde beperking is natuurlijk het verschijnsel van het bevrachtingscontract zelf. Niet voor elk schip namelijk dat ter walvisvangst voer, werd
ten huize van een notaris een bevrachtingscontract opgesteld. Dat was niet
nodig als de bevrachters eigenaars van het schip waren en dat kon ook het
geval zijn als beide contractanten reeds langer zaken met elkaar deden of
als de bevrachter een van de partenhouders van het schip was. In hoeverre in
de onderhavige peri ode reeds sprake is van een aparte rederij voor een walvisvaarder is niet bekend.
Hierdoor is het verklaarbaar dat bijvoorbeeld de activiteiten van de
kamers van de Noordse Compagnie zich bijna geheel aan waarneming onttrekken. Zeker vijf van de elf kamers, namelijk die van Amsterdam, Harlingen, Hoorn, Veere en Rotterdam, bleven na afloop van het octrooi in
1642 voortbestaan 1). Twee daarvan, Harlingen en Amsterdam, hadden een
aantal schepen in eigendom. De kamer Harlingen bezat er bijvoorbeeld in
1654 twee en huurde er twee bij voor de walvisjacht in dat jaar. De kamer
Amsterdam verhuurde van 1648 tot 1653 vijf verschillende schepen voor
reizen naar de Middellandse Zee; die van Harlingen een schip naar Lissabon.
In welke jaren de kamers hun schepen voor de walvisvaart uitgerust hebben
en hoeveel is nauwelijks bekend. Een geregeld gebruik voor andere vaarten
is met name bij de kamer Amsterdam niet ondenkbaar. Een aantal bewindhebbers van deze kamer was uit andere hoofde ook in de handel op Noorwegen, Archangel, Danzig, de Golf van Biscaije, Portugal of de Middellandse Zee geinteresseerd 2).
Deze beperkingen roepen de vraag naar de representativiteit van het
onderzoek op. In tabel 1 is het aantal bevrachtingscontracten dat voor elk
van de jalen in de periode 1640-64 achterhaald weld, opgenomen. Hoeveel
rei zen naar Groenland in werkelijkheid vanuit Amsterdam en de rest van de
Republiek gemaakt werden, kan op een enkele, in het vervolg nog te noemen
uitzondering na, niet gevonden worden. Toch moet ons materiaal voldoende
omvangrijk geacht worden om althans over de trend van de walvisvaart in
Amsterdam gedurende deze peri ode iets met enige grond te kunnen stellen.
Voor de Oostzeevaart ligt het aantal bevrachtingscontracten dat notarieel
1) Voor de kamers van Amsterdam en Harlingen zie Van Brakel, Stukken,
passim en noot 13; voor Hoorn: NA 1575/413 40kt. 1649 en 1589/37112 mrt. 1650;
voor Veere: 1092/11217 rnrt. 1650; voor Rotterdam: Bijlsma, 209 en 214.
2) Van Brakel, Stukken, 13, 32 en 50-51 en tevens NA 2398/59 28 april 1654 voor
Harlingen. Schepen van de kamer Amsterdam: St. Jan NA 1085/379 16 dec.
1648, Koning David, St. Michiel, St. Pieter 1085/337-339v , St. Joseph 1536/191
1 aug. 1653. Bovendien bezat zij: de Bording, 1513/141 27 okt. 1655 en de Witte
Valk, 2117/21 6 april 1656. Zie bijvoorbeeld de bewindhebbers Gerbrant Dobbesz.
1533/14 1649, 2398/33 1653, 1541/239 1662, Jacques Rendorp, Elias, 454, Jacob
Thymonsz. Hinloopen, Elias, 310. Vergelijk ook De Jong, 407, noot 332.
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Tabell
Bevrachtingscontracten, in Amsterdamse notariele archieven aangetroffen·
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652

6
16 (17)
27
27 (28)
20 (26)
16
12
14
14 (15)
17
21
31 (34)
37 (40)

1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664

Totaal

2
31
48 (49)
38 (40)
29 (34)
22
20
62 (66)
69
55 (60)
39
27 (35)
700 (740)

werd vastgelegd lager dan voor die op Archangel. Voor deze laatste vaart
in de zeventiende eeuw konden waarschijnlijk vijftig a zestig procent van aIle
bevrachtingen achterhaald worden 1). Hoe hoog dit percentage voor de walvisvaart ligt, kan niet met zekerheid gezegd worden. Bij deze vaart moet het
eerder dan bijvoorbeeld bij die op de Oostzee wenselijk geweest zijn een bevrachtingscontract voor een notaris te laten opmaken. De aard van dit nieuw
soort uitrusting en van het eigenlijke bedrijf waren ingewikkelder en liskanter. De wisselende opbrengsten maakten dat weinig ondernemers zeer geregeld aan deze vaart deelnamen. Het afsluiten van een bevrachtingscontract
was nog geenszins een routine geworden. De verhouding van de schipper tot
de commandeur en de verantwoordelijkheid voor bemanning, victualie en
vleet vroegen aandacht en het schip ging in toenemende mate speciale voorzieningen vereisen. De Groenlandvaart was in een overgangsfase van kust via open zee - naar ijsvisserij. Ook de verwerking van de vangst in de Republiek was in deze peri ode nog niet vanzelfsprekend.
AI deze factoren doen vermoeden dat het aantal gevonden bevrachtingscontracten een hoge mate van representativiteit vertegenwoordigt van de
werkelijke hoeveelheid reizen naar het hoge noorden. Deze jaarlijkse totalen
zullen ook min of meer de trend aangeven, want waarom zouden de schommelingen in de keren dat bijvoorbeeld notal is Oli of Capoen dit soort contracten opmaakte dat niet doen?
Toetsing van de representativiteit is aan het slot van de peri ode 1640-64
mogelijk. Wiitjen publiceerde in 1919 de zogenoemde "Amsterdamse lijst"
van de jaarlijkse aantallen Nederlandse schepen ter walvisvaart. Deze lijst
begint in 1661 en loopt door tot 1766. In hoeverre de gegevens voor de begintijd betrouwbaar zijn, valt niet uit te maken. Voor de jaren 1661, '62, '63 en
'64 vermeldt de lijst respectievelijk 133, 149,202, en 193 reizen. Vergelijking
.) De tussen haakjes vermelde cijrers geven het aantal schepen aan, waarvan via
deze archieven bekend is dat zij in het betreffende jaar ter walvis hebben gevaren.
1) Hart, Amsterdam shipping, 5; Christensen, 280 e.v.
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met tabel 1 leert dat de bij ons onderzoek gebruikte bevrachtingscontracten
hiervan in afiopende lijn ruim vijftig tot vijftien procent vertegenwoordigen 1).
Deze cijfers betekenen ongetwijfeld dat na 1661 de representativiteit van
het onderzoek snel vermindert. Verklaringen hiervoor komen verderop in
dit artikel nog aan de orde, maar Jiggen reeds grotendeels besloten in de
hierboven gegeven redenen voor de wenselijkheid van het afsluiten van
notarieJe bevrachtingscontracten; deze gingen verdwijnen.
Het cijfer voor 1661 echter is overtuigend. Dat hetzelfde ook voor de voorgaande jaren moet gelden, dat dit onderzoek dus in hoge mate inzicht geeft in
de gehele Nederlandse walvisvaart, kan als voIgt beargumenteerd worden.
Vanuit Rotterdam nam volgens Bijlsma de walvisvaart pas na 1654 enige
omvang aan. In 1660 waren er twaalf groepen koopJieden bij betrokken,
maar of zij hun bevrachtingen te Rotterdam deden en niet in Amsterdam, is
onzeker! In Friesland was nog tot en met 1661 de kamer Harlingen actief.
Jaarlijks werden waarschijnlijk drie of vier schepen uitgezonden, maar koopman en reder Hendrik Agges huurde geregeld een of twee ervan te Amsterdam in. Welke invloed een provinciaal octrooi uit 1636 ten behoeve van deze
kamer had en dat officieel in 1656 verJiep, valt niet uit te maken. In ieder
geval kwamen Friese kooplieden uit Makkum, Harlingen en Staveren tussen
1649 en 1662 - uit deze periode aIthans werden contracten aangetroffendiverse malen naar Amsterdam om daar schepen te huren. Of zij dit ook in
Friesland zelf deden, is niet bekend; dat laatste gaat ook voor Zeeland op.
WeI zijn er voorbeelden dat de Friezen het spek in hun eigen gewest lieten
koken 2).
De Zaanstreek biedt groter onzekerheid. De notariele archieven van dit
gebied bevatten over de beginjaren na 1640 enige gegevens over bevrachtingen, maar daarna slechts incidenteel. Ofschoon de Zaanse ondernemingsVOlm van beleggingen van kleine kapitalen in allerlei soorten van economische activiteiten en de grote onderlinge betrokkenheid van Zaankantcrs
hierbij het afsluiten van notarieJe bevrachtingscontracten ongebruikelijk
maakten, zijn grote uitrustingen toch onwaarschijnlijk. Evenals bijvoorbeeld
Rotterdammers, Friezen en Haarlemmers komen Zaankanters weI in de
Amsterdamse notariele archieven voor.
De Amsterdamse bevrachtingscontracten v66r 1662 weerspiegelden derhalve zeker vijftig procent van de totale Nederlandse walvisvaart. Hoezeer
Amsterdam en zijn notarissen in deze periode in de hoogste mate bij deze
1) Wiitjen, 256-7 en 285-290. In 1668, '69, '70, '71 en '75 werden respectieveIijk
155, 138, 148, 155 en 148 reizen gemaakt, waarvan vijftien tot vijfentwintig procent

bevrachtingscontracten in het Amsterdamse gemeentearchief aangetroffen werden.
Zie Christensen, 263 over de goede representativiteit van deze contracten.
1) Bijlsma, 214; Van Brakel, Stukken, passim. Buiten die voor de kamer Harlingen werden tenminste 26 bevrachtingscontracten van Friezen aangetroffen;
dertien kwamen uit Makkum; acht uit Harlingen, vier uit Staveren en een uit
Molkwerum. De "Hoop" bijvoorbeeld werd 17 maart 1655 te Amsterdam bevracht (NA 2399/14) onder schipper Anne Broers van Molkwerum en keerde in
september te Harlingen terug en betaalde aldaar last- en veilgeld (G.A. Harlingen,
501, 136"). Zie verder noot 35.
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vaart betrokken waren, kan nog met een ander voorbeeld aangetoond
worden. Wanneer in 1660 gemteresseerden in de Groenlandvaart te Zaandam een zeker request - opgesteld bij een Zaans notaris - bij de StatenGeneraal indienen, zijn hierbij 27 personen of combinaties van personen betrokken. Niet minder dan zestien hiervan behoren rondom 1660 tot de
clientele van Amsterdamse notarissen voor walvisbevrachtingscontracten,
terwijl bij enkele anderen hiervan mogelijk ook sprake is 1).

III.

SCHEPEN

a) Het aantal uitrustingen en de traan- en baardprijzen

Bevrachters zullen hun beslissing over het uitrusten van schepen gebaseerd
hebben op winstverwachtingen. Zij zullen een berekening van de te verwachten opbrengsten gemaakt hebben, uitgaande van de prijs van traan en
baarden en misschien van de vangstresuItaten in het afgelopen seizoen. Deze
relateerden zij aan de kosten van uitrusting van schepen en verwerking van
de walvisproducten. Tot deze kosten behoorden lonen en vrachtprijzen, de
huur van gereedschap, eventueel de verzekeringspremies 2) en invoerrechten.
Was de verwachte winstmarge voldoende dan werd een uitrusting op de walvisvaart gedaan. Maar "voldoende" was natuurlijk een relatief bCgrip. Het
was mogelijk dat in een bepaald jaar de winstmarge groter werd ten opzichte
van het vorige jaar, maar dat tegelijkertijd de baten in andere vaarten absoluut nog hoger waren. Stijging van de traanprijs of daling van de vrachtprijs
in de walvisvaart hoeft dus niet een toeneming van het aantal schepen te
betekenen. En omgekeerd hoeft deze toeneming niet of niet aileen met veranderingen in de traan- ofvrachtprijs in de walvisvaart samen te hangen. De
curve van de jaarlijkse hoeveelheid bevrachtingscontracten in grafiek 1 toont
inderdaad allerlei fiuctuaties.
In hoeverre bestond een correlatie tussen traanprijs en aantal bevrachtingen? Het verloop van de traanprijs in 1640-64 hebben wij aan de hand
van Posthumus' Prijsgeschiedenis en enkele andere gegevens getracht te reconstrueren. In grafiek 1 zijn de curve hiervan 3) en die van de jaarlijkse
1) Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, NA 5760/161'-16228 dec. 1660;
Lootsma, Bijdrage, 54 haalt een stuk hiervan aan. Ook deze auteur yond uit deze
periode in Zaanse notariele archieven en in veilboeken van Westzaandam slechts
weiDig gegevens over de walvisvaart.
2) Scheepsverzekering op de walvisvaart kwam waarschijnlijk nog slechts zelden
voor, vergelijk Lootsma, Bijdrage, 59-60.
3) Een goed overzicht van de brannen voor traan- en ook baardprijzen in: W. J.
van Hoboken, Prijzen van traan en walvisbaarden in Nederland 1609-1811. Amsterdam, 1933. Scriptie, niet gepubliceerd, aanwezig onder meer bij gemeentelijke
archiefdienst van Amsterdam. Voor grafiek 1 is verder gebruik gemaakt van N. W.
Posthumus, Nederlandse Prijsgeschiedenis I. Leiden, 1943, p. 84. Voor de traanprijzen van 1645 NA 1076/61' 19 okt., 1657 NA 981/207 en 212 3 en 9 sept., 1659
NA 2207/624 18 okt., 1660 NA 2716/586 20 sept. en 1136/33' 18 jan. 1661 en van
1661 NA 1137/184 11 mei betreffende de prijs in het najaar; zie voor 1654 ook
Hollandse Mercurius V, 95 (lees voor last kwarteel). Voor de jaren 1660 en '64 zijn
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hoeveelheid bevrachtingen in de Arnsterdamse notariele archieven aangetroffen, opgenomen. In verband met de vraagstelling lijkt het zinvoller de
traanprijs in het najaar te bekijken dan het jaargemiddelde, gesteld dat hiervoor al voldoende materiaal beschikbaar zou zijn. Het Iigt immers voor de
hand dat bevrachters zich voornamelijk op de najaarsprijzen gericht hebben
bij hun beslissing over een uitrusting in het vroege voorjaar. Overigens onderyond traan bij de afzet als grondstof bij de zeepfabricage altijd de mededinging van olien als raapolie.
Ondanks het feit dat de gegevens waarop grafiek 1 gebaseerd is, geen aanspraak op volledigheid kunnen maken, blijkt uit het verloop van beide curyen onmiskenbaar dat de hoogte van de traanprijs medebepalend voor de
animo voor bevrachtingen ter walvisvaart moet zijn geweest. De fiuctuaties
vertonen lange tijd overeenkomstige trekken. Prijsstijging in 1640 en '41
correleerde met een toeneming van het aantal schepen. Het einde van het
monopolie van de Noordse Compagnie werkte verder stimulerend. De spoedige prijsdaling tot eind 1646 voortdurend, gaat samen met een sterke vermindering van de uitrustingen. Van ongeveer 1647 af met een mogelijke inzinking in november 1651 Iopen tot en met 1654 beide curven weer omhoog.
Het verbod tot uitvaren in 1653 in verband met de oorlog met Engeland, verklaalt de scherpe daling in 1653. Zodra de vaart weer vrijgegeven was, keerde
het aantal schepen snel op het vooroorlogse peil terug. Daarbij werd in het
najaar van 1654 bekend, dat de Engelse vangst mislukt was.!). Zo ontstonden
extra gunstige afzetperspectieven.
Van eind 1655 af tot en met 1657 of '58 daalden weer en de traanprijs en
het aantal schepen. Volgens de Hollandse Mercurius bleven in 1656 en 1657
de vangresultaten beneden verwachting. Gegevens over de grootte van de
vangst ontbreken in de periode 1640-64 vrijwel volledig en de invIoed ervan
op de traanprijs is niet vast te stellen. WeI maakt de mededeling in de Hollandse Mercurius in dit geval duidelijk waarom zowel het aantal uitrustingen
bleef dalen als ook waarom na enige tijd weer een stabilisering van de traanprijs kan hebben plaatsgevonden 2).
Verwikkelingen in verband met de Noordse oorlog zijn waarschijnlijk
grotendeels verantwoordelijk voor de scherpe stijging van twintig schepen in
1659 tot ruim zestig in 1660. De Groenlandvaart was op 4 april 1659 door
de Staten-Generaal verboden wegens een tekort aan matrozen op een vloot
van De Ruyter, die op het punt stond naar de Oostzee te vertrekken. Welisde gemiddelden tussen minimum en maximumprijzen gekozen (G.A. Amsterdam,
Bibliotheek L 1415). Vergelijk ook Van der Woude 651-2. Voor de toepassing van
traan vergelijk De Jong, 263-277.
') Groot Placaetboek II (C. Cau ed.). 's-Gravenhage, 1664, 505-6. Hollandse
Mercurius V, 112 (sept. 1654). Voor de traanprijs in Engeland zie Dalgaard, 344-5.
2) Hollandse Mercurius VII, 97 (juli 1656) en VIII, 110 (dec. 1657). Over het
algemeen moeten waarschijnlijk vangsten van zes walvissen of opbrengsten van
driehonderd kwartelen traan tot de goede of normale gerekend worden (NA 2397/77
17 mrt. 1656, 1593/313 mrt. 1657, 1540/2229 mrt. 1659 en 2839/185 6 april 1660).
Zie ook J. C. M. Warnsinck (ed.), Reisen van Nicolaus de Graaff. Werken Linschoten Vereeniging 33 (1930), 29-30.
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waar werd het verbod op 2 mei op verzoek van "geinteresseerden in de
Groenlandvaart" ingetrokken, maar dit was gebeurd op voorwaarde dat de
walvisvaarders twaalfhonderd man zouden afstaan. De "geinteresseerden"
kregen een notariele aanzegging, waarin hun gevraagd werd opgave te doen
van het aantal schepen dat zij hadden laten uitrusten. Uiterlijk acht dagen
na het uitvaren moest per schip honderdvijftig gulden betaald worden; het
huren van manschappen was verboden op straffe van honderd gulden boete
per man. De Ruyter ontving het geeiste quotum manschappen op 12 en
19 mei 1). De walvisvloot zal v66r die laatste datum weI geen toestemming
hebben gekregen uit te varen. Een korter vangstseizoen 2), een gebrek aan
personeel en extra financiele lasten kunnen voor bevrachters redenen zijn
geweest uitrustingen een jaar op te schorten. Sommigen hunner die in antwoord op de aanzegging opgaven een bepaald aantal schepen bevracht te
hebben, komen in de contracten van 1659 niet voor, maar weI in volgende
jaren!
Niettemin blijft de stijging van 1659 op 1660 en het hoge niveau in 1661
uitzonderlijk. De traanprijs gaf daar schijnbaar toch geen aanleiding toe.
Integendeel, men zou eerder verwachten dat het aantal schepen in 1661 daalde. Vit een passage in de Hollandse Mercurius kan men opmaken dat in het
najaar van 1660 bij de meerderheid van de ondernemers de winstverwachtingen niet uitgekomen waren 3). De oorzaak van de grote animo zal waarschijnlijk speculatie geweest zijn, namelijk op een flinke afzet in het Oostzeegebied, zodra de vaart door de Sont na de vrede weer opengesteld was.
Een verdere interpretatie van het verloop van de curven na 1661 in grafiek
1 Iijkt weinig zinvol. De discrepantie tussen de cijfers van Watjen en die van
jaarlijkse totalen aan bevrachtingscontracten in de Amsterdamse notarieie
archieven aangetroffen wordt dan te groot. Of deze aan verminderde belangstelling van bevrachters geweten moet worden of aan wijzigingen in de
bevrachtings/uitredingsvormen in de walvisvaart, vie1 niet uit te maken. De
ontwikkelingen buiten Amsterdam waren evenmin bekend.
WeI kan wat de traanprijs betreft nog opgemerkt worden, dat de afzetmogelijkheden in het buitenland vermoedelijk afnamen. Frankrijk moedigde
eigen walvisvangst aan en had in 1663 tegen de import van traan en baarden
uit de Republiek op. Hamburg begon sedert 1654 geleidelijk aan in NoordDuitsland een centrum van Groenlandvaart te worden i). Nederlandse
1) Idem X, 47 (april 1659); G. Brandt, Het leven en bedrijfvan den heere Michiel
de Ruiter. Amsterdam, 1701, 158-9; Groot Placaetboek 11,507-510; G. L. Grove
(ed.), Journalen van de admiralen Van Wassenaer Obdam (1658/1659) en De Ruyte r
(1659/1660). Werken Historisch Genootschap 3e Serie, no. 23 (1927), 169-170 (12
en 19 mei 1659). De notariiHe aanzegging in NA 2863/83 mei 1659.
2) NA 1125/221: nog in mei 1658 werd verklaard, dat het de gewoonte was, dat de
schepen niet later dan eind april naar Groenland vertrokken.
3) Hollandse Mercurius XI, 149 (okt. 1660).
') Voor Frankrijk vergelijk F. Snapper, Oorlogsinvloeden op de overzeese handel
van Holland 1551-1719. Amsterdam, 1959, 141-2; S. Elzinga, Een bladzijde uit de
rivaliteit tusschen Rotterdam en Amsterdam in de 17de eeuw. In: Economisch
Historisch Jaarboek 13 (1927), 210-4; Hollandse Mercurius XlII, 159 (sept. 1662)
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plakkaten tegen uitvoer van schepen en gereedschap en dienstneming op
buitenlandse walvisvaarders waren reacties op deze ontwikkelingen 1).
Welke betekenis de verkoop van walvisbaarden in de uitkomsten van een
Groenlandse reis had, is volJedig onzeker. Deze baarden of baleinen vonden
een zeer uiteenlopende bestemming: als mesheften, in rijzwepen of bijvoorbeeld ook in corsetten. Slechts enkele prijzen zijn beschikbaar, die elkaar
soms tegenspreken. Zij wijzen er in ieder geval wei op dat de prijs van
honderd pond baarden varieerde van dertig tot zeventig gulden en meestal
dichter bij het eerste bedrag lag. Die prijs was hoger dan in de jaren tachtig
(vijftien a dertig gulden), maar weer lager dan na 1710 2).
b) De vrachtprijzen en het vraagstuk van de grootte der schepen

Tot nu toe is aandacht besteed aan het aspect van de opbr~ngsten, niet
aan dat van de kosten. Over een deel van die kosten lichten de bevrachtingscontiacten ons in, nameIijk de vrachtprijs door de bevrachter aan de reder
te betalen. Bestaat er enigerlei verband tussen de ontwikkeling in de vrachtprijzen en die in het aantal schepen?
In grafiek 2 zijn curves van de jaarlijkse totalen aan walvisbevrachtingscontracten in de Amsterdamse notarieIe archieven en de gemiddelde vrachtprijs per last in de Archangelvaart. Bij de walvisvaart werd tot 1645 de vrachtpIijs per maand afgesproken, van 1649 af steeds per reis - gesteld op ongeveer vier maanden - en in de tussenliggende peri ode op beide manieren. De
vrachtprijs geldt steeds het hele schir, waarvan de grootte in ronde aantaIJen
lasten wordt opgegeven of in afmetingen van lengte, wijdte en holte. Bij de
Archangelvaart werden volgens Hart na 1627 de vrachtprijzen gewoonlijk
per last bepaald. Na 1645 kon hij niet meer voor elk jaar een gemiddeIde
berekenen en daarom moest hij zich tot opgaven per last in maar enkele
contracten beperken 3). De curve voor de Archangelvaart mag dus niet als
exact beschouwd worden.
De vraag naar vrachtprijzen per last stelde het probleem van de mogelijkheid aan de hand van de afmetingen de grootte van het schip te belekenen.
Ben bruikbare en enigszins betrouwbare methode kon evenwel niet geen XIV, 153 (okt. 1663) en 178 (dec. 1663). Voor Hamburg vergelijk L. Brinner, Die
deutsche Gronlandfahrt. Berlin, 1913, 143-8 en Wanda Oesau, Hamburgs Gronlandfahrt auf Walvischfang und Robbenschlag vom 17.-19. lahrhundert. Hamburg,
1955,69. De Deens/Noorse walvisvaart was kwantitatief te verwaarlozen: ze\den
meer dan twee of drie schepen, na 1660 geen (Dalgaard, 384-412); de Engelse omvatte na 1644 per jaar minder dan tien schepen (Brinner, 140).
1) Groot Placaetboek 11,301-4 en III (S. van Leeuwen ed., 1683), 291-2. Zie ook
H. Brugmans (ed.), De notulen en munimenten van het college van Commercie te
Amsterdam 1663-1665. In: BMHG 18 (1897),291-4.
2) Posthumus I, 492-4; Van der Woude, 810 en de tabel\en en grafieken bij Van
Hoboken. Over de toepassing van baarden De long, 277-281. Enkele voorbeelden
van andere prijzen: 1654(136.00) NA 1110/9029 sept.; 1657 (145.00) NA 2710/321
15 okt.; 1661 (144.00) NA 906/ 8 okt.; 1668 (143 .00) NA 2228/1120 21 dec.; 1669
(150.00 en/60.00) NA 2231/79720 nov.
3) Hart, Amsterdam shipping, 6-11.
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vonden worden. Soms werden van een zelfde schip zowel de lasten als de
afmetingen aangetekend. Dit leek een goede gelegenheid voor controle.
Spoedig werd duideJijk dat meermalen voor zo'n schip op verschillende
momenten uiteenlopende aantallen lasten stonden vermeld. Hierdoor werd
controle een onzekere zaak. Ben bij de Oost-Indische Compagnie veel gebruikte formule van het delen van ht.t produkt van lengte x breedte x holte
door het cijfer tweehonderd geeft geregeld lasten aan die niet veel velschillen
van die reeds van sommige schepen bekend - vooral bij de grotere - maar
gaat voorbij aan afwijkingen in scheepstypen in beide vaarten. Hierbij bleef
ook buiten de berekening het feit dat voor het overgrote deel van de schepen
ter walvis nog een vierde afmeting opgegeven wordt: de hoogte van het veldek, een tweede dek vier it vijf voet boven de overloop, die het ruim afsluit.
Toepassing van de formule opgenomen in een plakkaat van 1688 voor de
berekening van het last geld voor allerlei soorten schepen maakte het weI
mogelijk deze vierde afmeting in de berekening te betrekken, maar leverde
vaak even grote of nog grotere verschillen met de reeds bekende opgaven van
lasten op 1).
Beide formules gingen dan nog voorbij aan de uiteenlopende voetmaten.
Er worden niet aIleen Amsterdamse voetmaten in de contracten opgegeven,
maar ook Zaanse, Edamse, HOOlnse, Enkhuizense en Medemblikse 2).
Vermelding van deze plaatsnamen duidt aan waar het betreffende schip gebouwd is, maar de onderIinge verhouding van deze voetmaten is niet geheel
zekel. Vooral in dt. Zaanse staan vele schepen opgegeven, meestal een kwart
tot de helft; in die van de andere niet-Amsterdamse plaatsen slechts incidentee!. Het plakkaat van 1688 spreekt aileen over Amsterdamse voeten!
Op grond van al deze moeilijkheden is van een berekening van de gemiddelde grootte van de ter walvisvaart bevrachte schepen afgezien en daarmee
van een vrachtprijs per last en werd voor een gemiddelde jaarlijkse vrachtprijs per schip gekozen (tabel 2). Tussen de talloze schepen bestonden geen
heel grote verschillen in prijs, evenrnin als in afmetingen. Over types werd
in de contracten niet gesproken, behalve wanneer sporadisch een klein schip,
als een galjoot bevracht werd. Toch is in grafiek 2 de Archangelvaart per
last naast de walvisvaart per schip afgebeeld; niet voor onderlinge vergelijking van prijzen, maar voor vergelijking van schommelingen in de huren
voor schepen op beide vaarten.
Vit de grafiek blijkt, dat over het algemeen de curve voor de walvisvrachtprijs die van het aantal schepen voIgt. Voor deze ontwikkeling kunnen de
schepen verantwoordelijk gesteld worden. Naarmate hun aantal stijgt of
daalt neemt de vrachtprijs toe en af. Als de vrachtprijs oorzaak was, zou het
aantal schepen moeten dalen als de vrachtprijs steeg. Met deze constatering
zijn niet aile verschijnselen verklaard. De vrachtprijs blijft tot en met 1648
dalen, terwijl het aantal schepen sinds 1646 weer enigszins stijgt. Het niveau
1) Een exemplaar hiervan o.a. in Gemeentearchief Amsterdam, Part. Arch. 78,
no. 244.
2) Hart, Amsterdam shipping, 6.
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Tabel2
Gemiddelde jaarlijkse vrachtprijs per schip ter walvisvaart
1640

1641
1642
1643
1644

1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652

/3047 (6)
/3803 (16)
/3612 (27)
/3448 (27)
/2605 (20)
/2380 (16)
/2382 (12)
/2327 (14)
/1796 (14)
/2010(17)
/2254 (21)
/2245 (31)
/2267 (37)

1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664

/3545 (30)
/3305 (48)
/2732 (38)
/2385 (29)
/2256 (22)
/2281 (20)
/2508 (60)
/3071 (67)
/2887 (54)
/2804 (39)
/2518 (27)

van de vrachtprijs in 1654 en 1655 bleef uitzonderIijk hoog. Ook bij de Archangelvaart vaIt dit op. Duidt zulks op samenhang van de walvisvrachtenmarkt met de markt in het algemeen en in het bijzonder met die van de
Archangelvaart?
De voortgezette daling na 1646 kan uit een algemene verlaging van het
niveau van vrachtprijzen ten gevolge van de verdwijning van het kapercentrum Duinkerken in genoemd jaar verklaard worden. Ret risico bij het
verhuur van schepen was immers verminderd. Rethoge peil in 1654 en 1655
werd door de Eerste Engelse oorlog veroorzaakt. Na het embargo van 1653
steeg door de vrede de vraag naar scheepsruimte. Ret aanbod zal krap geweest zijn, omdat vele honderden schepen in Engelse handen waren geraakt 1).
De overeenkomst tussen de curven voor de vrachtprijzen op de walvis- en
Archangelvaart kan vermoedelijk teruggevoerd worden op ontwikkelingen
bij de vrachtenmarkt in het algemeen. Waar van deze markt nog vrijwel
niets bekend is en van de Archangel- en walvisvaart nu enige gegevens beschikbaar zijn gekomen, is het verleidelijk enkele hypothesen over ontwikkelingen in de betreffende vrachtprijzen op te werpen. Ret ging bij beide
vaarten om ongeveer even grote aantallen schepen.
Ret niet gelijktijdig verI open van schommelingen in de vrachtprijzen
tussen 1648 en 1651 en rondom 1660 kan tot de veronderstelling leiden dat
een aantal reders en hun schippers tussen beide vaarten wissel den. Bijvoorbeeld, dat zij bij dalende vrachtprijzen in de walvisvaart scheepsruimte aanboden voor de handel op Archangel. De stijging van dit aanbod kwam pas
tot stilstand als de vrachtprijzen vergelijkenderwijs op een zelfde niveau
lagen. In dat geval steeg de prijs in de Archangelvaart weer. De curven van
de vrachtprijzen in beide vaarten in grafiek 2 - de een gebaseerd op die per
schip, de ander op die per last - zijn tezamen weergegeven om de trend te
1) R. Baetens, Organisatie en resultaten van de Vlaamse kaapvaart in de 17e
eeuw. In: Mededelingen (Belgische) Marine Academie 21 (1969-70), o.a. 106-107.
R. Davis, The rise of the English shipping industry in the seventeenth and eighteenth
centuries. Londen, 1962 of Newton Abbot, 19722 , 51.
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tonen. Het is niet met zekerheid vast te stellen of het peil van de prijzen, op
een \-an beide manieren berekend, omstreeks 1650 en 1660 inderdaad absoluut even hoog was.
Voor de juistheid van deze hypothese is onder meer nodig dat de schepen
voor de Groenlandvaart bevracht niet gespecialiseerde, maar zogenoemde
"multi-purpose" schepen waren en tevens dat er duidelijke aanwijzingen zijn
dat schippers inderdaad al naar gelang de vrachtprijs van de ene naar de
andere vaart overschakelden. Hierop zal in het vervolg nog teruggekomen
worden. Wat de schepen betreft, de bevrachtingscontracten vermeldden
vooral in de eerste helft van de periode 1640-'64 nog vrij vaak de lasten van
een schip. In tabel 3 is de gemiddelde grootte voor die jaren opgenomen,
waarin die van ongeveer de helft der schepen bekend is.
Tabel3
Gemiddelde grootte van een aantal walvisvaarders

1641
1642
1644

1645
1646

159 lasten (8)
150 lasten (11)
1481asten (12)
148 lasten (8)
146 lasten (7)

1647
1648
1649
1650
1651

154 lasten (8)
147 lasten (9)
149 lasten (7)
136 lasten (11)
159 lasten (17)

Hart yond voor de Archangelvaart in de jaren 1641-'5 een gemiddelde
scheepsgrootte van 151 last. Omstreeks 1645 en later bedroeg de grootte van
schepen die de Sonttol betaalden gemiddeld ongeveer 140 last 1). Ook uit de
afmetingen in de contracten aangetekend bIijkt duidelijk dat het meestal
vrij grote koopvaarders waren die ingehuurd werden. Vooral aanvankelijk
hadden vele schepen een bewapening van vier tot twaalf stukken geschut
aan boord. Dit verminderde rondom 1650 en verdween spoedig na de Eerste
Engelse oorlog vrijwel gehee1. Wei bezat elk schip een viertal speciale takels
voor de sloepen, welke voor het jagen der walvissen gestreken moesten
worden.
Na 1661/2 loopt zoals hierboven opgemerkt de representativiteit van de
gegevens uit de Amsterdamse notarieIe archieven snel achteruit. Het aantal
walvisvangstreizen neemt dan wei toe. De daling van de vrachtprijs is hiermee in strijd. Hiervoor moet een soortgelijke verklaring aangevoerd worden.
De walvis raakte uit open zee verdreven naar het ijs. Deze zogenoemde ijsvisserij vereiste een ander soort schip, sterk en tegen pakijs bestand. Daarvoor was een normale koopvaarder niet gebouwd. De walvisvaarder kon
geen multi-purpose schip meer zijn. De eerste tekenen dat speciale voorzieningen aan schepen voor Groenland nodig waren, zijn in diverse contracten 2 )
te vinden.
1) Hart, Amsterdam shipping, 8; Snapper, 303-4 en 312-5.
2) De eerste vermeldingen van speciale voorzieningen zijn in contracten uit 1660

aangetroffen : NA 2881/835 mrt, 2793/9712 april en 1516/30 11 okt. Het ging onder
andere telkens over een verdubbeling van de boeg.
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IV.

BEVRACHTERS

In het voorafgaande werden de globale ontwikkeling van de walvisvaart
in de jaren 1640-'64 en de economische achtergrond ervan besproken. Uitgangs punt was de vraag hoe de bevrachters handelden en of wellicht een
bepaald rationeel patroon hierbij te ontdekken viel. Wie waren echter deze

Tabel4
Geogra/ische herkomst van bevrachters
(gebaseerd op bevrachtingscontracten in Amsterdamse notariele archieven
aangetroffen)
Amsterdam
abs. %
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664

4

1= 8
2 = 14
3 = 21
7 = 41
8 = 35
14 = 46
14 = 37

3 = 37
14 = 88
18 = 62
13 = 50
4 = 20
9 = 56
6 = 46
8 = 58
8 = 57
5 = 29
11 = 48
10 = 32
17 = 45

10 = 32
21 = 44
17 = 45
7 = 24
5 = 23
13 = 65
29 = 46
41 = 60
29 = 53
17 = 45
12 = 44

9 = 29
9 = 19
6 = 16
6 = 21
1 = 5
3 = 15
21 = 33
10 = 14
18 = 33
12 = 32
7 = 26

=

50

Zaanstreek
abs. %

1= 6
5 = 17
6 = 23
10

= 50

3 = 19

279 = 39 % 228 = 32%

Overig N .H. Zuid-Holland Friesland Totaal
abs. %
abs. %
abs. %
abs.
1
1

=

=

5=
7 =
6 =
3 =

4=

3 =
2 =
3 =
2 =
6 =
6 =
1=

5=
10 =
5 =
4 =
4 =

13
6
17
27
30
19
31
21
14
18
9
19
16
50
16
21
13
14
18

2 = 10
5= 8
7 = 10
4 = 6
5 = 13

4

=

15

105 = 15 %

8
16
29
26
20
16
13
14
14
17
23
31
38

1= 8
1= 7
1= 6
1= 4
1

=

3

2

4 = 13
1 = 2
5 = 13
9 = 31
6 = 26

3 = 10
6 = 12
4 = 11
3 = 10
5 = 23
2 = 10

7 = 11
6 = 9

1=
=

2
8
4

=

6%

3 =

1
43

1 =
2 =
2 =

33

=

2
3
4

5%

31
48
38
29
22
20
63
69
55
38
27
707

Toelichting:
Plaatsen van herkomst in de Zaanstreek waren: Assendelft, Jisp, Kromrnenie,
Oostzaan, Wormer, Zaandam en Zaandijk.
Overig Noord-Holland betreft in Waterland plaatsen als Broek, Durgerdam, Edam
en Purmerend en verder onder meer Alkmaar, Graft, Groot-Schermer, Hoom,
De Rijp en Knollendam.
Plaatsen van herkomst in Zuid-Holland waren: Delft, Krimpen, Maassluis,
Rotterdam en Schiedam, in Friesland : Harlingen, Makkum Molkwerum en
Staveren. De niet vermelde herkomsten betreffen de rest van Nederland,
enkele buitenIandse en onbekende.
Doordat een aantal bevrachters per contract uit verschillende steden afkomstig was,
bleek dubbeltelIing nodig, zodat in totaal 707 herkomsten genoteerd werden.
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bevrachters? Waar kwamen zij vandaan? Wat betekende de walvisvaart in
hun handelszaken?
a) Hun geografische herkomst

Tabel 4 bevat cijfers over geografische herkomst, gegroepeerd naar de
voornaamste provincies en streek. Bij de tellingen vormde het contract, niet
de individuele bevrachter de eenheid. Van elk contract, dat in ons materiaal
voorkomt, werd de geografische herkomst van de bevrachter(s) genoteerd.
Sommige personen werden meerdere malen meegeteld, omdat zij in meer
dan een contract voorkwamen. Dat deed in dit verband niet ter zake. Bedoeling was slechts te weten te komen welk aandeel een provincie of streek
in het totaal van de bevrachtingen had.
Vit de tabel blijkt, dat het overgrote deel van de bevrachters uit NoordHolland afkomstig was en binnen deze provincie voornamelijk uitAmsterdam
en de Zaanstreek. Pas van 1654 af verschijnen geregeld bevrachters uit ZuidHolland en Friesland in de te Amsterdam notarieel gesloten contracten. Hun
opkomst werd kwantitatief belangrijk in 1657 en 1658. En dat terwiji de
traanprijs nog op een dieptepunt was! De Zuid-Hollanders, vooral Rotterdammers en Schiedammers, namen in deZA- jaren bijna dertig procent van het
totaal aantal Amsterdamse contracten voor hun rekening. Hun plotselinge
opkomst kan met een baisse in de haringvangst samenhangen. De Hollandse
Mercurius meldt, dat in december 1657 de handel op de Oostzee dood was,
zodat weinig buizen op haringvangst waren gegaan 1). Van enkele Rotterdammers, die na 1657 te Amsterdam walvisvaarders huurden - Willem
Bastiaensz., Hugo Grootvelt, Dirk Jacobsz. Danen bijvoorbeeld - is bekend dat ze voorname haringreders waren. Vrijwel allen bevrachtten ze ook
in Rotterdam zelfschepen ter Groenlandvaart, zowel veer als na 1657-1658.
Een aantal haringreders, dat v66r 1657 al eens een schip op walvisvaart had
gestuurd, zal, toen de afzetperspectieven in de haring vanwege de moeilijkheden in het Oostzeegebied verslechterden, tijdelijk en vaak weI blijvend zijn
activiteiten in de walvisvaart uitgebreid hebben. Net als de Friezen gingen zij
hiervoor naar Amsterdam. Schepen en vakbekwaam personeel, dat die uitbreiding vereiste, waren niet op korte terrnijn in Rotterdam zelf beschikbaar.
Amsterdam was nu eenmaal de centrale bevrachtingsmarkt in de Republiek 2). De plotselinge komst van Friese bevrachters kan vooralsnog niet
verklaard worden.
1) Hollandse Mercurius VIII, 110 (dec. 1657).
2) Bijlsma, 214-5. Voor Grootvelt en Danen zie ook E. A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam 1572-1795. Rotterdam, 1973, 172-3 en 231-2. Bevrachters die

in Rotterdam en Amsterdam optraden waren: Hugo Grootvelt, Willem Bastiaensz.,
Dirk Danen, Jacob Quack, Jacob Noortheij, Lieven van Coulster, Jan Karbroeck,
Johan van Loon. Bijlsma noemt op p. 2144 een groot aantal stukken, met behulp
waarvan hij de omvang van de Rotterdamse walvisvaart rondom 1660 probeerde
vast te stellen. Inderdaad zijn de bevrachters, die hij noemt, afkomstig uit de Maasstad, maar vele stukken in de Rotterdamse notariele archieven hebben betrekking
op uitrustingen, die in Amsterdam gedaan zijn. Bijvoorbeeld: volgens een attestatie
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Het is echter vooral bij de Zaankanters, waar zich opvallende verschui·
vingen voltrekken. In de jaren tot en met 1652 bedroeg hun aandeel in de
Amsterdamse bevrachtingscontracten vrUwel steeds een a tweederde van het
totaal, maar nadien bleef dit hier steeds ruim onder. Of de Zaankanters toen
meer in hun eigen gebied gingen bevrachten, is niet bekend. Notariele ge·
gevens dienaangaande zijn zeer schaars. Of dit te wijten is aan het verloren
gegaan zijn van oude archieven of aan het ontbreken van de noodzaak de
gang naar een notaris te maken, valt niet te bepalen. Evengoed is het mogelijk
dat de Zaankanters zich na 1652 minder met de walvisvaart bezighielden 1).
Vast staat weI, dat de Zaanse bevrachters in Amsterdam na 1652 als groep
anders waren samengesteid dan voordien. Van de in totaaI114 verschillende
Zaanse bevrachters verrichtten 63 hun eerste bevrachting in de jaren tot en
met 1652; van dezen waren nog slechts dertien na 1652 in Amsterdam actief.
Waarom zo'n groot deel na de Eerste Engeise oorlog verdween, kan wellicht
een gedeelteJijk antwoord vinden in de figuur van de commandeur.
b) De Zaanse commandeurs
Bij de commandeurs doet zich nameIijk een zeIfde verschijnsel ais bij de
bevrachters voor. In de jaren veertig worden de commandeurs in de be·
vrachtingscontracten vaak bij name genoemd. Daarna treft men hen nog
maar incidenteel in allerlei stukken aan. In 88 gevallen van 131 notariele
bescheiden (meest bevrachtingscontracten) van v66r 1653 waarin een com·
mandeur genoemd wordt, is de Zaanstreek plaats van herkomst. Vrijwel al
deze Zaanse comrnandeurs traden tegeIijk als mede·bevrachter op. En om·
gekeerd wordt een groot deel van de Zaanse bevrachters uit deze periode
bij notaris Delphius (NA Rotterdam, 30 april 1658, p. 175) zou Hugo Grootvelt in
1656 schepen ter walvisvangst uitgereed hebben. Nu zijn uit datjaar geen bevrach·
tingscontracten van Grootvelt in Rotterdam bekend, maar wei twee in Amsterdam
(NA Amsterdam, 1538/134 29 mrt, 2141/8814 april). In 1658 zou Hugo Grootvelt
in Rotterdam 400 kwartelen traan verkocht hebben, te leveren na terugkeer van zijn
schepen (Delphius, 24 mei 1658, deel15, 284·5). Hij bevrachtte in Rotterdam een
vrij klein schip, 80 last (Delphius, 30 april 1658, deel15, 282) in Amsterdam een veel
groter (NA Amsterdam, 2792/125 11 april 1658). Deze voorbeelden zijn als bewijs
nog niet geheel sluitend, omdat geen rekening is gehouden met de mogelijkheid, dat
Grootvelt schepen in eigendom had. WeI sluitend is het volgende: uit een attestatie
bij notaris Delphius van 5 oktober 1660 blijkt, dat Halcke van Vlieland in het afge·
lopen jaar commandeur is geweest op de "Jonge Glazemaker", die door Hugo
Grootvelt was uitgerust. Maar deze bevrachting is in Amsterdam gebeurd op 20
maart 1660 (2793/67)! Uit deze en andere gevallen kan men de conclusie trekken,
dat de Amsterdamse notariele archieven ook nog een tijdlang na 1654 een represen·
tatief beeld kunnen geven van de ontwikkeling van de walyisvaart in de Republiek.
Representatiever althans dan men zou denken, als men naar de hoeveelheid stukken
in Rotterdam na 1654 kijkt.
1) De geschillen over walvissen, die Lootsma (Bijdrage) bespreekt dateerden op
een uitzondering na (p. 36) of wei van v66r 1653 of wei van na 1667. Het eerste
Zaanse assurantiecontract stamt uit 1677. Ook de Veylboeken leverden Lootsma
niets op (47·'8 en 52·'3). Voor het aandeel in de 18de eeuw vergelijk Van der Woude
816·7.
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ook commandeur genoemd. Het probleem is nu, dat de figuur van de bevrachter annex commandeur die men in de jaren veertig zo geregeld in aIle
bevrachtingscontracten aantreft, na 1652 verdwenen is. Concreet komt het
probleem hier op neer: waarom zijn bijvoorbeeld Aris Janszoon, Comelis
Comelisz. Ploeger, Claes Comelisz. Neeltjes en Comelis Gerretsen de Lange
uit Jisp, of Hendrik Jansz. van Oosten uit Assendelft, personen die v66r 1653
bijna elk jaar in een of meer contracten voorkomen 1), daarna weggebleven?
Het probleem kan ook omgekeerd worden. Waarom komen deze personen
in de jalen 1640-'42 plotseling naar voren en waarom wordt de figuur van
de Zaanse bevrachter-commandeur zo'n bekende verschijning? De combinatie van beide functies kan de Zaanse bevrachter als ondememer een voordeel
boven ondernemers uit andere streken hebben gegeven.
Commandeurs op de walvisvaart walen, evenals harpoeniers, speksnijders
en sloepenstuurders goed geschoolde arbeidskrachten 2). De vereiste kwaliteiten verwierf men pas door jarenlange ervaring. Bevrachters met deze
achtergrond waren vanzelfsprekend beter bekend met de aard van de onderneming dan de overigen. Dit voordeeI kon zich uiten in hogere vangsten en
daarrnee in hogere opbrengsten. Deze verondersteIIing houdt in, dat de
tijdeIijk vooraanstaande positie van Zaanse bevrachters weIIicht te verklaren
is uit het feit dat zij een hooggekwalificeerde nevenfunctie uitoefenden. Het is
echter niet aantoonbaar dat zij ook altijd de reis van het door hen bevrachte
schip meemaakten. In ieder geval bracht hun kennis van de praktijk van het
walvisjagen altijd mee dat zij oog hadden voor goed personeel en materieel.
Sommigen behoorden tot de zeer notabelen in hun woonplaats en bekleedden
het burgemeestersambt.
De opleiding tot het commandeurschap kunnen zij ten tijde van de Noordse Compagnie gekregen hebben. De bevrachter-commandeur zou dus terug
gevonden moeten worden onder de commandeurs, harpoeniers, speksnijders
of misschien schippers in dienst van deze Compagnie. Ben veronderstelling
waarvan de juistheid moeilijk te controleren is vanwege de schaarste aan gegevens over de Compagniestijd. Is het echter niet twijfelachtig of deze exemployes van de Noordse Compagnie over voldoende kapitaal beschikt
hebben om na 1640 als medebevrachter op te treden? Sommigen kunnen
uit hun gages een behoorlijk beginkapitaal gevormd hebben, want in verband met hun geschoolde arbeid lagen deze vrij hoog. Ben bekwaam commandeur kon zijn verdiensten via partgelden - een aandeel in de opbrengst
van de vangst - verder opvoeren 3).
Dat het financieel voor een commandeur van de Noordse Compagnie
mogelijk is geweest om later als bevrachter op te treden toont het geval van
1) Niet aileen in Amsterdam bevrachtten zij, ook in de Zaanstreek zelf. In notaIiele
archieven, bewaard in het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, werden voor
dejaren 1641, '42, '43 en '44 respectievelijk twee, vier, vijf en vijfvermeldingen van
commandeurs en bevrachtingen gevonden, die niet in de Amsterdamse archieven
voorkwamen. Zie verder Honig, 15-6 en Lootsma, Bijdrage, 7.
2) De Jong, hoofdstuk IV, § 2 en 3 en hoofdstuk V, § 3.
3) Voor beloningenstelsel en de gages bij de walvisvaart, zie De Jong, 91-103 en
287-322.
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Cornelis Pietersz. IJs van Vlieland. Deze was in 1634 en 1636 cornmandeur
in dienst van de kamer Amsterdam. Op 9 maart 1641, dus nog VOOI het einde
van de Noordse Compagnie, verscheen hij met Jan Moriaen de Oude en de
Jonge en Isaacq van der Laen voor notaris Jan Warnaertsz. te Amsterdam.
Zij richtten een compagnie op om de walvisvaart te bedrijven. lIs nam voor
4/64 part deel. Hij verplichtte zich "om voor de voorschreven compaignie
jaerlijck te gecrijgen goet ende bequaem volck, schepen ende gereetschap
ende sulcx jaeriijcx de compaignie aenwijzen". Ook zou hij toezicht houden
op de verwerking van het traan. Voor deze werkzaamheden ging hij jaariijks
achthonderd gulden ontvangen 1).
Of een dergelijk compagnonschap de normale ondernemingsvorm was,
waarbinnen de cornmandeurs opereerden, staat niet geheel vast. In de contracten traden zij meestal individueel op, maar gewoonlijk bestond achter
hen een compagnonschap. Het beginkapitaal van de cornmandeurs zal vergeleken met dat van ondernemers uit Amsterdam gering geweest zijn. Bevrachters-commandeurs uit de Zaanstreek konden niet al te veel risico's
nemen. Deze waren tijdens de begintijd van de zeevisserij en na afloop van
het monopolie van de Noordse Compagnie in 1642 ook bij de baaivisserij
wat kleiner dan later toen de walvis steeds verder in open zee en tenslotte
bij het ijs gezocht moest worden. De oude vakbekwaamheid verioor daardoor aan waarde.
De grote stUging van de vrachtprijzen ten gevolge van de Eerste Engelse
oorlog kan voor hen de reden zijn geweest het bedrijf op te geven. Het risico
was voor kleine ondernemers te groot geworden. Misschien zUn de cornmandeurs-bevrachters in dienst van andere bevrachters in de Republiek getreden. Misschien behoren zij tot de groep "bequaeme officieren ende
matrosen", die op buitenlandse walvisvaarders dienstnamen en over wie in
plakkaten van de Staten-Generaal uit 1669 en 1670 en al eerder in een stuk
uit 1665 geklaagd WOldt 2). Zij zijn in elk geval niet in Amsterdam en vooralsnog evenmin in de Zaanstreek als schippers of als bevrachters terug te
vinden 3). Of de Zaankanters in het algemeen na 1652 voorlopig minder geld
1) NA 694 B/63 12 okt. 1634; 843 6 nov. 1636; 6849 maart 1641. Een ander voorbeeld is Claes Me1chertsz. In 1635 voer hij als commandeur, in 1637 als schipper in
dienst van de kamer Amsterdam van de Noordse Compagnie (NA 837 B/171, 214,
1655 A/127 24 april 1638). Het schip waarop hij in 1635 het bevel voerde, de
"St. Pieter" was gedeeltelijk zijn eigendom. Op 1 september 1640 verkopen hij en
zijn vrouw, Lijsbet Huyberts, een aandeel van 12400 in het schip samen met een
aandeel van I 400 in de Compagnie zelf(NA 10134 dec. 1640). Zijn weduwe was in
1643 nog een van de hoofdparticipanten van de kamer Amsterdam met een bezit
aan parten van 17900 (NA 954 13 april 1643, 16 mei 1643). Weliswaar nam Claes
Me1chertsz. geen deel aan ondernemingen buiten de Compagnie om, maar ook uit
zijn geval blijkt, dat een commandeur in dienst van de Compagnie een voldoende
groot beginkapitaal gevormd kan hebben.
2) Groot Placaetboek III, 1262-4 en 1362-5. H. Brugmans (ed.), De notulen en
munimenten van het college van Commercie te Amsterdam 1663-1665. In : BMEG
18 (1897), 291-4 (brief van geinteresseerden in de walvisvaart).
3) In het op p. 150 aangehaalde stuk van 1660 komt geen enkele Zaanse commandeur-bevrachter van v66r 1653 voor.
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in de walvisbevrachting staken en zich meer op andere economische activiteiten toelegden, is een vraagstuk dat hier niet verder aan de orde moet
worden gesteld 1). Wellicht behoorden hier de traankokerijen en de scheepsbouw toe. Bij de plaatsen van bestemming na terugkeer uit het hoge noOfden, in de bevrachtingscontracten vermeld valt in de jaren vijftig een toeneming van de Zaanstreek op, ook voor niet-Zaanse reizen. Zo ook bij de onmiskenbaar stijgende aantallen walvisbevrachtingen na 1652 de vele malen,
dat in de contracten de scheepsafmetingen in Zaanse voetmaten worden aangegeven, in 1661 zelfs twintig keer.
c) Het walvisvaartbedrijf een nevenactiviteit? Voorbeelden van bevrachters
Blijkens de bevrachtingscontracten in de Amsterdamse notariele archieven
aangetroffen huurden bevrachters uit Amsterdam zelf voor de walvisvaart in
dejaren 1640-'64 gemiddeld meer schepen dan hun collega's van elders. Weliswaar komt bijna tweederde van de Amsterdammers slechts een of twee
maal voor, de overigen daarentegen zeer frequent. Deze groep van "grote
bevrachters" nam zeventig procent van aile Amsterdamse scheepshuren voor
haar rekening. Weinig is nog bekend over het patroon van handelen van
kooplieden in de zeventiende eeuw. Spreiding van belangen behoorde in elk
geval tot hun praktijken. Zonder enige representativiteit of volJedigheid te
pretenderen, is gepoogd van enkele voornamelijk Amsterdamse bevrachters
ter walvisvaart hun zakeJijke operaties te volgen. Gegevens hiervoor leverde
het depouilleren van de notarieJe archieven op en enkele bijkomende bronnen. Het bleek dat voor hen de walvisvaart slechts een nevenactiviteit was.
Ben paar voorbeelden hiervan mogen volgen.
Jacob Vlak (1610-'59) trad sinds 1636 als bevrachter op, voornamelijk in
de handel op Riga en Setubal. In 1642 werd hij tevens penningmeester van de
admiraliteit van Amsterdam. Toen de traanprijs in 1649 steeg, bevrachtte hij
ook ter walvisvaart. Compagnons werden in de contracten niet genoemd.
Het waren twee schepen, hetgeen hij in 1650 en '51 herhaalde. Tegelijkertijd
zette hij zijn activiteiten elders, in de handel op Riga en Archangel, voort. Na
1651 verdween hij als bevrachter in de Groenlandvaart even plotseling als
hij gekomen was 2). Het waarom hiervan is even onbekend als bij Jacques
Thierry (1604-'77), een voornaam reder op Engeland en assuradeur. Ook in
de handel op Portugal en Italie was bij al jarenlang actief. In 1647 en twee
volgende jaren bevrachtte bij telkens een Groenlandvaarder, in 1651 zelfs
twee. Daarna trok hij zich uit de walvisvaart terug, maar bleef volop werkzaam op zijn andere gebieden 3). De Haarlemse koopman Jacob van de
1) Zie onder meer Van der Woude 602-11 en Van Braam, 26-35.
2) Elias, 61, 72 en 734. De walvisbevrachtingen in NA 1438/19 april 1649 (2 x ),

1534/1423 april 1650, 1534/182 mei 1650, 1534/232 1 april 1651 (2 x ), de andere
bijvoorbeeld 695/377-8 28 mei 1636, 695/395 26 juni 1636, 1530/1 12 febr. 1646,
1530/22513 nov. 1646, 1223/157-159, 161-16330 en 31 maart 1648, 1533/54 2juli
1649, 1533/1259 sept. 1649, 1094/311 7 juli 1650, 1535/1629 juni 1651.
3) Elias, 571-572. NA 399/260 30 sept. 1630, 409/352-352v , 26 april 1634, 410/302,
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Water (c. 1601- na 1670) had zich voornamelijk op de handel van Archangel
toegelegd. In de jaren dertig verbleef bij zelfs enige tijd in Rusland. Ook hij
waagde zich met enige compagnons aan een aantal walvisbevrachtingen; in
1642, '44 (2 x), '45, '46 en '52. Daarna was het weer afgelopen 1).
Deze voorbeelden iIIustreren dat de walvisvaart voor menig bevrachter
of hij nu voor de helft of een kwart of voor nog minder in een bevrachting
participeerde, hooguit een nevenactiviteit vormde. Temidden van de vele
namen vallen die van enkelen op, die op totaal andere terreinen bekendheid
hebben gekregen. Pieter van Lodesteyn (1621-'75), Delfts regent en secretaris
van de admiraliteit van de Maze waagde zich in 1658 en '61 te Amsterdam
aan een Groenlandreis, de grote bewindhebber van de VOC Jeronimus de
Haze (1616-'83) in 1656, '59, '60 en '622). Reageerden zij hiermee op hoge
traanprijzen en goede winstverwachtingen?
De Amsterdamrner Adriaan van Cuyck (1610-'70) is als equipagemeester
van de admiIaliteit van Amsterdam en als zakenreIatie van Michiel de Ruyter
bekend geworden. Hij concentreerde zich enkele jaren uitsluitend op de walvisvaart, tezamen met een paar aangetrouwde familieleden. Aanvankelijk
had hij zich op Oostzeehandel toegelegd. In 1650 huurde hij een, het volgend
jaar twee en in 1652 zelfs drie schepen voor een reis naar het hoge noorden.
Inmiddels was hij ook eigenaar van de traankokerij te Jaap Hannes bij
Diemen geworden. De gestegen traanprijzen in de tijd rondom de Eerste
Engelse oorlog droegen er zeker toe bij, dat bij ook in 1654 ondanks de hoge
vrachtprijzen toch weer twee walvisvaarders inhuurde. Equipagemeester was
hij in 1653 geworden, een functie die geen sinecure was in een periode van
grote uitrustingen en flinke aanbouw van schepen. De animo voor de walvisvaart verminderde geleideIijk: in 1655 en '56 nog een bevrachting en in 1657
volgde de verkoop van de traankokerij. In 1661 keerde hij weer even terug.
Samen met vice-admiraal De Ruyter en koopman Reinier de Blocq had hij
in december 1661 de "Noordcaepse Compagnie" opgericht. Deze compagnie
richtte zich op Noord-Noorwegen, maar daarnaast werd ook een walvisbevrachting gedaan. Hoewel deze Van Cuyck zelf een winst van zeker tweeduizend gulden opleverde, vonden daarna geen nieuwe bevrachtingen
plaats. De handel op Noorwegen werd nog tot eind 1664 voortgezet, maar
Van Cuyck legde zich verder hoofdzakelijk op activiteiten te land toe, zoals
de exploitatie van een buskruitmolen 3).
30321 aug. 1634, 418 b /532 24 dec. 1638. Walvisbevrachtingen in 879/325 25 mrt.
1647, 1531/2509 april 1648, 1438/17 17 april 1649, 1534/249,25020 en 21 april 1651.
Op andere vaarten bijvoorbeeld 2109/49 14 sept. 1647.
1) De walvisbevrachtingen in NA 1588/132 14 april 1642, 1588/458-460 28 april
1644(2 x), 1529/11910apriI1645, 1530/11131 mei 1646 en 1535/22617 april 1652.
Enkele andere contracten 769/360 24 juni 1632, 640/18221 april 1633, 1535/263
29 mei 1652 en 1722/421 24 nov. 1664.
2) Walvisbevrachtingen van Van Lodesteyn NA 1539/161 8 april 1658 en 2793/
54229 april 1661, van De Haze 1538/110 8 maart 1656,2792/3009 mei 1659, 2881/
3829 febr. 1660 en 2883/263 21 april 1662.
3) S. Hart, Michiel Adriaanszoon de Ruyter en de Noortcaepse Compagnie. In:
Maandblad Amstelodamum 44 (1957),33-39; Elias 245, 262-3, 419-20 en 876. VrijweI aIle contracten werden bij notaris Oli afgesloten.
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Tot slot van deze reeks van korte karakteristieken van enkele walvisbevrachters Dirk van Hinsbergh. Hij is waarschijnlijk de enige Amsterdammer die vrijwel al zijn kaarten op de jacht naar traan steIde. Hij werkte soms
samen met Thomas Zeeuwen. In 1655 bevrachtte hij twee, in 1657 en '58
telkens een walvisvaarder - jaren van lage traanprijzen! - in 1659 drie, in
1660 vijf en in 1661 zelfs zeven. In 1657 had hij voor f 6100 van Van Cuyck
de traankokerij te Jaap Hannes overgenomen. Verdere contracten van Van
Hinsbergh, die in de jaren 1640-'64 als de grootste walvisbevrachter uit de
notariele archieven te voorschijn komt, ontbreken. Ondanks het embargo
van de Staten-Generaal kon hij het evenmin als bijvoorbeeld de latere admiraal Willem Bastiaensz. Schepers uit Rotterdam, laten tijdens de Tweede
Engelse oorlog walvisvaarders via Emden en Hamburg uit te rusten: twee in
1666 en maar Hefst tien in 1667! Daama raakt het spoor van Van Hinsbergh
op twee reizen naar Setubal na, wat bijster. WeI stond hij nog van 1669 tot
1676 als makelaar ingeschreven, maar hij stierf waarschijnlijk onvermogend 1).

V.

SClflPPERS

De verondersteIling werd geuit, dat een aantal reders en schippers afwisselden tussen de walvis- en Archangelvaart. Dit hield in dat de betrefi'ende
schepen "multi-purpose" zouden zijn en niet gespecialiseerd waren. Was die
veeIzijdigheid, ook ten opzichte van andere vaarten inderdaad aanwezig?
Bestond er een relatie schipper-schip en nam een schipper met eenzelfde
schip aan verschillende vaarten deel? Was er een band tussen schipper en
bevrachter ondanks de wisseling van vaart door de schipper?
Wij hebben deze problemen onderzocht via een steekproef uit het totaal
aan schippers in de walviscontracten aangetrofi'en. Een overzicht van hun
geografische herkomst gaat hieraan vooraf. Conclusies ten aanzien van de
herkomst van de bemanning kunnen er niet aan verbonden worden. In de
walvisvaart zorgde de commandeur immers namens de bevrachters voor
werving en betaling van de bemanning.
a) Verhoudingen aan boord

De schipper van een ter walvisvaart bevracht schip maakte in de peri ode
1640-'64 gewoonlijk de reis mee. Hij vertegenwoordigde de eigenaars en
zorgde voor navigatie en verdediging. Hij trad op naast de commandeur.
In een bevrachtingscontract werden zijn rechten uitdrukkelijk vastgelegd.
1) De waIvisbevrachtingen: 1655 NA 1537/220 19 maart, 1537/223 23 maart,
1657: 1539/1427 maart, 1658: 1539/172 17 april, 1659: 1540/828 febr., 1540/25
2 april, 1540/355 mei, 1660: 1540/10824 febr., 1540/120-2 13 maart (4 x ), 1661:
1541/19 24 febr., 1541/2228 febr., 1541/43 30 maart, 1541/46-84 april (3 x ) en
2793/559 26 april. Verder NA 2797/221 18 febr. en 2797/351 23 maart 1668 en
Gi1deboek der makelaars, 1071. Voor overtreding van het embargo NA 3582/3
2jan. 1668 en 3877, 23 mei 1668 (Schepers).
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Hij mocht vrij eten en drinken en in de kajuit verblijf houden. Bovendien
schonk de bevrachter hem vaak een extraatje, het zogenaamde "kaplaken" of
een premie als hij het eerst een walvis verkende 1).
Het instituut van het kaplaken is in de koopvaardij ontstaan. Het bedrag
ervan werd omschreven in een paar vaste formules als "een nieuwe vlag",
"een nieuwe hoed" of "ter discretie van de bevrachter". De inhoud van het
begrip varieerde per bedrijfstak en per contract. Bij de Archangelvaart werd
soms als kaplaken "een nieuwe bontjas" genoemd 2). De grootte van de
vangst aan walvissen kon ook de hoogte bepalen, zowel naar aantallen vissen
als naar opbrengst aan traan. Een rond bedrag kwam eveneens als kaplaken
voor. Vermoedelijk lag in geldswaarde uitgedrukt het kaplaken tussen ongeveer tien en vijftig gulden.
De bemanning beloofde bij de monstering zich strikt aan bepaalde voorschriften te houden. Soms werden deze bepalingen formeel vastgeiegd in een
artikelbrief, opgemaakt voor een notaris. Drie van dergelijke brieven
werden aangetroffen: een uit 1635 voor een schip van de Noordse Compagnie
een uit 1662 en een derde uit 1668 3).
Deze drie artikelbrieven vertonen onderling qua inhoud en formulering
grote gelijkenis. Waarschijnlijk waren de bepalingen algemeen bekend. De
gang van zaken bij de monstering zal in de regel zo geweest zijn, dat een
standaardformulier werd voorgelezen, dat daarna door het scheepsvolk
werd ondertekend. Ben notaris kwam er niet aan te pas. Waarom juist deze
drie toch notarieel vastgelegd zijn is niet bekend. Voor die uit 1668 geldt
dat het een niet-specifieke walvisreis van drie schepen tezamen betrof. De
inhoud Iigt voor de hand. De artikelen verboden natuurlijk juist dat gedrag
dat uitvoering van de opdracht waarmee het schip vertrokken was, belemmerde. Verboden was bijvoorbeeld ongehoorzaamheid tegenover de commandeur, achteloos omgaan met het gereedschap en verkwisting van voedsel.
De artikelbrief omschreef het kader van de organisatie aan boord.
Er zijn twee interessante verschilpunten. De artikelbrieven van 1662 en
1668 bevatten een be paling, waarbij aan degene die een dode walvis ziet,
welke daarna aan boord wordt gebracht, een premie van zes gulden wordt
uitgeloofd. Die van 1662 bepaalt bovendien, dat hij die het eerst een levende
vis ziet, welke daarna gevangen wordt, recht heeft op een beloning van een
rijksdaalder. Dergelijke zaken werden in 1635 nog niet nodig geacht; bij de
baai-visserij was het signaleren van een walvis nog geen prestatie. AIleen in
de artikelbriefvan 1635 daarentegen vindt men een voorschrift dat Biscayers,
Fransen of Duitsers, als zij aan boord zijn, "vredelijck ende gerustelijck"
verdragen moesten worden. Harpoeniers uit het buitenland dienden trouw
1)

Zie p. 144, noot 3 en ook Lootsma, Bijdrage, 48 e.v.

2) Hart, Amsterdam Shipping, 5 met noot 142; De Jong, 87.
3) Artikelbrief voor de "St. Pieter", commandeur Claes Melchertsz., NA 837

B/171 16 april 1635; de "Spangiaerd", commandeur Jan Jelles Spangiaerd, 2875
24 april 1662 ; de "Vliegende Arend", oppercommandeur Willem Hesselsz. Vlamingh,
de "Vogel Phenix", commandeur Hendrik de Vries en de "Witte Valk", commandeur Jacobus Brandaris 3765/31 maart 1668.
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geassisteerd te worden. Niet-Nederlanders waren in de jaren zestig allerminst van boord verdwenen, maar een aparte bepaling over de verhouding
tot hen was ove:rbodig geworden, omdat Nederlanders niet meer in een
relatie van ondergeschiktheid stonden. Bekwame vaklieden werden nu ook
in de Republiek zelf gerecruteerd 1).
De drie artikelbrieven stellen vrijwel nooit een vorm van lijfstraf als
sanctie op de overtreding van een verbod. De straf bestaat normaal uit een
boete, uitgedrukt in teIlnijnen gederfde gage. Dit is een belangrijk verschil
met artikelbrieven voor de vloot. Een verschil in arbeidsvoorwaarden dat
medebepalend kan zijn geweest bij de voorkeur van de zeeman.
Lieuwe van Aitzema geeft, aIthans voor 1659, een inlichting over die voorkeur. In april van dat jaar was de Groenlandvaart verboden. Volgens hem
gebeurde dit op de "secrete conditien" dat, als de oorlogsvloot voldoende
bemand was, de walvisvaarders toch de eerste mei konden uitvaren. Verschillende matrozen, die "alreede admiraliteytsdienst hadden aengenomen
ende gelt op de hant ontvangen, vernemende dat het absoluyt verbod gesimuleert was, sijn gekomen en de hebben het geIt aen de admiraliteyt weerom
gebIacht, gaende op de Groenlandtsvaerder als waer sij haer eerst hadden
verhuyrt" 2). De hoogte van de verdiensten kan bij deze voorkeur ook een
grote rol gespeeld hebben.
b) De geogra/ische herkomst

Over de geografische herkomst van schippers ter koopvaardij of van zeevarenden in het algemeen ten tijde van de Republiek komen geleidelijk aan
wat meer gegevens beschikbaar. Hart en Lootsma verstrekken cijfers respectievelijk over de zeventiende-eeuwse Archangelvaart en de houtvaart op
Noorwegen in het tweede kwart van die eeuw. Eerstgenoemde onderzocht
ook de herkomst van zeelieden die te Amsterdam een huwelijk aangingen.
Van der Woude gebruikte de Sonttabellen met name voor het Noorderkwartier en Faber voor Friesland 3).
Van der Woude verondersteIt aan de hand van deze tabellen dat er een
zekere regionale specialisatie geweest is, waarbij "schippers uit NoordHolland en Friesland een relatief te groot aandeel hadden in de vaart op
de Oostzee. Noorwegen, e.d.". Voor Zeeuwse en Zuidhollandse schippers
zou hetzelfde gelden wat betreft de vaart op Engeland, op Frankrijk "voor
zover dat niet tot directe Sontvaart aanleiding gaf", de West en de Middel2) De Jong, 95-101.
3) Lieuwe van Aitzema, Saken van staet en oorlogh in ende omtrent de Ver-

eenigde Nederlanden, 1621-1668, IV. 's-Gravenhage, 1669, boek 39, p. 379.
1) Hart, De handelsbetrekkingen, 69; S. Hart, Zeelieden te Amsterdam in de
zeventiende eeuw. Ben historisch-demografisch onderzoek. In: Mededelingen
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis 17 (1968), 5-20. S. Lootsma, De zeevaart van Hindeloopen in de zeventiende en achttiende eeuw. In: Economisch Historisch Jaarboek 25 {I 940), 218-96, met name 224-5 en 267. J. A. Faber, Drieeeuwen
Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800, 2 delen,
A.A.G. Bijdragen 17 (1972), o.a. 602-3 en 646-7.
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landse Zee 1). Met de gegevens die het onderzoek naar de walvisbevrachtingen in de Amsterdamse notariele archieven gedurende 1640-'64 oplevert
en met Harts tellingen inzake de Archangelvaart kunnen deze veronderstellingen gedeeltelijk getoetst worden. Was het aandeel van Zeeuwse en Zuidhollandse schippers aan deze vaarten te verwaarlozen, aannemende dat
Van der Woude met regio heel Noord-Europa bedoelde?
De geografische herkomst van bedoelde schippers ter walvisvaart is in
tabel 5 naar provincie of streek en zoveel mogelijk naar de gebruikelijke
Tabel5
Geogra/ische herkomst van schippers
(gebaseerd op bevrachtingscontracten in Amsterdamse notariele archieven
aangetroffen)

1640/45 1646/50 1651/55
abs. % abs. % abs. %
Amsterdam
9= 8 7= 9 12 = 8
Zaanstreek
20 = 18 13 = 17 6= 4
16 = 15 8 = 11 27 = 18
Waterland
Rest Noord-Holland 27 = 25 14 = 19 46 = 30
Friesland
18 = 16 20 = 26 27 = 18
Waddeneilanden
4= 4 4= 5 24 = 16
Zuid-Holland
3= 3 1 = 1 2= 1
Groningen ,
I2= 2
Zeeland
2= 2
Buitenland
1= 1 1=
Onbekende herkomst 7= 6 8 = 11 8= 5
Totaal per periode: 109
76
153

1656/60
abs. %
10 =
5=
26 =
22 =
57 =
38 =
2=

1661/64
abs. %

6 19 =
3 6=
15 34 =
13 28 =
34 47 =
22 37 =
I
2=

10
3
18
14
25
19
1

1640/64
abs. %
57 =
50 =
III =
137 =
169 =
107 =
10=

8
7
16
20
24
15
1

I-

i} = 1
110= 6 20 = 10 53 = 8
171
703
194

Toelichting:
De voornaamste plaatsen in de Zaanstreek waren: Zaandam (26) en Assendelft
(11), in Waterland Broek (26) en Edam (14) en in de rest van Noord-Holland
Medemblik (25), Hoorn (22), Enkhuizen (17), Akersloot (13) en Venhuizen (11).
Voor Friesland waren het Staveren (54), Molkwerum (29), Warns (29), Harlingen
(20), Workum (18) en Hindeloopen (9); de voornaamste Waddeneilanden waren
Vlieland (59) en Terschelling (36) met Ameland slechts vier. Zie verder de toelichting
bij tabel4.

periode van vijf jaar weergegeven. In navolging van Hart zijn de Waddeneilanden als een aparte categorie onderscheiden; Van der Woude rekent
Texel, Vlieland en Terschelling tot Holland benoorden het IJ 2). Net als bij
de bevrachters is het bevrachtingscontract als eenheid genomen.
De uitkomsten voor de walvisvaart stemmen opvallend overeen met die
voor de Archangelvaart. Hiervoor yond Hart in de periode 1594-1700 de
volgende verdeling van de herkomst van de schippers: Noord-Holland 55 %,
FIiesland 21 %, Texel, Vlieland en Terschelling 15 %. Bij de walvisvaart
1) Van der Woude, 374-396 en met name 379 en 385.
2) Voor de geografische definities vergeJijk Van der Woude, 19 en 27-30 en Hart,

De handelsbetrekkingen, 69. Voor de hier gebruikte bij Waterland zie Christensen,
42.
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tussen 1640 en 1664 zijn deze percentages respectievelijk: 50, 24 en 15.
Binnen Noord-HoIIand bleven de aandelen van Amsterdam en Waterland
ongeveer gelijk; dat van de Zaanstreek daalde sterk en dat van de rest van
Noord-HoIIand enigszins. Noord-Holland als geheel verminderde vooral na
1655. Friesland en de Waddeneilanden als herkomstgebieden van schippers
waren na 1650 in opkomst. Deze tendenzen vinden bevestiging in de gegevens
van Hart voor de jaren 1691 tot 1700. In dit decennium was de verdeling van
schippers bij de Archangelvaart: Noord-Holland 32 %, Friesland 35 % en de
Waddeneilanden 28 % 1).
Tussen de walvis- en de houtvaart op Noorwegen lijkt slechts in beperkte
mate een dergelijke overeenstemming bestaan te hebben. Schreiner en Lootsrna publiceerden gegevens over de herkomst van schippers in deze houtvaart
gedurende dejaren 1625-1649. Blijkens 959 bevrachtingscontracten, gesloten
te Amsterdam, kwam ruim 31 % van de schippers uit een plaats in Friesland.
Op zelfs zestig procent van de schepen die in 1647 en '48 hout uit Noorwegen
haalden voer een schipper uit Friesland! Het aandeel van de Friezen in de
walvisvaart tussen 1640 en 1650 was veel kleiner; daarna steeg het, maar het
haalde niet het peiI van de houtvaart. Bovendien waren Friese schippers ter
walvisvaart veelal uit andere plaatsen aikomstig. Zoals uit de toelichting bij
tabel 5 blijkt, kwamen zij vooral uit Staveren, Molkwerum en Warns en niet
uit Hind.eloopen, voor 36 procent van de houtvaarders plaats van herkomst;
voor Friese schippers in de Oostzeevaart was overigens Harlingen de meest
voorkomende plaats met bijna dertig procent 2).
In de Oostzeevaart in het algemeen was het overwicht van schippers uit
Holland zeer groot. Van der Woude vermeldt dat uit dit gebied - bij hem
omvattende Noord- en Zuid-Holland met Texel, Vlieland en Terschelling in de periode 1640-'69 meer dan tweederde der in de SonttoltabeIlen geregistreerde schippers aikomstig was. Het aandeel van Zuidhollanders was hooguit vier a vijf procent. Friesland nam in feite de rest vom zijn rekening 3).
De SonttoItabeIlen bestrijken de totale Oostzeevaart vanuit de Reimbliek.
Het materiaal uit de Amsterdamse notarieIe archieven doet dat voor de walvisvaart niet, maar althans bij deze cijfers van de herkomsten van schippers
valt onrniddeIlijk op dat het percentage voor Zuid-Holland onbetekenend is,
gelijk ook voor Zeeland en Groningen. Deze uitkomsten ondersteunen Van
der Woudes hypothese over regionale specialisatie.
c) De verhouding van schipper tot bevrachter en schip: een voorzichtige

steekproeJ
Ten einde enig inzicht te krijgen in de activiteiten van schippers ter walvisvaart en onder meer om te pogen aan te tonen dat hun schepen in de periode
') Hart, De handelsbetrekkingen, 69 en idem, Amsterdam shipping, 15.
2) Lootsma , De zeevaart, 224-5 en 267; Faber, 646-7.
3) Van der Woude, 383, 393 en 803-6; Faber, 646-7. De onderlinge vergelijkbaarheid van hun gegevens wordt bemoeilijkt doordat hun indeling in tijdvakken niet
gelijk is.
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1640-'64 nog "multi-purpose" waren, is voor een aantal hunner - tien
procent van het totaal - een nader onderzoek in die gedeeJten van de Amsterdamse notariele archieven gedaan, die tot nog toe gedepouilleerd zijn.
Aangezien schippers in bevrachtingscontracten met hun naam en de plaats van
herkomst vermeld werden en ook de naam en de afmetingen van het schip
vaak een aanwijzing zijn, is het dikwijls mogeIijk hun activiteiten te volgen.
De steekproef omvatte zeventig schippers die bij elkaar 148 maal in de
walvisbevrachtingscontracten optraden. Zij vormen dus een vijfde van het
totaal aantal schippers dat in feite in de walvisvaart werkzaam was. De representativiteit naar geografische herkomst en naar vijfjarige periode werd
bij de overigens a-selecte keuze in het oog gehouden, door er bijvoorbeeld
tien schippers uit Waterland en achttien uit Friesland in op te nemen.
Dit soort onderzoek naar de werkzaamheden van schippers biedt geen
garantie voor volledigheid of betrouwbaarheid. In de eerste plaats is onbekend hoevele malen een bevrachting zonder tussenkomst van een notaris
gesloten werd. Voor de walvis- en Archangelvaart moet een hoog percentage
notariele contracten aangenomen worden, maar dat geldt beslist niet voor
aIle vaarten. Van de activiteiten van makelaars op de Amsterdamse bevrachtingsbeurs is in geschrifte niets voor het nageslacht beschikbaar. In de
tweede plaats zijn niet aIle notarieIe archieven door fichering toegankelijk.
Het onderzoek vindt evenweI van twee kanten zijn rechtvaardiging. Allereelst was het bedrijfvan de walvisvangst in de periode 1640-'64 vermoedelijk,
afgezien van wellicht de Zaanse commandeur-bevrachters, voor de meesten
een neven- en vaak een voorbijgaande activiteit. Van enige specialisatie van
ondernemerszijde was nog weinig sprake. De figuur van de schipper zou in de
loop van de tweede helft van de zeventiende eeuw van boord van de walvisvaarder verdwijnen. Zijn plaats zou geheeI door de commandeur ingenomen
worden. Dit ging samen met de komst van een specifiek type walvisvaarder.
De schipper uit de onderhavige peri ode moest weI emplooi in andere vaarten
gevonden hebben. Hij voel immers niet elkjaar naar het hoge noorden. Welk
emplooi dit was, zou dit onderzoek kunnen aantonen. Tenslotte kunnen bij
deze benadering aspecten van algemener aard aan de orde komen die tot later
onderzoek aanleiding geven.Zowel uit de bezwaren als uit de voordelen van dezewerkwijze komen de beperkingen van de waarde derresultaten naar voren.
Van de zeventig schippers ter walvisvaart bleken vierenvijftig in meer dan
een bevrachtingscontract in de Amsterdamse notarieIe archieven op te
treden. Het valt op dat er bij al deze vaarten, met inbegrip van de walvisvangst, maar sporadisch sprake is van een vaste of herhaalde reIatie tussen
een schipper met een of meer bevrachters. In totaal werden van deze schippers
contracten voor 262 rei zen gevonden. Zij gebruikten hiervoor 91 verschillende schepen. Negenentwintig hunner voeren steeds op hetzelfde schip. Dit
wijst op een sterke relatie tussen schipper en schip 1). Dikwijls partenhouder
in de lederij was dit van hem ook weI te verwachten. Tussen de gevonden
1) In deze peri ode zijn bij de naamgeving vooral figuren en begrippen uit de
Bijbel en de kerkelijke traditie populair. Bijvoorbeeld: de Liefde, de Hoop, Abrahams Offerande, Koning David, de Engel, 't Lam, Emaus, 't Swarte Paard,
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bevrachtingscontracten liggen gewoonJijk inlervaIlen van enkele jaren. In die
tussentijd zuIlen de schippers waarschijnlijk vaak bevrachtingen zonder
notariele contracten hebben aangegaan en het Jigt voor de hand aan te
nemen dat de meeste schippers toch weI enkele jaren achtereen met een
zelfde schip verschiIIende reizen maakten.
De helft van aIle tochten die de vierenvijftig schippers ondernamen had
de vangst van walvissen als doel. Ook aan andere vaarten werd dus deelgenomen. Bij wisseling van vaart werd zoals zojuist aangetoond, in de regel
niet van schip veranderd. Het schip ter walvisvaart bezat inderdaad een
"multi-purpose" karakter. Er bestond, althans in de periode 1640 tot 1664
een, wat Van der Woude noemt, "systeem van alternerende inzet van
schepen voor vrachtvaart en walvisvaart". Een speciaal type schip voor de
walvisvaart was nog niet ontwikkeld 1). Evenmin waren toen aIleen oude
afgevaren schepen voor de Groenlandvaart in gebruik. In tegendeel misschien, want het valt in enkele contracten op dat speciaal de ouderdom vermeld werd als deze aan de hoge kant was. Walvisvaarders werden soms
direct na terugkeer in patria ingezet voor bijvoorbeeId een reis naar Portugal.
Pas omstreeks 1660 begonnen bij een aantal schepen aparte voorzieningeD
voor een walvisvaart aangebracht te worden 2).
d) De Groenlandvaart een nevenactiviteit? Voorbeelden van schippers
Van in totaal vijfenveertig van de zeventig schippers zijn bevrachtingscontracteD voor zowel walvis- als andere vaarten aangetroffen. Het zij hier
nogmaals beklemtoond dat hier van voIIedigheid geen sprake is. In deze
groep zijn de Friezen en de bewoners van de WaddeneilandeD iets overver-

't Vergulde Kalf, heiligenamen als St. Nicolaas, St. Jacob, St. Pieter, St. Michiel
(vergelijk daarentegen J. A. Faber, De buitenlandse scheepvaart en handel van
Harlingen in de jaren 1654 en 1655. In: A. A. G. Bijdragen 14 (1967),) 50-1. Ook
schepen genoemd naar mythologische of legendarische personen of wezens komt
men geregeld tegen: Phoenix, Eenhoorn, Europa, Hercules, de Vier Heemskindereno Een aanzienlijke groep vormen verder de schepen die genoemd zijn naar personen of symbolen van het Huis van Oranje (De Prins, Prins Hendrik, d'Orangieboom). Tenslotte zijn er de schepen, waarvan de naam is afgeleid van een dierenaam
(Arend, Bontekoe, Blauwe Duif), van een boomsoort of van een beroep (Jonge
Glazemaker, Bakker). Af en toe is de naam van een plaats (Haarlem, 't Wapen van
Amsterdam) in de scheepsnaam verwerkt. Evenals Lootsma, Bijdrage, hoofdstuk
Xl, viel het ons op, dat meermalen de naam van een schip - vooral uit de laatste
groep - duidelijk in verband stond met de naam of de afkomst van de schipper:
Symon Claesen uit Assendelft voer op het "Huis van Assendelft", Comelis Reylkes
Brandaris op de "Brandaris". Naast de namen die wei voorkomen is het ook van
belang te kijken naar namen die men niet tegenkomt. Niet in zwang waren (op een
enkele uitzondering na) namen van abstracte geseculariseerde begrippen als "Eendracht", van geografische begrippen en van vrouwen. Van namen afgeleid van het
bedrijf zelf is "Het Traanvat" het enige voorbeeld. Vergelijk verder W. Voorbeijtel
Cannenburg en J. P. Kruseman, Scheepsnamen vroeger en nu. Amsterdam, 1960.
1) Van der Woude, 425 en 443; Beaujon, 127-8. De mening van De Jong, 123
wordt dus hiermee bevestigd.
2) NA 1541/170 23febr. 1662 (9 jaar), 1541/172 27febr. 1662 (13 jaar) en 2794/66
19 april 1662 (ongeveer 20 jaar). Zie verder p. 158, noot 2 en ook Van der Woude,
425!
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tegenwoordigd. Dit mag men als een aanwijzing zien, dat deze gebieden
inderdaad voor de zeevaart relatief sterk op Amsterdam georienteerd
waren 1). Voor de schippers uit de andere regio's werd veel vaker tevergeefs
naar een Amsterdams bevrachtingscontract gezocht. Ook dezen zullen
buiten de walvisvaart ongetwijfe!d reizen gemaakt hebben, maar die werden
niet notarieel vastgelegd of had den geen betrekking op Amsterdamse bevrachtingscontracten.
Klopt de reeds eerder geuite veronderstelling dat schippers met hun reders
inderdaad afwisselden tussen verschillende vaarten? Een groot dee! van de
schippers die ter walvisvaart gingen is ook op de zoutvaart naar Setubal en
de omgeving van La Rochelle actief geweest, respectievelijk 24 en 11 van de
45. Geen enkele regio is in de vaart op deze contreien oververtegenwoordigd.
Na de zoutvaart was de combinatie tussen walvis- en Archange!vaart gebruikelijk: zestien van de 45 schippers opereerden ook in deze vaart. De
Oostzee- en walvisvaart werden door 25 schippers gecombineerd. In tegenstelling tot de Oostzeevaart werd de houtvaart op Noorwegen ze!den door
schippers bedreven die ter walvisvaart voeren, slechts door drie. Ook in deze
takken van koopvaardij was elke streek evenredig vertegenwoordigd. Het
aantal schippers dat op andere routes dan de bovengenoemde opereerde naar Engeland, Noord-Frankrijk, Hamburg, de Middellandse Zee of Brazilie, is te verwaarlozen. Hiervoor werden ook afwijkende scheepstypes gebruikt, kleinere of juist grote en bewapende schepen. Schippers die aan de
walvisvaart deelnamen, combineerden soms de Oostzee- met de zoutvaart
(13), ook de Oostzee- met de Archangelvaart (8) en de Archangel- met de
zoutvaart (8).
Niet aileen de verdeling van de geografische herkomst van de schippers
op de walvis-, Oostzee- en Archangelvaart vertoont overeenkomst, ook een
groot deel van de schippers die op walvisjacht gingen, wisselde dit af met
reizen naar Archangel of naar de Oostzee of andersom. Met deze drie vaarten was als vierde tak de zoutvaart op Setubal en Frankrijk nauw verbonden.
De hypothese van Van der Woude aangaande de regionale specialisatie van
schippers wordt door het bestaan van deze laatste relatie niet weerlegd. Juist
voor de vaart op Frankrijk, die direct tot Sontvaart aanleiding gaf (in casu
de zoutvaart), hoefde de regionale specialisatie niet op te gaan. Op de terreinen die Van der Woude uitdrukkelijk als specialisatiegebied van de
Zeeuwen en Zuidhollanders aanwees - Engeland, de rest van Frankrijk, de
West en de Middellandse Zee - zijn de schippers uit onze steekproef inderdaad niet actief.
De exploitatie van een schip vereiste ook een zo groot mogelijke inzet.
Het soort schip en de grootte ervan brachten als vanzelf reeds een zekere gebondenheid aan bepaalde vaarroutes mee. Grote koopvaarders waren gebruikelijk in de hierboven genoemde vaarten. De schippers van de steekproef vormen geen bewijzen voor de algemene geldigheid van deze patronen.
Zij iIIustreren ze wei treffend. Dat kan gedetailleelder wanneer een paar
1) Lootsma, Bijdrage, 227-8; Faber, 274.
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schippers van wie bevrachtingscontracten uit opeenvolgende seizoenen bekend zijn, gevolgd worden. Als seizoenen beschouwen wij een combinatie
van twee jaargetijden, die globaal genomen de maanden maart-augustus en
september-februari bestrijken. Voor twintig van de schippers uit desteekproef is doorlopend emplooi in zo'n seizoen aan de hand van Amsterdamse
bevrachtingscontracten aantoonbaar.
Symon Claesen van Assendelft voer in april 1635 naar Archangel met het
"Huis van Assendelft", een schip van 120 last waarvoor hij een vrachtprijs
bedong van 3300 gulden. Eind september 1639 verbond hij zich te Amsterdam voor een reis vanuit de Eems naar La Rochelle, vanwaar hij met de
"Engel" (100 last) lOut naar een andere plaats in Frankrijk bracht om met
wijn naar Amsterdam terug te keren. Per ingeleverd vat wijn kreeg hij 28
gulden uitbetaald. In april 1640 en in april 1641 voer hij met de "Engel" ter
walvisvaart, de vrachtprijs was respectievelijk 731 en 968 gulden per maand.
Van maart 1643 weld weer een bevrachtingscontract voor een reis ter walvisvaart aangetroffen, nu voor opnieuw een schip het "Huis van Assendelft" genoemd, tegen een vrachtprijs van 975 gulden per maand. In september ging
hij nog met hetzelfde schip naar Archangel. Vit het voorjaar van 1645 dateert een laatste walvisbevrachting met het "Huis van Assendelft" voor 660
gulden per maand, waarna hij in het najaar zout van Setubal naar Amsterdam vervoerde voor 24 gulden per last 1). Bij de vrachtprijzen moet in het
oog gehouden worden dat anders dan bij de walvisvaart schippers normaal
voor hun bemanningen en victualie zorgden, wat ten laste van de exploitatie
van het schip kwam.
Van Dirk Reyersz. uit Vlieland werd een eerste bevrachtingscontract in
september 1651 gevonden. Hij verbond zich om met het "Swarte Paard" van
Amsterdam naar Lijfland te zeilen voor een lading rogge bestemd voor
Stockholm a 110,50 per last. Eind juni 1656 voer hij met opnieuw een
"Swart Paard", maar waarschijnlijk een wat kleinere dan zijn vOOIganger,
om rogge naar Archangel, waarna in maart 1657 een zoutreis van Amsterdam via Setubal naal Lubeck volgde. In de zomers van 1659 en 1660 ging hij
blijkens contracten weer naar Archangel voor vrachtprijze.n van respectievelijk 3200 en 3?50 gulden. Vit 1661 en '62 dateren twee walvisreizen (f 3250 en
13215). Voor 1663 werd een tocht naar Setubal gevonden (f19,50 per last),
waarna pas in december 1666 weer gesproken wordt over een komende bevrachting op Archangel. In 1668 en '69 maakte Dirk Reyersz. opnieuw twee
Groenlandreizen. Hiervoor gebruikte hij blijkens de telkens genoteerde
afmetingen nog steeds het "Swarte Paard", dat toen 15350 en 13800 aan
huur opbracht 2).
1) NA 670/2e pak, 14 april 1635; 1609/167, 16829 sept, 1639; 1587/17920 april
1640; 1587/313 22 april 1641; 1588/331 13 mrt. 1643; 1570/308 10 sept. 1643;
1529/121 12 april 1645 en 1688/627 12 okt. 1645.
2) NA 1534/238 5 april 1651 ; 2200/682 27 juni 1656; 1538/2748 mrt. 1657; 2207/
123 juli 1659; 2793/193 4 juni 1660; 2793/540 14 april 1661 ; 2794/105 15 april 1662;
1542/3230 mrt. 1663; 1519/22430 dec. 1666; 2797/360 23 april 1668 en 2798/369
17 april 1669.
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Jan Symonsz. van Staveren voer met zijn "Koning David" van 160 last
jaren achtereen ter walvisvaart: in 1644, '45, '46 en '48. De daling in de
vrachtprijs ondervond hij ter dege. Van 3.000 gulden in het eerstejaar zakte
deze voor zijn schip tot 1936 gulden in 1648. Wellicht was dit voor hem
reden om in maart 1649 voor een zoutreis naar Setubal te gaan (f 20 per last).
In 1650 keerde hij weer in de walvisvaart terug, nog steeds met de "Koning
David" die toen 2300 gulden huur opbracht. Tijdens de Eerste Engelse
oorlog maakte hij in 1653 met de "Drie Koningen" (150 last) een reis naar
Finland en het volgende jaar opnieuw een reis naar de Oostzee. Vermoedelijk
trad hij daarna als bevrachter ter walvisvaart op. In Amsterdam staan tenminste twee contracten op zijn naam 1), opnieuw bij zijn vroegere notaris ali.
Tenslotte Hendrik Albertsz. uit Amsterdam als voorbeeld. In juli 1659
nam hij met zijn "Hertog van Gelder" van 170 last deel aan een gekonvooieerde reis naar Archangel (f3425). In 1660 ging hij ter walvisvaart
(f 2850), waarna hij met zijn reders in hetzelfde najaar besloot het schip te
laten vertimmeren en speciaal voor een reis naar het noorden "bekwaam" te
laten maken. In 1662 voer het schip inderdaad daarheen (f 3200), waarop het
aansluitend in november voor 29 gulden per last van Amsterdam via Setubal
naar Travemiinde voer 2).
Interpretatie aan de hand van dit SOOI t gegevens van het gedrag van
schippers is een hachelijke zaak. Waarom wisselde hij van vaart of bleef hij
jaren achteleen op een traject varen? Speelden de hoogten van vrachttarieven een bepalende rol of daarnaast ook de mogelijkheid tot voering beperkte eigen handel voor de schipper - een mogelijkheid die bij de walvisvaart zeker ontbrak? Waren schepen met walvis beladen minder geschikt
voor het vervoer van andere goederen? Zoals reeds opgemerkt, een vergelijking van de huren bij de walvisvaart wordt ten zeerste bemoeilijkt door het
verschil in kosten qua bemanning en voeding en tevens in reisduren. Wisseide een schipper tussen Archangel- en Groenlandvaart wanneer bijvoorbeeld bij de eerste de huren sterker daalden dan bij de tweede? Of bood juist
de walvisvaart nog een goede kans om in september een tweede bevrachting
te krijgen, zoals bijvoorbeeld Symon Claesen in 1643 en Hendrik Albertsz. in
1662 deden? De oorzaak van intervallen tussen reizen is onbekend. Werd
geen contract afgesloten of werd het nog niet gedepouilleerd, kreeg het schip
een onderhoudsbeurt of had een zetschipper de taak van de schipper overgenomen? Het opwerpen van deze veronderstellingen en vragen houdt niet
het toetsen en bean two orden in. Het materiaal daarvoor is (nog) onvoldoende.
Demografische consequenties kan het gedragspatroon van schippers gehad hebben. Wissel de hij inderdaad geregeld tussen diverse vaarten en had
hij, buiten de walvisvaart, vaak een zelfde bemanning, dan behoefde dit voor
1) NA 1528/136 16 april 1644; 1529/13020 april 1645; 1530/9020 april 1646;
1531/19924 febr. 1648; 1532/172 11 maart 1649; 1533/264 18 maart 1650; 878/124
31 mei 1653; 1537/14230 sept. 1654; 1540/36 10 mei 1659 en 1540/145 12 april 1660.
2) NA 2207/7 21 juli 1659; 1540/137 1 april 1660; 1516/3011 okt. 1660; 1541/66
22 april 1661; 1541/14528 nov. 1661.
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een zeevarende gemeenschap geen bijzondere demografische gevoIgen te
hebben. Dit was wei het geval, als hij zich op een route toelegde. Voor bemanningen van walvisvaarders, voorallater in de tijd van de ijsvisserij, gaat
dit op. De vaststelling van deze mogelijkheden houdt tevens in dat het verdwijnen van pieken in huwelijken rondom de jaarwisseling en in do pen van
september tot december in een zeevarende gemeenschap niet zondermeer aIs
een achteruitgang van de plaats van de zeevaart in de beroepsstructuur opgevat moet worden 1). Het zou immers ook kunnen wijzen op een andere
deelneming aan de koopvaardij.
VI.

CONCLUSIE

In de inleiding noemden wij ons onderzoek zowel een toetsings- als een
exploratief onderzoek. Wat zijn in beide opzichten de resultaten? Enkele
hypothesen tot nu toe over de ontwikkeling in de periode 1640 tot 1664 naar
voren gebracht bleken juist te zijn, sommige moeten genuanceerd worden.
Het aantal schepen dat jaarlijks ter walvisvangst voer, lag na 1642 inderdaad op een hoger niveau dan in de tijd van de Noordse Compagnie, toen het
ongeveer twintig bedroeg 2). De curve vertoont even weI ups en downs, hetgeen waarschijnlijk in de eerste plaats toe te schrijven is aan het verloop van
de traanprijzen. De stijging van de belangstelling voor de walvisvaart in het
begin van de jaren veertig blijft niet zonder onderbreking tot 1664 voortduren. Bij de gangbare veronderstelling over het aandeel van de Zaanstreek
moet een zelfde soort nuance aangebracht worden. Dat de situatie aan het
begin en het eind van de periode identiek was wil niet zeggen dat zij in de
tussentijd onveranderd gebleven is. Tot ongeveer 1652 was dertig a vijftig
procent van de bevrachters, aangetroffen in de Amsterdamse notariele
archieven, atkomstig uit de Zaanstreek; daarna daalde het aandeel enige
tijd om pas tegen het eind van onze onderzoeksperiode weer het oude peil
te benaderen. Een verklaring voor dit verschijnsel kan misschien enigszins
in bepaalde kenmerken van de groep van commandeurs gezocht worden.
Zoals Van der Woude veronderstelde, gaven de schippers op de walvisvaart meestal Noord-Holland, de Waddeneilanden en Friesland als plaats
van herkomst op. Zij wisselden per seizoen, om het jaar of om de paar jaar
van route af. Nu eens namen zij aan de walvisvangst deel dan weer aan
andere vaarten, speciaal die op Noord-Europa en voor zout. Op deze
punten viel de werkelijkheid ingewikkelder uit dan De Jong en Van der
Woude menen 3).
Hoe sterk de walvisvaart in Amsterdam met allerlei andere vaarten verweven was, bleek bij onze exploratie van het nieuwe gebied duideJijk. Zowel
aan de kant van de bevrachters als aan de kant van de schippers was deelneming aan de walvisvaart vermoedelijk maar een activiteit uit vele. De
1) Van der Woude, 212 en 214.
2) De Jong, 186-7.
3) De Jong, 134-5; Van der Woude, 442-3.
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meeste leden van beide groepen waren slechts op kleine schaal, dat wiI zeggen,
gedurende een paar reizen, in de walvisvangst actief. Anders dan bij de
Archangelvaart komt men in de periode 1640-'64 bij de walvisvaart vrijwel
geen bevrachters of families van bevrachters tegen die grote aantaIlen bevrachtingen verrichtten 1). Dirk van Hinsbergh was een uitzondering. De
walvisvaart vormde in het midden van de zeventiende eeuw slechts een
element van geringe betekenis binnen een uitgebreide structuur.
Een relatie tussen het aantal schepen, dat in Amsterdam notariwl bevracht werd en de vracht- en traanprijzen is over het algemeen aantoonbaar.
Als men echter aIle ontwikkelingen in de walvisvaart vanuit Amsterdam
binnen het kader van deze bedrijfstak in die stad wi! verklaren, komt men
soms v66r 1660 en vooral daarna voor problemen te staan, bijvoorbeeld de
daling van de vrachtprijs na 1646, bepaalde verschuivingen in de geografische herkomst van de bevrachtexs, het hoogtepunt in het aantal schepen in
1660/ 1661 en het uiteenlopen van de trend van het aantal notarieel in Amsterdam bevrachte schepen en het totaal voor de Republiek. Om dergelijke
verschijnselen te verklaren moeten de gebeurtenissen bij de walvisvaart als
resultaat van een groot aantal factoren gezien worden. Niet aIleen binnen de
walvisvaart in Amsterdam. Ook dient gelet te worden op ontwikkelingen in
tr8anprijzen elders in de Republiek en in het buitenland, op de groei van de
walvisvaart in landen als Frankrijk of in Noord-Duitsland, de prijzen van
substitueerbare goederen als raapolie 2), vrachtprijzen in andere vaarten en
bepaalde militaire en politieke verwikkelingen.
Tot nu toe werd over economisch-historische problemen gesproken. Voor
sociaal-historische gaat onze uiteenzetting evengoed op. De verdeling van de
geografische herkomst van de schippers, de herkomst van een bepaalde institutie aan boord en het levenspatroon van de schipper kunnen evenmin
voldoende bestudeerd en verklaard worden binnen het kader van de walvisvaart aIleen. Een reeks studies van uiteenlopende vaarten is daarvoor nodig.
De notariele archieven vormen hiervoor een bron met ongekende mogelijkheden.
Bijlage I
Lijst van notarissen, wier protocol/en op gegevens over de walvisvaart nagezien werden

(Gemeentearchief Amsterdam)
Jan Warnaertsz.
Pieter Carels
Jacobus Steyn
Jacob van Zwieten
Barent Janss Verbeeck
Benedict Baddel
Gerrit Coren

684,685,689,690
734
848
874,901,906
926
954,981
997, 1013, 1016

1) Hart, Amsterdam Shipping, 84-6.
2) L. Ankum, Een bijdrage tot de geschiedenis van de Zaanse olieslagerij. In: Tijd-

schrift voor Geschiedenis 73 (1960), 39-57 en 215-51, vooraI222-3.
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S. van der Piet
J. van der Yen
Hendrick Schaeff
C. Touw
Jan Volkertsz Oli
Pieter Capoen
Arent Loeffs
Pieter de Bovy
Jan Quirijne Spithoff
Com. van Vliet
Albert Eggericx
Jacob Steur
Johannes Hellerus
Jacob Cocq
Joachim Thielrnans
Nic. van Born
Johannes d'Amour
Adriaan Lock
Jacob de Winter
R. Loenius
Joh. van Wijningen
Henricus C. Torquinius
Vincent Swanenburgh
Pieter van Buytene
Dirk Danckertsz.
Barnard Coornhart
Willem van Veen
P. Padthuysen
Henrick Venkel
Jac. Pondt

1024, 1025
1059, 1072-3, 1085, 1092, 1095, 1098, 1101-2, 1132-3
1136-7 en 1139
1289, 1371
1438
1501-3, 1505-6, 1510-8, 1525-42, 1544 en 1558-9
1569, 1571-4, 1576, 1578, 1581, 1585, 1587-9
1604
1702-3,1715,1719
1756,1758
1801,1803
1808,1818,1821
1861
2044,2059,2072
2107
2113-4,2117-8
2141-2,2145-6
2157
2212,2216,2272
2279-80,2398,2401
2556
2674,2680
2686
2708,2710-1,2713,2716,2721
2745, 2792-5
2839-40
2863,2865
2775, 2875, 2878, 2881-3, 2885
2887
3016,3048
3157

VIII

HET HUWELIJK TUSSEN FlLANTROPIE EN ECONOMIE:
EEN PATRIOTSE ILLUSIE*
door

DR. H. F. J. M. VAN DEN EERENBEEMT
Deel II: Uitwerking van de ideeen via werkinrichtingen in de jaren
zestig en zeventig van de achttiende eeuw
INLEIDING

Doordat de volksarmoede steeds grotere vormen begon aan te nemen en de
financiele middelen van de charitatieve instellingen bij deze groei achter
bleven, werd in het laatste kwart van de achttiende eeuw de noodzaak bijzonder sterk om zich te bezinnen op een andere aanpak die ten aanzien van
de ontstane problematiek een betere oplossing zou brengen. Niet aileen de
zich wijzigende opvattingen over de plaats van het fenomeen armoede in het
maatschappelijk bestel vroegen om een andere approach, ook het feitelijk
onvermogen van het traditioneel bedelingsapparaat vereiste dat er iets moest
gebeuren, wilde men niet door de wassende vloed van aalmoesvragers overspoeld worden ten koste van degenen die door ziekte, invaliditeit, ouderdom,
enz. geheel van ondersteuning afbankelijk waren. Door het groeiend aantal
mensen dat een beroep op bijstand deed, waren de liefdadige instellingen niet
*) Vervolg van de studie, opgenomen in Economisch- en Sociaal-Historisch
Jaarboek, deel XXXV (1972), bIz. 28-64. Voor aile duidelijkheid dient vermeld te
worden, dat industriele werkzaamheden in strafinstellingen verricht niet in dit
onderzoek zijn opgenomen, omdat daar van een relatie economie en filantropie
geen sprake is. Eveneens komen de zgn. spinscholen vrijwel niet aan de orde, aangezien deze zich primair op het vakonderwijs aan jeugdigen richtten en aileen indirect in verband stonden met de werkverschaffing. Het gaat ons hier vooral om de
inrichtingen die als zgn. pauperfabrieken zijn te betitelen. Wat over deze materie
in de publikaties: J. C. W. Ie Jeune, Geschiedkundige nasporingen omtrent den
toestand der Armen en de Bedelarij ('s-Gravenhage 1816), W. C. Mees, De werkinrigtingen voor armen uit een staathuishoudkundig oogpunt beschouwd (Rotterdam 1844) en H. W. Methorst, Werkinrichtingen voor Behoeftigen (Utrecht 1895)
naar voren komt, heeft toch hoofdzakelijk betrekking op de negentiende eeuw en is
voor vroeger slechts fragmentarisch. In meer recente studies als J. G. van Dillen,
Van rijkdom en regenten (,s-Gravenhage 1970), en Joh. de Vries, De economische
achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw (Amsterdam 1959), kon aan
de hier besproken zaak slechts zeer summier aandacht geschonken worden, omdat
deze problematiek nog grotendeels terra incognita is. Met erkentelijkheid dank ik
de archivarissen die hulp verleenden bij het moeizaam zoeken in allerlei gemeentelijke archieven, waar onderhavige materie van voor 1795 veelal anoniem als een
naald verscholen zit in de hooiberg van de stedelijke notulen- en resolutieboeken.
De algemene overheid had toen voor de problematiek van de werkverschaffing nog
geen aandacht, zodat aileen lokale bronnen de mogelijkheid boden nadere informatie over dit thema te verwerven. De stof die in deze stu die aan de orde is, betreft de
jaren 1760-'80. Bij een latere gelegenheid zal de periode daarna behandeld worden.
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meer bij machte het gat te dichten dat een steeds groter wordende improduktieve massa in de economische volkshuishouding sloeg. Het probleem school
niet zozeer in de gIOep van bejaarde en invalide behoeftigen maar bij val ide
onvermogenden die in vele gevallen ten onrechte mee aten uit de ruif die
voorheen door een royale charitas goed gevuld was geweest voor de categorie
voor wie de onderstand bedoeld was.
Het verlossend antwoord op de moeiJijkheden dacht men te vinden in
werkverschaffing al dan niet vrijwillig en in opvoeding van de jeugd tot
arbeidzaamheid. Zoals in het eerste deel reeds uiteengezet kreeg deze gedachte vooral zijn neerslag in de Bataafse tijd, waarin overheid en burger op
allerlei wijzen gestalte trachtten te geven aan een nieuwe benadering van het
probleem van het om zich heen grijpend pauperisme. In de onderhavige
studie willen wij onze aandacht beperken tot de, wat de hier gestelde problematiek betreft, minder bekende periode van voor 1795. Wij zullen ons daarbij beperken tot een aantal plaatsen in ons land en daarbij nagaan hoe men
via allerlei experimenten een oplossing trachtte te vinden voor het tekort aan
financieIe middelen tot bedeling, voor het gebrek aan voldoende werkgelegenheid en voor het probleem van de toenemende onlust onder indolente en
fysiek minderwaaldige delen van de volksklasse, met name de groep van de
zgn. losse werkkrachten, om te zwoegen voor een minimaal bestaan, terwijl
het gemakkelijker was de hand op te houden en dit in niet weinige gevallen
zelfs een beter belegde boterham opleverde.
Hebben wij in het eerste deel van deze studie vooral aandacht gegeven aan
de denkbeelden die ten aanzien van de hier besproken problematiek werden
ontwikkeld, in dit gedeeJte zal het accent liggen op de feitelijke pogingen om
een aantal behoeftigen op kunstmatige wijze in te schakelen in het produktieproces. Daarbij vertoonde men een grote voorkeur voor arbeid in de sector
van de textielfabricage en dan met name de zeer eenvoudige verrichtingen.
Hieraan was weI het bezwaar verbonden dat de in deze tijd aanvangende
mechanisatie in de industrie juist ook die handelingen betrof en door haar
goedkoper voortbrengen een ernstige concurrentie betekende voor dergelijke handenarbeid. Een ander bezwaar was dat bezigheden als breien,
knopen, spinnen, touwplukken, enz. die veelal in de werkinrichtingen beoefend werden, het nadwl hadden niet tot een echt beroep op te lei den.
Immers bij de terugkeer in het normale economische bedrijf had de eerder
te werk gestelde arme weinig nut van het geleerde, omdat het moeilijk bleek
hiermee zijn brood te verdienen. Men had dus beter gedaan de tewerkgestelden een yak te leren waar zij later wat aan hadden, dan hen te gebruiken
als goedkope arbeidskrachten. Hoewel de oprichting van een werkhuis vaak
van mooi klinkende argumenten vergezeld ging, was in wezen vaak de hoofdopzet de armenfondsen te ontlasten door een aantal behoeftigen zelf geheel
of gedeeltelijk hun kost te laten verdienen. Men ging dus niet primair uit
van het belang van de behoeftige maar van dat van het armbestuur. Dit had
namelijk vrijwel altijd in deze peri ode met steeds groter wordende financiele
tekorten te kampen. Het pedagogisch element, namelijk de arme produktief
bezig te doen zijn en via onderricht op een hoger sociaal niveau te brengen.
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drong slechts langzaam door. Voorlopig zou het opheffen van de geldelijke
zorgen van de armenfondsen primair blijven staan. Sociale wenselijkheid
kreeg aIleen daar vaste grond onder de voeten, waar de economische werkelijkheid deze mogelijk maakte.
DE EERSTE POGINGEN 11'1 DE ZESTIGER JAREN

Leeuwarden
Op het eind van de jaren vijftig van de achttiende eeuw zijn diverse pogingen te signaleren om het probleem van de groter wordende groep aalmoesvragers via een andere weg te benaderen dan die der bedeling. Immers deze
methode kwam naast een eerste leniging van de directe nood er niet toe de
werke10zen te reactiveren door arbeidsmogelijkheden op al dan niet vrijwillige basis te scbeppen. In februari 1757 deed de magistraat van Leeuwarden een dringend beroep op de voogden van de Stads Arme Carner om gezamenlijk "ten spoedigsten sonder uitstel de hoog nodige en efficacieuste
middelen te beramen en werkstellig te maken tot redres in het gedrag der
armen en afweringe van luiheid en ledigbeid, wijders soo veel mogelijk de
trekkende partijen, van het bestier der Arme Carner dependerende, door een
of andere fabricq aan het werken te helpen, en op dien voet beter tot mindere
belastinge van de stad te doen bestaan, en weI vcornamentlijk sorge te dragen
dat de kinderen in de Arme Carner schole bij continuatie door een genoegsaem bequaam en voorbeeldig meester onderwesen werden in de lees- en
schrijfkunde niet aIleen, maar tegelijk bij dat onderwijs aan de kinderen
aanleidinge werde gegeven tot principes van deugd en goede zeden, en vooral
aan de kinderen de hoognodige indrukselen te geven en in te boesemen om
sig te onthouden en weI te wagten van het sondig, ijdel misbruiken van Godes
Heiligen Name, opdat de kinderen aldus door een goed en voorbeeldig
onderwijs opgeleid tot eene welgereguleerde en Gode betamelijke levenswijze
mettertijd meer en meer werden toebereid om bij de burgerije en ingezetenen
van nut en dienst te kunnen wesen, en door handwerken geexerceerd in staat
werden gebragt tot eigen costwinningen en ordentelijk bestaan, waardoor
de stad in 't vervolg eenigermaten ontheft soude kunnen werden van de al te
excessive en irnportante uitgaven" I).
In november 1757 bleken de goede intenties reeds enige vorm gekregen te
hebben, doordat J. Pieters uit Beetsterzwaag zich bereid verklaarde als spinbaas naar Leeuwarden te komen. Hij was van mening "in staat te zijn werks
genoeg voor de ledig lopende arme menschen te besorgen". Pieters dacht
jaarlijks zeker een kwantum van 80.000 pond garen te kunnen halen. Het
spinnen zou zowel in het werkbuis als thuis kunnen geschieden. Een concept-overeenkomst werd opgesteld 2). In januari 1758 was bet punt bereikt,
dat een definitief contract kon worden aangegaan. Problemen omtrent het
vinden van een geschikte ruimte waren er niet, omdat op het eind van de
1) G.A. Leeuwarden, Resolutien van den Magistraat 1757. 11 februari.
2) G.A. Leeuwarden, t.a.p., 25 november.

182

RET HUWELUK TUSSEN FILANTROPffi EN ECONOMIE

zeventiende eeuw al een Werkhuis voor de Armen was opgericht 1). Dit
gebouw werd nu niet meer voor dat doeleinde gebruikt. De notulen spreken
dan ook over "het weder in train brengen van het Stads Publicque Spin- en
Werkhuis". In juni 1758 kregen de voogden van de Arme Carner een subsidie
van f 1000,- uit de stadskas om spinnewieien en ander no dig gereedschap
aall te schaffell. In oktober van dat jaar werd nog steeds over deze zaak gepraat 2) en zo verliep dit initiatief. De\ drijfveer om de praktische moeilijkheden te overwinnen, was blijkbaar nog niet voldoende sterk. Dit betekende
niet, dat er in het geheel niets gebeurde. In deze jaren was namelijk J. D.
Hofman in dienst bij de Arme Carner als spin baas met de specifieke taak om
kinderen van de armen te leren spinnen. Genoemde Hofman bleef in functie
tot 1776, toen hij na 56 dienstjaren ontslag kreeg met behoud van tractement 3).
Groningen

Ook in Groningen bestonden in die tijd plannen een andere weg in te slaan
met de armenzorg. Hier waren het de gecommitteerden uit de Kerkeraad van
de Nederduits Gereformeerde Gemeente, die bij het stadsbestuur de wenselijkheid bepleittw van de oprichting van een werkhuis. In een memorie die
op 6 maart 1758 door de magistraat besproken werd, wezen zij op "de veelvuldige en regtmatige klagten van een groot en goed gedeelte der borgers en
inwoonders dezer stad, aan hen bij gelegenheid van de buitengewone collecte
gedaan, om eens op een nadrukkelijke en dadelijke wijze van de menigvuldige beedelaren, zo vreemde als inwoonders, bevrijd tt. mogen worden".
Daarom stelden zij het stadsbestuur voor "het oprigten van een algemeen
werkhuis in ernstige overweging te neemen". Hieruit zou naar hun verwachting voor de diakoniekas "een werkelijk soulaas" resuIteren. Voor de stad
gold als voordeel dat door het bestaan van een dergelijk werkinstituut het
gemakkelijk zou vallen de bedelarij te weren 4). Het is echter niet zo ver gekomen. Ook in de hierop volgende jaren lukte het niet een werkverschaffingsproject te realiseren. Pas in de jaren tachtig zou op dit terrein een doorbraak
komen. Intussen viel men weer terug op het oude proct\de van het uitvaardigen van bedelverboden. Zowel in 1765 als in 1769 en 1774 werden dienaangaande ordonnanties vastgesteid. Op het grijpen van een bedelaar stond
zelfs een beloning 6). Het zou nog geruime tijd vergen, voordat duidelijk het
inzicht doorbrak dat een dergelijke eng-politionele benadering niet de juiste
methode was om een sociaal-economisch en pedagogisch probleem op te
lossen.
1) W. Eekhoff. Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden (Leeuwarden
1846), biz. 89-92.
2) G.A. Leeuwarden. Resolutien van den Magistraat 1758.27 januari. 16 juni en
20oktober.
3) G.A. Leeuwarden. Resolutien 1776. 16 augustus.
') G.A. Groningen. Resolutien der stedelijke regering 1758.6 maart.
5) G.A. Groningen. Reso1utien 1765. 13 juli; 1769. 3 juni; 1774. 19 februari.
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Zierikzee

Een van de eerste projecten van werkverschaffing voor valide krachten,
dat ook tot volledige uitvoering kwam en dat als doel had de sanering van
de groep die ongecontroleerd een beroep op de bedeling deed, was afkomstig
van een commissie uit de raad van Zierikzee, belast met het ontwerpen van
een beter stelsel voor de plaatselijke armenzorg. Deze bracht in de raadsvergadering van 23 augustus 1763 het punt ter sprake van de "Ieediggangers,
hun werk makende om op het brood van den armen luy en leedig te zijn".
De commissie was van oordeel, dat zij die wei konden maar niet wilden
werken, geen recht op onderstand hadden. Aangezien het als een zaak van
"algemeen nut" werd gezien de leeglopers aan het werk te zetten, adviseerde
de commissie tot de oprichting van "een wolle en kouse fabryk" of van een
nettenbreierij ').
Toen deze kwestie een maand later in de vergadering terug kwam, was de
raad van Zierikzee van mening, dat het oprichten van een wol- en kousenfabriek omslachtiger en bovendien duurder was dan het starten van een
nettenbreierij, zodat men voor de laatste opteerde. Voor de gedane keuze
werden ter nadere motivatie vier punten genoemd:
Ie "dat de goederen, welke door de fabryk zullen worden gemaakt, binnen
deese Stad benodigt zijn en dus hier kunnen worden gedebiteert.
2e dat het werk gemakkelijk en in korten tijd te leeren is, en ook door een
ieder, oud en jong, ja zelfs door gebrekkelijken kan worden geexerceert.
3e dat ook hetselve in aIle tijden van 't geheele jaar kan worden geexerceert en wei zo, dat door diegeene, welke in den soomer meer geld kunnen
winnen. kan worden gestaakt en des winters weder bij de hand genomen.
4e dat bij desselfs aanvang en wei gelukkende voortgang geen groten omslag of onkosten noodig sijn en bij onverhoopte tegenval sonder merkelijke
schade kan worden gestaakt".
Voor het "in treyn brengen van voorschreve fabryk" werd gedacht aan de
aanstelling van een deskundig persoon als opzichter die tevens vakonderricht
zou geven. Als vaste vergoeding kreeg hij 10 a 12 ponden vlaams en voor
elke leerling die hij had opgeleid tot het niveau dat deze zelfstandig kon
breien, 5 schellingen vlaams. Dus hoe meer mensen hij het vak bijbracht, des
te hoger zouden zijn verdiensten zijn. Voor instructie en tevens voor de afwerking en opslag van de netten diende een geschikt lokaal te komen. Er zou
een lijst opgesteld worden van aile personen die van de bedeling leefden en
voor werkverschaffing in aanmerking kwamen. Deze zouden in groepjes de
vereiste opleiding ontvangen. Wanneer men het vak kende, zou men het
werk thuis kunnen verrichten. Ais beloning voor de gebreide netten gold de
volgende regeling. Voor een vierde of zogenaamd "heeltje" ter lengte van
750 mazen en ter breedte van 70 mazen bestond het loon uit 5 schellingen
vlaams. Verder wilde men nagaan, of ook niet het garen dat voor het netten
breien nodig was, in een eigen lijnbaan in de stad vervaardigd kon worden.
Conditie was dan wei, dat het van gelijke kwaliteit moest zijn en niet meer
') G.A. Zierikzee, Raads-Notulen 1763, 23 augustus.
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mocht kosten dan het garen dat men uit Holland placht te betrekken. Voor
de lnkoop van de grondstof, het uitbetalen van de lonen en de verkoop van
het gemaakte produkt zou een boekhouder aangesteld worden. Ais opzichter
werd benoemd Jacob van 't Hof en als boekhouder-directeur Gillis Braam.
Om de eerste aanloopkosten op te vangen werd uit de stadskas 100 pond
vlaams gevoteerd, met de machtiging aan burgemeesters en thesaurier om
dit bedrag zo no dig tot 2 a 300 pond te verhogen 1).
Het ondernomen initiatief bleef niet zonder succes. De kwaliteit van de
gemaakte netten was goed en de verkoop ontwikkelde zich gunstig. De omyang van de gehaalde produktie viel echter tegen. Dit is te verklaren uit het
feit dat de directie van de breierij al spoedig geconfronteerd werd met het
probleem dat er naast werkwillige armen ook arbeidsschuwe paupers bestonden. Het bleek immers, dat het stadsbestuur te weinig rekening had
gehouden met de zwakke kanten van de menselijke natuur. Het loon werd
namelijk gekort op het bedrag van de onderstand, zodat deze situatie wei
attractief was voor het armenfonds, maar de bedeelden door het werk in de
nettenbreierij er niet financieel beter van werden. Dit verklaart waarom in
maart 1764 geklaagd wordt over "de traagheyd en onwil der arme luyden,
waardoor dezelve zoo weynig vorderden in het brey-werk". Daarom werd
in de raad voorgesteld "tot meerder encouragement" de werkende armen een
toeslag van 2 schellingen per week te geven. Omdat men desondanks zijn
twijfel behield, of de werkelozen "door geld van hun aangebore traagheyd
konden worden afgebragt", stelde een commissie uit de raad voor om
"zoodanige personen die uyt luyheyd of kwaadaardigheyd of eenige frivole
praetexten zig weygerig houden om het breyen te leeren of hetzelve geleerd
hebbende weygeren daarin met neerstigheyd te continueeren", voortaan van
bedeling uit te sluiten. De vroede vaderen rekenden er op, dat wanneer de
ondersteuning zolang werd ingehouden totdat men niet meer in staat was te
leven. men "uyt nood geprest" zelf wei werk zou komen vragen 2).
Omdat het stadsbestuur wei inzag, dat de nettenbreierij aileen dan in volle
produktie kon komen, wanneer het de werkschuwen onmogelijk werd gemaakt een escape te vinden, vaardigde het op 28 oktober 1764 een ordonnantie uit tegen de "alhier zo sterk in zwang gaande bedelarij, waardoor vele
de ware arme en behoeftige personen de aalmoesen onttrekkende op eene zo
gemakkelijke dog onbetamelijke wijze zonder werken aan den kost weten te
geraken, tot niet weinige last der goede burgerij en niet minder impediment
en daaruit voortvloeyende merkelijke schade der opgeregte nettenbreyerij".
Niet aileen het bedelen werd verboden maar ook het geven aan bedelaars en
wei op straffe van een boete van 10 schellingen vlaams 3).
Aangezien de nettenbreierij blijkbaar toch niet geheel financieel self-supporting was, besloot het stadsbestuur voortaan elk jaar in de tweede helft
van de maand oktober of begin november "na het seizoen zulks vereist" een
1) G .A. Zierikzee, Raads-Notulen 1763, 27 september en 13 oktober.
2) G .A. Zierikzee, Raads-Notulen 1764, 13 maart.
3) G .A. Zierikzee, Verzameling van oude reglementen, no. 8: Ordonnantie tegen

bedelaars, 28 oktober 1764.
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collecte in Zierikzee te doen houden 1). Het lijkt er op, dat de nettenbreierij
vooral in de winter draaide, wanneer voor vele inwoners van het stadje de
inkomsten uit arbeid op zee of in de landbouw afnamen.
In oktober 1764 werd M. de Lange als opvolger van J. van 't Hof tot opzichter van "gem. fabricq" aangesteld. In 1766 bleek de nettenbreierij "met
goed succes aan de gang gehouden te worden". Men wilde nu ook het plan
verwezenlijken om het garen zelf te gaan maken. Blijkbaar is men hierin
geslaagd, want in 1772 bestaat er een garenbaan, waarop armen tewerk gesteld zijn. Deze wordt echter na verloop van tijd verkocht, waarna het garen
weer van elders betrokken moet worden. In 1779 wordt uit de stadskas geld
voorgeschoten om ten behoeve van de nettenbreierij garens aan te kopen 2).

Zwolle
In Zwolle bleek in deze tijd een werkhuis te bestaan, geleid door C. van den
Bos die "een goed aantalluiden werk verschafte met het spinnen van hennep".
Desondanks zwierven er nog veJe bedelaars door de straten van de stad,
onder voorwendsel geen werk te kunnen vinden of daarmee niet genoeg te
verdienen om er van te bestaan. De gecommitteerden tot de zaken van de
Stads Armen-Camer waren de mening toegedaan, dat deze lieden naar het
werkhuis verwezen dienden te worden om daar spinwerk te verrichten en
indien zij dat niet machtig waren hen dit bij te laten brengen. Wanneer vast
stond wat ieder die dit geleerd had, per week aan hoeveelheid kon spinnen,
zou het toegestaan zijn de werkzaamheden voortaan thuis te verrichten zij
het op conditie dat het vastgestelde kwantum dan ook gehaald moest
worden. Het stadsbestuur verklaarde zich bereid aan die thuiswerkers een
spinnewiel ter beschikking te stelJen. Verder trok het een bedrag uit voor de
aankoop van hennep welke partij zou dienen om de beginners het spinnen te
leren. Omdat tijdens het leerproces dit materiaal toch grotendeels verknoeid
zou worden, kon men niet verwachten, dat de opbrengst van dit garen de
aanschafkosten van de grondstof zou goedmaken. Vandaar dat dit bedrag
dan ook in de exploitatie-opzet meteen werd afgeschreven 3).
De door de Zwolse overheid genomen maatregelen hadden reeds spoedig
effect. Dit bleek in februari 1764 uit de toename van het aantal mensen dat
in het werkhuis van arbeid voorzien moest worden. Dit stelde Van den Bos
voor het probleem dat hij op korte terrnijn meer grondstof moest inkopen
dan normaal. Daartoe ontbraken hem de middelen. Om deze moeilijkheid op
te lossen ontving hij een lening van 500 caroli guldens. In november 1764 was
men van overheidswege wederom bereid een lening te verstrekken "tot het
verder uitbreiden dier Fabrijk" 4). Dit werkinstituut heeft zoals uit de archief1) G.A. Zierikzee, Raads-Notulen 1764, 13 en 19 maart, 6 november.
2) G.A. Zierikzee, Raads-Notulen 1764, 1 oktober; 1766, 18 februari; 1772,

6 november; 1779, 8 april.
3) G.A. Zwolle, Boek van dagelixe Resolutien van Schepenen en Raden 1763,
90ktober.
') G .A. Zwolle, Boek van dagelixe Resolutien .. . 1764, 12februari en 14 november.
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stukken blijkt, nog weI enkele jaren bestaan. Uit het ontbreken echter van
specifieke gegevens valt aan te nemen, dat de activiteiten geleidelijkaan op
een dood spoor zijn geraakt.
Dokkum

In het Friese stadje Dokkum bleek de maandelijkse collecte door de
armenvoogden langs de huizen der burgerij toch niet voldoende om de
armoede te lenigen. Bovendien werd deze passieve benadering als onbevredigend ervaren en wilde men de kinderen der behoeftigen aan het werk zetten
om een bijdrage te leveren in de kosten van ondersteuning. Hiertoe trokken
de wees- en armvoogden in 1762 J. P. de Haan als spinbaas aan. In een overeenkomst die voor een termijn van zeven jaren zou gelden, werd hem een
wekelijks tractement van 3 caroli gulden en 5 stuivers toegezegd benevens
vrij wonen, gratis brandstof en twee halfbroden per week. Wanneer hij
"geen genoegen kan geven aan dy de geene dy de spinbaan alhyr van werk
moeten versorgen", zijn de armvoogden gerechtigd de verbintenis eenzijdig
te verbreken. Blijkbaar beantwoordde De Haan aan de verwachtingen, want
na afloop van de termijn van de overeenkomst yond verlenging plaats. Naast
een beperkte salarisverhoging kreeg hij het recht op een vrije zitplaats in de
kerk van de Nederduits Gereformeerde gemeente. Bovendien werd de bepaling toegevoegd, dat bij ziekte "de weekelijkse gagie" nog vier weken zou
doorlopen, een voor die tijd bijzondere regeling. Toch schijnt er een kink
in de kabel gekomen te zijn, want voortijdig werd de verbintenis verbroken
en ging E. Reinders de scepter in het spinhuis zwaaien. Deze kreeg de opdracht nauwkeurig "agt te geven op de kinders die op 't Spinhuis gaan, dat
dezelve goed gaaren kunnen maken en dat de spin baas verpligt zal weezen
een goede discipline onder de kinders te onderhouden". De relatie met
Reinders duurde echter nog geen half jaar, zodat in zijn plaats D. Sijbbes
werd aangesteld. Ondanks aile ups and downs zijn de spinwerkzaarnheden
zij het onder wisselende leiding tot in de negentiende eeuw doorgegaan 1).
Utrecht

Te Utrecht bezonnen de regenten van de Aalmoezenierskamer zich in 1766
over de mogelijkheid van werkverschaffing aan valide behoeftigen. Op
17 december 1766 had een conferentie plaats met enige plaatselijke spinnersbazen. Deze verklaarden tegenover de regenten nog weI werk voor arbeidszoekenden te hebben maar hadden toch bezwaar om zo maar werkelozen in
dienst te nemen. Immers degenen die "het brood der luiheid aten op kosten
van de publieke kas", behoorden naar hun mening niet tot het beste soort
volk. De spinnersbazen wezen op de luiheid en onbetrouwbaarheid van het
gemeen en dachten dat het kwaad kersen eten zou zijn met dergelijke
arbeidskrachten. De regenten wilden dit probleem oplossen door bij be1) G.A. Dokkum, Archief van de Wees- en Armenvoogden, nos. 7 en 183.
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toonde onwil de bedeling in te houden. Zij waren tevens bereid kinderen,
hoewel nog onder de leeftijd zijnde, van de armenscholen af te halen. Deze
zouden dan in de zomer tot 19.30 uur en in de winter tot 19. uur bij de bazen
moeten werken en daarna nog avondonderwijs volgen. Met ingang van 1767
zou deze proef van start gaan 1). Daarna vernemen wij hierover geen bijzonderheden meer. Vee! effect zal de proefniet gehad hebben. In 1778 geven de
regenten de namen van slechts zes bedeelden op aan de spinnersbazen om
hen te werk te stellen. Gezien het feit dat alleen op basis van dreiging mensen
tot werk gebracht moesten worden en dat het belang van kinderen beneden
de achtjarige leeftijd ondergeschikt werd gemaakt aan de behoefte de
financiele last van de Aalmoezenierskamer te verIichten, was geen gezonde
grondslag om de pauper tot een industrieuze mens op te voeden.
Vlissingen

Eveneens in relatie tot de plaatselijk beoefende visserij zoals te Zierikzee
stond het initiatief te Vlissingen, waar in 1769 een nettenbreierij tot stand
kwam. Deze werkinrichting was niet primair bedoeld voor de autochtone
behoeftigen maar voor de zogenaamde buitenarmen. Degenen van deze
laatste categorie die daartoe in aanmerking kwamen, werden voor rekening
van de diakonie der Nederduits Gereformeerde Gemeente aan het breien en
boeten van netten gezet. Vit de opbrengst van de verkochte netten ging een
deel als loon naar de werkers en werksters, terwijl het overige in de armenkas
van de diakonie kwam. Na enige tijd werden de werkzaarnheden uitgebreid
met het plukken van touw 2).
Sneek

De magistraat van Sneek trachtte in datzelfde jaar op het terrein van de
plaatselijke armenzorg orde op zaken te stellen door te bepalen, dat aile
bedeelden, jonger dan zestig jaren, voortaan verplicht waren een insigne
te dragen, zodat zichtbaar zou zijn wie van de open bare steun leefde. De
stadsarmen kregen opdracht met geellint een S, vier duim hoog en een duim
breed, op de linker mouw aan te brengen, de diakonie-armen een D van
dezelfde grootte en kleur, de bedeelden van de Mennonieten een M in
blauwe kleur, terwijl de ondersteunden van roomse huize een R van rood
lint op de mouw moesten naaien. Het "tekenen" van de behoeftigen loste
echter het armoedeprobleem niet op, zodat de lokale overheid al spoedig
andere maatregelen beraamde. Omdat het spinnen van zeildoekgaren in het
stads spin- of werkhuis niet voldoende aan de verwachtingen beantwoordde,
besloot de magistraat van Sneek in overIeg met vier kooplieden en fabrikeurs
ter plaatse, nl. T. B. ten Cate, J. Noyon, J. ten Cate en W. Wybinga, een
1) J. H. Adriani, De Stads-Aalmoezenierskamer te Utrecht (1628-1928), in
Mededelingen van den Armenraad te Utrecht, dl. IX (1928), biz. 43-44.
2) Arehief van de Diakonie der Ned. Hervormde Gemeente te Vlissingen, nos.
197-203.
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vetspinnerij van wolgaren te starten. Als nieuwe spinbaas werd J. Hemkes
aangesteld tegen een salaris van 3 gulden en 10 stuiver per week, jaarlijks
een schouw turf en verder vrij wonen. Deze Hemkes diende toe te zien op
het gedrag en de ar beid van de tewerkgestelden. Hij was verantwoordelijk
voor de kwaliteit van het gemaakte garen. Ook moest hij nauwkeurig boek
houden zowel van de te verwerken grondstof als van het afgeleverde werk.
Daarnaast had hij de lonen te betalen en de afrekening te verzorgen met de
opdrachtgevers. Het stadsbestuur stelde de drie eerstgenoemde zakenlieden
aan tot "Directeurs van het werk", die de nodige richtlijnen aan de spinbaas
zouden geven en ten allen tijde toegang tot het spinhuis hadden. Zolang de
vier vermelde figuren uit het plaatselijk bedrijfsleven voldoende werkopdrachten gaven, waarbij zij de grondstof leverden, het vervaardigde produkt
afnamen en derhalve aIleen de loonkosten betaalden, zou geen arbeid ten
behoeve van anderen aangenomen worden. Hier dus een samengaan van
bestrijding der armoede door overheid en charitatieve kerkelijke instanties,
en van dienen van het economisch belang van vrije ondernemers die een
monopoliepositie verwierven in het gebruik maken van goedkope arbeidskracht 1).
Vraag is of de hernieuwde aanpak meer succes beloofde dan die in 1746,
toen "door de aanwas der omlopende armen" de mogelijkheid werd onderzocht "de lediggangers door hen werk te verschaffen aan de cost te helpen".
Dit resulteerde in een besluit tot de bouw door de stad van een spin-werkhuis 2). Dit instituut heeft ononderbroken gefunctioneerd, zij het in bescheiden omvang. Bind 1769 wilde men door een nieuwe impuls het effect van de
werkverschaffing vergroten. In januari 1770 ging spin baas Hemkes blijkens
het door hem ontvangen weekloon van start. Nadat aanvankelijk het wekelijks gemiddelde 500 Ii 700 strengen garen had bedragen, liep de produktieomvang later wat terug. In december 1770 blijken er dertig mensen aan het
werk te zijn waaronder drie kinderen. In de wintermaanden is het aantal
het hoogst, in de zomer is het lager. In 1777 loopt het getal der deelnemers
tegen de veertig. Opvallend is dat de exploitatierekening steeds sluit, vaak
zelfs met een voordelig saldo. Posten voor grondstof staan niet op de rekening, aangezien de opdrachtgevers deze leverden. Het totaal der uitbetaalde
lonen is vrijwel altijd lager dan de som van de ontvangsten van voor anderen,
Sneker ondernemers, verrichte arbeid. Het batig saldo kwam ten goede aan
het zgn. "Stads Huissittende Armeboek". Deze situatie betekende, dat er
geen aanslag werd gepleegd op de financiele middelen van de armenfondsen,
zodat met een dergelijke werkconstructie lang doorgegaan kon worden. Het
vaIt dan ook te constateren, dat het spin-werkhuis tot een eind in de negentiende eeuw bleef bestaan 3).
1) G.A. Sneek, Resolutie- en Notulenboek 1769, 18 oktober en 24 november
(inv. no. 8).
2) G.A. Sneek, Resolutie- en Notulenboek 1746, 27 januari en 17 december
(inv. no. 8).
3) G .A. Sneek, Registers van ontvangsten en uitgaven van het Spin- of Werkhuis
1770-1777 (inv. nos. 975-981).
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Arnhem

Op het eind van de jaren zestig kwam ook in Arnhem de wenselijkheid
van een werkinrichting naar voren. De aanleiding was een rekest van de
diakonie der Nederduits Gereformeerde Gemeente aan het stadsbestuur,
waarin deze aandacht vroeg voor het probleem dat in 1768 het bedrag aan
ondersteuning uitgegeven de inkomsten ver overtrof, zodat de jaarrekening
met een nadelig sal do was afgesloten. De diakonie vroeg om hulp, omdat zij
zich niet in staat achtte om bij de toenemende armoede aan aile aanvragen
om onderstand te blijven voldoen.
Op 30 januari 1769 stelde de Arnhemse magistraat een commissie in om
over deze zaak een rapport uit te brengen. Dit werd behandeld in de vergadering van 28 juni. De rapporteurs deelden mee "dat de armoede hier ter
plaatse mede niet weynig word geoccasioneerd, doordat de gemeene man
veeltijds en inzonderheid des winters geen werk weet te vinden". Het gevolg
daarvan was dat deze, waaronder ook ambachtslieden, in de winter op de
bedelingsrol gezet moesten worden. Daarom zou het naar de mening van de
commissie "ten hoogsten dienstig en noodsakelijk: sijn, dat de een of andere
Fabricq binnen dese Stad werde geetablisseerd, waarin de personen, welke
thans een groot gedeelte van het jaar moeten leedig gaan en dan ten kosten
van de Diaconie worden gesustenteerd, altoos werk konnen vinden". Hiertoe zou een op te richten wolspinnerij uitermate geschikt zijn, waarin zowel
het gehele jaar als tijdelijk gearbeid kon worden door vrouwen en kinderen
als door mannen.
Het stadsbestuur ging met de strekking van het uitgebrachte rapport
akkoord en besloot"dat ten aanzien van de geprojecteerde Fabricq van Wolspinderij" de kosten tot aankoop van de nodige spinnewielen en die voor
andere aanschaffingen bestreden konden worden door geldleningen, te verstrekken door de respectieve stedelijke godshuizen. Als werkruimte werd een
zaal in het St. Catharinagasthuis beschikbaar gesteld. De verbouwingskosten daarvan zouden voor rekening van de diakonie zijn 1).
In de wolspinnerij zouden zowel degenen die voor vaste steun op de bedelingslijst stonden, kunnen werken als diegenen die aileen tijdens de winter
een beroep op onderstand deden. De verdiensten uit de hier verrichte arbeid
zouden op de gewone uitdeling gekort worden. Op deze manier hoopte men,
dat de uitgaven voor de diakonie konden dalen. Wei drong het stadsbestuur
er met klem op aan, dat in het vervolg de bedeling kritischer zou geschieden.
De diakonie kreeg de vermaning voortaan "nauwkeurig sorge te draagen dat
geen persoonen, welke het niet benodigt zijn, op de lijsten worden gecontinueerd, en dat in het vervolg geen anderen op deselve worden geplaatst, dan
die sulx meriteren en niet in staat zijn haar eygen cost te winnen" 2).
Nu de geldmiddelen schaars waren, diende er een einde te komen aan de
vaak kritiekloze milddadigheid van voorheen. Dit hield in dat voortaan,
voordat er bedeeld werd, eerst een onderzoek moest komen, of het vragen
1) G.A. Arnhem, Commissie- en Policieboek 1769,28 juni en 16 oktober.
2) G.A. Arnhem, Commissie- en Policieboek 1769,17 november.
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om steun al dan niet redelijk was, hetgeen aan de armen verzorgende instanties heel wat hogere eisen stelde. Verder speelt ook hier de kwestie, of het
weI zo verstandig was om de armen die in de wolspinnerij werkten, even veel
te laten ontvangen als bij gewone bedeling. De prikkel van het eigenbelang
sloot men door deze verkeerde zuinigheid uit, gefixeerd als men was op het
punt van het nadelig sal do op de jaarrekening ten behoeve van de armenzorg. Zoals het mislukken van allerlei politionele ordonnanties uit het verleden tegen de bedelarij had moeten leren, wisten degenen die aan de marge
van de maatschappij leefden, op dwangmaatregelen altijd weI ontsnappingswegen te vinden. Ben nieuwe aanpak van de armenzorg aileen op grondslag
van de wenselijkheid van geldelijke besparingen voor de gevende ins tan ties,
kon geen succes hebben. Het vraagstuk van het toenemend pauperisme was
niet louter een probleem van financieel beheer maar in eerste instantie een
sociaal-economisch en pedagogisch vraagstuk.

DE JAREN

ZEVENTIG ZIJN ZEER VRUCHTBAAR

In de jaren zeventig van de achttiende eeuw werden op vele plaatsen in de
Republiek plannen ontwikkeld om via projecten tot werkverschaffing de
grote druk op de armenfondsen te verlichten van het toenemend aantal
mensen dat een beroep op onderstand deed. Met name werden op dit terre in
initiatieven ontplooid in de kleinere steden, waar de economische bedrijvigheid te weinig omvang had en veelal te statisch was om de werkloze uit de
ene bedrijfssector in een andere op te vangen.
Culemborg

In juli 1770 ging de magistraat van Culemborg een overeenkomst aan met
H. Verhoeff, fabrikeur van wol en sajet ter plaatse, met het doel een aantal
behoeftigen werk te verschaffen. Verhoeff ontving een lening vanj3000,die gedurende de eerste vier jaren renteloos zou zijn en daarna 3 % rente per
jaar moest opbrengen. De afiossing van deze tienjarige lening ving pas na
vier jaar aan en weI in jaarlijkse termijnen van j 500,-. Het bedrag van de
lening diende vooral besteed te worden aan de aankoop van ruwe wol.
Verhoeff nam op zich om voor 1 okto ber 1770 een aantal van 56 personen in
Culemborg woonachtig "voldoende en gestadig werk te besorgen tot het
wolspinnen en maakten van sayet". Deze 56 mensen waren als extra-werkkrachten te beschouwen boven de 50 die reeds voor de Wolfabricq arbeidden.
Het ging derhalve niet om een nieuw bedrijf maar om uitbreiding van een
bestaand met een aantal personen, aan te trekken uit "de kleyne gemeynte
deeser Stad". Zij die van buiten Culemborg afkomstig waren en reeds voor
Verhoeff werkten, zouden vervangen moeten worden door autochtonen.
De fabrikeur zou een lijst ontvangen van aIle personen die in de stad bedeeld werden. Hij verbond zich om degenen die vrijwillig of op last van de
stedelijke overheid zich voor werk aanmeldden, op zijn kosten het spinnen
van wol te leren. De leertijd rekende men op gemiddeld drie weken. Gedu-
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rende deze leerperiode zou de uitkering van de eerder genoten ondersteuning
doorgaan. Om het leerproces te versnellen mocht de fabrikeur voor stadsrekening een premie toekennen van drie gulden aan hen die de vaardigheid
binnen een week onder de knie hadden, van twee gulden aan hen die hiervoor
twee weken nodig hadden, en van een gulden voor degenen met een leertijd
van drie weken. Zodra iemand volleerd was, zou deze zoveel mogelijk van
het verdiende loon moeten leven en zou daarmee correlerend de bedeling
geheel of gedeeltelijk ophouden.
Naast het verstrekken van een lening wilde het stadsbestuur verder een
bijdrage leveren door het beschikbaar stellen van spinnewielen. Om ontvreemding daarvan tegen te gaan werd in de wielen het stadsmerk gebrand.
Men ging er van uit, dat elke deelnemer gemiddeld drie pond ruwe wol per
week zou spinnen. Het loon zou afhangen van de kwaliteit van het afgeleverde werk, maar mocht in ieder geval niet minder zijn dan zes stuivers per
pond. Verhoeff zegde toe om naast de twee wolkammers die reeds voor hem
werkten, nog minstens vier andere wolkammers in dienst te nemen, opdat de
spinners niet op gekamde wol zouden behoeven te wachten. Het minimumloon van een wolkammer bedroeg vier gulden in de week. Naast het spinnen
hielden ook mensen zich bezig met het breien van wolgaren en het maken van
sajet. Om te voorkomen dat bij het spinnen wol verduisterd zou worden, gaf
de magistraat aan de pachter van de Bank van Lening opdracht deze niet in
belening aan te nemen 1).
Aangezien het stadsbestuur wei inzag dat werkverschaffing zonder een
gelijktijdige bestrijding van de bedelarij geen effect zou hebben, vaardigde
het op 24 september 1770 een ordonnantie uit om "het daeglijks toenemen
der Bedelarijen" tegen te gaan. De noodzaak hiervan klemde temeer, omdat
"door de rampspoedige tijden van watervloed en veepest" dit euvel nog groter
dreigde te worden "tot merkelijk ongerief en overlast der goede Borgerey".
Deze problematiek wilde de magistraat van Culemborg aanpakken "door
het verschaffen van werk aan sulke luijden die bekwaem zijn haere kost met
eijgene handen te winnen, en door het weeren van luijden die hun werk
maken van leedig loopen en te leeven van de aelmoesen der mildadige ingesetenen". De hier geformuleerde zienswijze kreeg concrete gestalte, zoals wij
reeds aangegeven hebben, in het stimuleren en uitbreiden van de wolspinnerij
om arbeid te verschaffen aan degenen die geen werk hadden, en in een verbod
om met ingang van 1 oktober 1770 nog in de stad te bedelen. Bij de eerste
overtreding van dit verbod zou men 24 uur op water en brood gezet worden,
terwijl op herhaling een zwaardere straf stond. Vreemdelingen die bedelden,
zouden uit de stad gebracht en over de Lek gezet worden en bij eventuele
terugkeer aan den lijve gestraft. De gerechtsdienaren kregen opdracht met de
grootste ijver bedelaars op te sporen. Bleven zij daarin nalatig, dan volgde
tijdelijke ontheffing uit hun functie. De burgerij kreeg aanzegging geen aalmoezen meer langs de deur te geven, maar hun gift te deponeren in een col1) G.A. Culemborg, Overeenkomst tussen Raden en Magistraat enerzijds en H.
Verhoeff anderzijds, d.d. 27 juli 1770 (inv. no. 800).
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lectebus waarmee van stadswege voortaan elk kwartaal rond gegaan werd.
De opbrengst hiervan zou zonder onderscheid naar religie onder de echte
armen verdeeld worden 1).
De "Wol-Fabricq" die in de ogen van de magistraat diende "tot maintien
der respective Armen-Fondsen", bleef een geruim aantal jaren deze functie
vervullen. In maart 1775 toen een aanvullende overeenkomst werd aangegaan, verklaarde de stedelijke overheid van Culemborg, dat aile personen die
door een van de plaatselijke armenfondsen ondersteund werden, aileen maar
voor Verhoeff mochten spinnen of breien. De armen die naar genoemde
fabrikeur werden verwezen, hadden daarop geen kritiek uit te oefenen noch
verzet te plegen op straffe van uitsluiting van bedeIing. Ook mochten de te
werk gestelden geen bedrog plegen door het wolgaren vochtig te maken om
zodoende tot een hoger gewicht en derhalve hoger spinloon te komen.
Verhoeff diende voldoende gekamde wol in voorraad te hebben, opdat geen
vertraging in de werkverschaffing zou optreden. Wanneer het hem door de
overheid geleverde aantal spinnewielen en haspels niet toereikend was, zou
van stadswege direct een aanvulling hierop plaats vinden. Aangezien de
mensen thuis de arbeid verrichtten, moest hij elk jaar samen met een stadsbode en een technisch deskundige "een generale visitatie doen van aile de
spinnewielen en haspels". De aangetroffen mankementen dienden binnen
twee weken op kosten van de gebruikers hersteld te worden. Er werd verder
een generaal beraad ingesteld van afgevaardigden van de Gereformeerde en
Lutherse gemeenten en de armmeesters van de Roomse en Oud-Katholieke
Kerk. Deze groep, aangevuld met vertegenwoordigers van het stadsbestuur,
diende elke maand bijeen te komen om tot een goede coordinatie te geraken
wat betreft de bedeelde armen die voor werkverschaffing in aanmerking
kwamen. Vooral zou bekeken moeten worden wie door arbeid geheel of
gedeeltelijk in eigen onderhoud kon voorzien en met welk bedrag de gegeven
ondersteuning verminderd kon worden. Op deze manier kreeg de plaatselijke
overheid tevens een goed inzicht wie in de stad bedeeld werd en nog tot
werken in staat was. Daarvan werd een lijst opgesteld en aan Verhoeff doorgegeven met daarop de aantekening hoeveel pond wol ieder geacht werd te
kunnen spinnen. Hij had dan op zijn beurt de plicht ook voor voldoende werk
te zorgen 2).
Goes

Ook in Goes ging het uitvaardigen van een ordonnantie om de bedelarij
tegen te gaan samen met het beginnen van een werkinrichting. In maart 1771
kwam in de vergadering van het stadsbestuur ter sprake een plan, opgesteld
door de buiten-regenten van het gecombineerd Arm- en Weeshuis en de
diakens van de Nederduits Gereformeerde Armen, om ter ontlasting van de
') G.A. Culemborg, Publicatie om de bedelarij tegen te gaan, d.d. 24 september
1770 (inv. no. 801).
2) G.A. Culemborg, Resolutie aangaande de wolspinnerij, d.d. 30 maart 1775
(inv. no. 800).
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bedeling aan een aantal behoeftigen een spinfabriek Op te richten. De vroede
vaderen konden met het plan instemmen, van oordeel zijnde dat van dit
heilzaam werk hoe eerder hoe Iiever een proef diende te worden genomen.
Twee diakens en de binnenvader van het arm- en weeshuis zouden als
directie optreden en kregen als startkapitaal voor de aankoop van spinnewielen, vIas en uitbetalen van het eerste loon de beschikking over f 150,-.
Zij zouden zich tevens moeten inzetten om de gesponnen garens zo goed
mogeIijk te verkopen. De directie behoorde elke week zitting te houden om
het vIas te distribueren onder de armen, het gesponnen garen in ontvangst te
nemen en over de verkoop daarvan overleg te plegen. ledere arme die bedeJing
ontving, zou zodra deze daartoe aanzegging kreeg, zich "zonder eenig tegenzeggen" moeten bezig houden met spinarbeid, tenzij hij of zij kon aantonen
met ander werk meer geld te kunnen verdienen of door ziekte, ouderdom of
"door een al te lastig huishouden" daarin mocht worden verhinderd, dit aJIes
nadat de directie hierover geoordeeld had. Op weigering tot medewerking
stond intrekking van de ondersteuning. Ieder zou een spinnewiel ter zijner
beschikking krijgen alsmede enige ponden vIas dat als goed gesponnen garen
en in gelijk gewicht weer ingeleverd moest worden.
Degenen die niet konden spinnen, zouden van hen die deze vaardigheid weI
verstonden, instructie ontvangen. Voor deze leerperiode werd een minder
soort vIas, snuit genaamd, gebruikt. Als vergoeding voor dit onderricht
zouden de hiertoe aangewezen armen 2 schellingen krijgen voor ieder die ze
de spinkunst bijbrachten. Zolang de armen het spinnen niet beheersten,
zouden zij de voJIedige bedeling blijven genieten.
Ieder moest elke week minimaal twee pond vIas tot garen spinnen.
Degenen die in het gasthuis werden gealimenteerd, ontvingen 3 stuivers per
pond, de andere ondersteunden 7 stuivers. Indien de vlasspinnerij "eenen
gewenschten voortgang" zou hebben, wilde men de werkzaamheden uitbrei den met het hekelen van vIas en het weven van het gesponnen garen 1).
Tegelijk met deze maatregelen werd een verbod op de bedeJarij uitgevaardigd.
Het goede voorbeeld wekte op ter navolging. Reeds in juni van dat jaar
verzochten de armmeesters van de Roomse Arme verlof "voor hunne behoeftige luiden" een zgn. spinfabriek op te mogen richten. Het stadsbestuur
stond dit toe op dezelfde condities als gesteld aan het eerdere project van
protestantse huize 2). Klaarblijkelijk is het niet tot verwezenlijking van dit
tweede plan gekomen, want de archiefstukken leveren hierover verder geen
gegevens op.
Het project van de buiten-regenten van het gecombineerd Arm- en Weeshuis en van de diakonie hield het enkele jaren vol. In 1773 werd echter aan de
noodklok getrokken. Het stadsbestuur ontving de mededeling "dat de Spinfabricq sedert deselvs erectie tot nu toe een merkelijk kwaad slot had", zodat
deze werkinrichting een te zware financiele belasting voor de initiatiefnemers
betekende. Als oorzaken van deze ongunstige situatie noemden zij "de on1) G .A. Goes, Stadsnotulen 1771,23 maart, 4 en 18 mei (voorl. inv. no. 149),
2) G.A. Goes, Stadsnotulen 1771, 15 juni.

194

HET HUWELUK TUSSEN FILANTROPIE EN ECONOMIE

bedrevenbeid en kwaadwiIligbeid van de spinners" en de geringe afzet van
bet vervaardigde produkt. Men wist er geen raad op, zodat aan de magistraat
werd gevraagd suggesties te doen die konden leiden tot het in stand houden
van de onderneming, of indien dat niet mogelijk was akkoord te gaan met
opheffing.
Reeds een week later bracht het stadsbestuur zijn standpunt ter tafe!.
Hoewel bet de problemen weI onderkende, was het toch van mening dat
indien de spinnerij zonder groot verlies kon worden voortgezet, dit "tot
merkelijk soulaas van de Armemiddelen zoude verstrekken", aangezien de
kans bij het werkverschaffingsproject betrokken te worden vele personen afschrikte zich voor het verkrijgen van onderstand aan te melden. Liever wat
verlies accepteren en profiteren van het verminderen van de aanvragen tot
ondersteuning, dan geen verlies bij stopzetten van de ondernomen activiteit en toename van de verzoeken om bedeling. Daarom luidde het advies
van de overheid de zaak nog enige tijd voort te zetten. De verliezen die men
vanaf dan in de bedrijfsexploitatie zou lijden, zouden uit de stadskas vergoed worden. Het nemen van maatregelen om tot een guns tiger gang van
zaken te geraken diende niet van de zijde van de overheid verwacht te worden, maar behoorde naar de mening van het Goesse stadsbestuur van de
kant van de initiatiefnemers zelf te komen 1).
In juli 1773 berichtten echter regenten en diakens, dat het onmogelijk was
nog Ianger met de onderneming door te gaan tenzij tot grote financiele
schade van de stad, voor welker rekening de spinnerij sedert januari van dat
jaar had gedraaid. Nu legde ook de Goesse magistraat het hoofd in de schoot
en gaf de regenten van het Arm- en Weeshuis en de diakens van de Nederduits Gereformeerde Gemeente toestemming de spinfabriek te liquideren 2).
Waar het debouche voor bet produkt van de spinnerij ontbrak en waar bet
moeilijk bleek de armen tot volleerde werkkracbten te schoIen, was het een
vrijwel onmogelijke zaak verder te gaan. Bovendien was het onverstandig
geweest te bepalen, dat zolang de behoeftigen het spinnen niet beheersten, zij
de volle bedeling zouden blijven ontvangen. Immers wie geen lust in de arbeid had, zorgde er voor niet te snel vorderingen te maken in zijn leerprestaties en was dan toch verzekerd van onderstand. Dit was bepaald geen prikkel
en verklaart ook de latere opmerkingen over "de kwaadwilligheid en onkunde der spinners". Ben andere en meer produktieve aanpak van de armenzorg was mooi, maar men vergat de sociale controle en stimulans en wilde er
verder niet al te veel geld mee verspelen. Dan koos men maar weer voor de
oude vertrouwde weg van ondersteunen die echter wei inhield, dat er voor
steeds meer armen steeds minder te bedelen vie!.
Leeuwarden

Te Leeuwarden bestond reeds enige tijd een "Stads Publicque Spin- en
Werkhuis". In het gemeentearchief is hierover slechts weinig te vinden. Vit
1) G.A. Goes, Stadsnotulen 1773, 2 en 9 januari.
2) G.A. Goes, Stadsnotulen 1773, 24 julio
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de notulen van de stedelijke magistraat vaIt op te maken, dat in het begin
van de zeventiger jaren een zekere Pieter Morrou de dagelijkse gang van
zaken in dit instituut verzorgde. De algemene leiding berustte bij de voogden
van de Stads Armekamer. Deze gaven Morrou in 1772 de nodige spinnewielen en ander werkgereedschap in bruikleen. Een jaar later werd met hem
een contract aangegaan voor een termijn van vijf jaren. De spin baas was
verplicht "het volk, zoo jong als oud, aan hem om te werken gezonden, genoegzaam werk te verschaffen". Tevens was hij gehouden de spinners
"ordentelijk weekloon te betalen". Dit loon zou niet lager mogen zijn dan
bij andere werkbazen in de vrije sector te verdienen vie!. Morrou zelf kreeg
een vast basissalaris en daarnaast jaarJijks een schuit lange turf voor de verwarming van het werkhuis 1). Bovendien ontving hij voor elk pond gesponnen garen een duit premie. In 1777 kregen de spinners een loonsverhoging
van een duit per pond garen "om alzoo ydereen aan te moedigen tot den
arbeid". In genoemd jaar kregen de voogden van de Armekamer door het
stadsbestuur nog eens uitdrukkelijk op het hart gebonden, dat zij nauwkeurig controle dienden te houden op alles wat in de werkinrichting omging, en "alle persoonen welke bequame en geschikte voorwerpen zijn om in
het Spinhuis loon te verdienen, aldaar te zen den en in cas van onwilligheid
directe van de staat af te snijden". Het hier vermelde begrip "staat" heeft
betrekking op de bedelingslijst. Weigerde men te gaan arbeiden, dan volgde
uitsluiting van de vaste ondersteuning 2).
Toen later verlenging van het contract met de stadsspinbaas plaats yond
voor een termijn van twee jaren, werd hieraan de uitdrukkelijke voorwaarde
verbonden, dat Morrou verplicht was klaar te staan voor iedere fabrikeur of
burger uit Leeuwarden, wanneer deze zich tot het werkhuis wendden met
opdrachten voor spinnen. Hij mocht derhalve geen aangeboden werk weigereno De verhoging van het spinloon, in 1777 geeffectueerd, werd twee jaren
later weer ongedaan gemaakt, aangezien de te werk gestelde armen "zoo
important veel aan de stad kosten" 3). Het uitgangspunt hierbij is toch wei
erg wonderlijk. Door te korten op het loon, zou de ondersteuning van de
andere kant weer omhoog moeten. Tenzij men de illusie heeft gekoesterd,
dat de verdiensten in het Spinhuis dusdanig waren, dat de armen naast het
dekken van de kosten van levensonderhoud nog geld konden overhouden .
Nijmegen

In 1771 werd eveneens de geest vaardig over Nijmegen, waar de raad een
commissie instelde bestaande uit de wijkmeesters, borgemeesteren en raadssecretaris "om een middel te beraamen, 't zij bij forme van een vrijwillig
werkhuis, fabricq of anderzints, waardoor den behoeftigen eenige kostwinning gegeeven en de schaamele gemeente arbeid aangeweezen zoude kunnen
1)

G.A. Leeuwarden, Resolutien van den Magistraat 1773, 5 maart.

2) G.A. Leeuwarden, Resolutien van den Magistraat 1777,6 juni.
3) G .A. Leeuwarden, Resolutien van den Magistraat 1778, 24 april; 1779,

12oktober.
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worden, ten einde daardoor den last van de armoede hier ter steede mooge
worden verminderd en de vuige leedigheid van veele (zich schandelijk verlaatende op de meededeelzaamheid van anderen) te keer gegaan" 1).
Het rapport dat over deze zaak werd opgesteld en dat eind maart 1771 in
de raad in behandeling kwam, gaf als conclusie dat als project van werkverschaffing een wolspinnerij het meest in aanmerking kwam. De commissie
stelde voor via een advertentie in de couranten personen op te roepen die
genegen waren en de kennis hadden om het management van een dergelijke
ondememing op zich te nemen, en hen uit te nodigen zich op de stadssecretarie te vervoegen om over deze zaak in onderhandeling te treden. Naast
het vrij gebruik van een ruim en geschikt gebouw zouden "aIle reedelijke en
favorabele conditien" worden aangeboden. De raad stemde geheel in met de
gedane voorstellen en gaf de commissie vrij baan om de zaak op gang te
brengen. Het teleurstellende was echter dat zich blijkbaar geen gegadigden
hebben gemeld, zodat het bij een mooi voomemen bleef 2).
Haarlem

In de loop van de achttiende eeuw was de nijverheid te Haarlem sterk in
verval geraakt. Nieuwe bestaansbronnen waren daarvoor niet in de plaats
gekomen, zodat een groot deel van de volksklasse geen of onvoldoende arbeid
meer had en verpauperde. De bestaande charitatieve instellingen waren niet
bij machte al de vragers om onderstand op te vangen. Daarom had de Haarlemse vroedschap bij resolutie van 23 november 1762 de wenselijkheid uitgesproken, dat de diakonie de bedeling van behoeftigen op een andere en
meer efficiente grondslag zou doen geschieden om hierdoor het jaarlijks
negatief financieel saldo te kunnen opheffen. Te gemakkelijk rekende men
er op, dat deze tekorten weI van stadswege middels subsidie aangezuiverd
zouden worden, hetgeen niet prikkelde tot het voeren van een zuinig beleid.
In de jaren daama werd over deze zaak regelmatig van gedachten gewisseld,
temeer omdat "door de vermindering der Fabricquen en neringsloosheit" het
aantal armen in Haarlem steeg. Aangezien hier ter stede de diakonie van de
Nederduits Gereformeerde Gemeente veruit het belangrijkste orgaan was
voor de armenzorg maar haar financien zich in een "deplorable toestand"
bevonden, toonde het stadsbestuur een bereidheid de helpende hand te bieden op conditie, dat het armwezen een betere aanpak kreeg. Door de oprichting van een nieuw diakonie- en werkhuis, waarvan de stad de bouwkosten zou betalen, hoopte men tot een meer doeItreffende benadering van
het armenprobleem te kunnen komen. De prijs die de magistraat voor het
foumeren van het oprichtingskapitaal en voor het ovememen van de schulden van de diakonie vroeg, was die van een grote invloed op het bestuur van
het te stichten instituut. Ook werd van stadswege de eis gesteld, dat er een
1) G.A. Nijmegen, Raad-Signaat over den jaare 1771, 30 januari (inv. no.

189).
2) G.A. Nijmegen, Raad-Signaat over denjaare 1771 , 30 maart; F. Adriaens, De
Magistraat van Nijmegen en de Armenzorg, 1750-1800 (Nijmegen 1956), bIz. 55.
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nieuw en beter "Reglement op de directie en bedieninge der Nederduitsche
Gereformeerde Diaconie Armen" zou komen, dat voortaan een strengere
selectie zou plaats vinden van degenen die een beroep op onderstand deden,
en dat een "behoorlijke menage en meerdere spaarzaamheit in de bedeling"
in acht genomen zouden worden.
Omdat het oude diakoniehuis in allerlei opzichten niet meer beantwoordde
aan de eisen van de tijd en de opnamecapaciteit daarvan bovendien veel te
gering was, viel in 1767 het besluit het oude gebouw af te breken en op een
andere plaats, nl. aan de Koudenhorn, een nieuw diakoniehuis te bouwen
van "eene bequaame grootte". Onder dit laatste werd verstaan "dat het huis
desnoods voor agt anegenhondert menschen zoude konnen worden geapproprieert". Deze aanzienlijke vergroting van de mogelijkheden tot opname
betekende echter niet, dat men mensen in nood verkerend eerder dan vroeger
wilde helpen. Het beleid was er integendeel op gericht "om door schaamte
zoveel mogelijk de luyden van het zig aangeeven tot de bedieninge af te
schrikken". Deze politiek trof echter aIleen degenen die armoede als een
schande beschouwden, kortom veeJal de stille armen. De brutalen voelden
zich door een dergelijke hindernis niet geremd I).
In het nieuwe diakoniehuis wilde men naast gealimenteerden ook commensalen opnemen ten getale van omstreeks 80 alsmede 100 a 150 kinderen. Zij
die zich als commensaal aanmeldden en als betalend inwonend lid een aparte
verzorging kregen, dienden minimaal j 800,- per echtpaar in te brengen en
j 500,- voor een alleenstaande. Naast bejaarden, kinderen en commensalen
werden ook volwassenen opgenomen die zonder alimentatie niet konden
leven. Bij deze laatste categorie handelde het dan meestal om personen
die in het Diakoniehuis "beter tot hun plicht konnen worden gehouden" 2).
De bouwkosten van het gehelecomplex werden begroot opcircaj200.000,-.
In de praktijk bleken deze bij de aanbesteding in september 1768 echter hoger
uit te pakken 3). ZoweJ de basis- als de meerkosten werden door de stad
Haarlem betaald, die eveneens regelmatig subsidie verleende in buitengewone
exploitatiekosten. De magistraat verwierf hierdoor zoals reeds gesteld een
grote zeggenschap in het beleid van het nieuwe diakoniehuis. Het hoofdbestuur over dit instituut werd opgedragen aan een college, bestaande uit
vier leden van de stedelijke regering, onder de naam van superintendenten,
en uit zeven personen uit de burgerij, onder de naam van regenten. Dit college van elf personen bemoeide zich met de algemene lijn van het beleid. De
interne gang van zaken en de zorg voor de zgn. buiten-armen behoorden in
eerste instantie tot de taak van een college van zeven diakenen van de Nederduits Gereformeerde Gemeente. Dit college had echter wei de plicht het
1) G.A. Haarlem, Resolutien van de Vroedschap 1767, 23 februari en 16 april
(inv. no. 71).
2) G.A. Haarlem, Resolutien van de Vroedschap 1770, 19 november (inv. no.
73).
3) G.A. Haarlem, Resolutien van de Vroedschap 1768, 27 september (inv. no.
n).
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hoofdbestuur van het diakoniehuis op de hoogte te houden en te kennen bij
het dagelijks beleid 1).
Op 24 september 1770 kwam het nieuwe bestuur van het pas gereed gekomen maar nog slechts gedeeltelijk ingerichte diakonie- en werkhuis voor
het eerst in vergadering bijeen. Pas een jaar later, namelijk op 13 september
1771, vond de officiele opening van het huis plaats. Dit geschiedde met een
plechtige godsdienstoefening in de Groote Kerk, waarna voor aile inwonende gealimenteerden een feestmaaltijd volgde bestaande uit soep van lamsvlees, uit rund- en kalfsvlees met snijbonen, peren en luchtig tarwebrood
aangevuld met rode en witte wijn. Nadat 's-middags thee met suiker en melk
als tractatie was opgediend, werd de avond besloten met het eten van rijstebrij 2). De feestelijke roes duurde echter maar kort. Het regime was erg
streng en tot in de kleinste details werd het leven gereglementeerd. Week men
slechts een klein stapje van het opgelegde leef- en werkpatroon af, dan volgden harde straffen. Bij het doorlezen van de notulenboeken uit die tijd
krijgt men het benauwend besef, hoezeer "opgevangen" armoede toen het
verlies betekende van de eigen identiteit en van de persoonlijke vrijheid.
Hoewel moeilijk te aanvaarden is het toch voor een dee! te begrijpen, wanneer men enig idee heeft van de bijna onmogelijke taak, waarvoor charitatieve instellingen geplaatst konden worden. Zo stond de diakonie in november 1771 voor de zware opgave bij een "algemeene dringende nood, voortspruitende uit een meer dan gewoone werkeloosheid, gevoegd bij buitengewoone duurte van aIle noodige leevensmiddelen zodanig dat de rogge meer
dan driemalen boven gewoone prijzen is gereesen", om hieraan het hoofd te
bieden. Op 31 december 1771 bleek de diakonie niet minder dan 749 families
te Haarlem te ondersteunen 3).
Het lenigen van de nood eiste de aandacht dusdanig op, dat er geen tijd
overbleef voor een meer persoonlijke benadering van de behoeftige. Zowel
de stedelijke overheid als particulieren steunden via subsidies en giften het
werk van de diakonie in aanzienlijke mate. Wat hierbij echter weI opvalt, is
dat soms grote legaten, zoals een van f 8000,- uit de nalatenschap van
Abraham Teijler '), en voordelige exploitatiesaldi niet werden aangewend
om de tekorten in magere jaren op te vangen, maar gewoonlijk in waardepapieren werden belegd. Dit tot ergernis van het stadsbestuur, waarop bij
buitengewone omstandigheden van meer dan normale armoede de diakonie
een financiee! beroep deed. Nam de armoede onder de volksklasse in deze
jaren steeds maar toe, het geldelijk vermogen van de diakonie groeide eveneens aanzienlijk. Het is een raadsel, hoe de diakonie bij deze contradictoire
1) C. de Koning, Tafereel der stad Haarlem en derzelver geschiedenis van de
vroegste tijden af tot op den tegenwoordigen toe. dl. I (Haarlem 1807), bIz. 202-203.
') G.A. Haarlem, Archiefvan het Verenigd Diaconie- en Aalmoezeniers Armenen Werkhuis, Resolutien van regenten van het nieuwe Diaconiehuis 1770, 24 september; 1771, 3 en IO september (inv. no. 42').
3) G.A. Haarlem, Archief Verenigd Diaconie- en AaIrnoezeniers Armen- en
Werkhuis, Notulen van de Grote Diaconie, Diakenen-armbezorgers en Diakenenregenten 1771,26 november en 31 december (inv. no. 201).
') G.A. Haarlem, t.a.p. 1771, 13 juni.
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ontwikkeling er toch steeds weer in geslaagd is de stedelijke overheid voor
allerlei uitgaven te laten opkomen. B1ijkens aantekeningen in de notulen van
tegen gestemd te hebben, hadden verscheidene leden van de magistraat hun
bedenkingen tegen deze houding. Ondanks de verwachtingen van het stadsbestuur, dat vanaf 1771 "wanneer de nieuwe directie in train is gebragt", het
diakoniehuis zich zelffinancieel zou kunnen bedruipen, was de werkelijkheid
dat sindsdien op de exploitatie "jaarlijks merkelijk veel te kort is geschooten".
Van de andere kant geeft een analyse van de financieie jaarstukken aan, dat
meerdere malen een voordelig saldo werd behaald. Zoals reeds opgemerkt
yond belegging van deze overschotten plaats. Zo bedroeg aileen al het pakket
aandelen in de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1795 meer dan een tonI).
Er bestond te Haarlem reeds vele jaren een Aalmoezeniers- en Werkhuis
dat echter op de bestrijding van de armoede slechts een beperkt effect had.
Daarom was er nog voldoende ruimte om aan het Nieuwe Diakoniehuis een
"fabriek" te verbinden. Naast het spinnen van vias, katoen, zijde en wo
werd er op de weefzolder linnen, broekestreept, rokkestreept, bombazijn,
wollen stof en zgn. Hilversums goed geweven. Uit de rekeningen blijkt, dat
er grote hoeveelheden ruw Brunswijker garen werden verwerkt ten behoeve
van plaatselijke ondernemers maar ook voor elders zoals H. de Swart te
Amsterdam. Het garen werd gekookt en geverfd en de geweven stof gebleekt. Daarnaast komen wij ook sajet, diemit en saai tegen. In opdracht
van de Amsterdamse zijdereder P. van den Broek werd hier zijde op pijpjes
gewonden 2). Sedert 1773 kochten bestuursleden, belast met "het opsigt over
de Fabricq", oud touwwerk in om door de gealimenteerden "tot breeuwsel"
te laten verwerken. Men verwachtte van deze werkzaamheid veel financieel
voordeel 3). De kinderen die in deze aan het diakoniehuis verbonden fabriek
werkten, kregen gedurende de winter van 5 tot 8 uur 's avonds les in lezen,
schrijven en godsdienst. Ook werd er spin- en breiwerk aan mensen thuis
gegeven, terwijl eveneens jongens bij een baas in d~ leer werden gedaan om
zich te bekwamen in een handwerk. Meisjes voorzover niet bij het intern
arbeidsproces betrokken, vonden als dienstbode bij burgers in de stad een
betrekking 4).
Toezicht op de fabriek hielden enkele daartoe aangewezen leden van het
college van superintendenten die zich in hun taak lieten bijstaan door enkele
ondernemers uit Haarlem. Voar de dagelijkse leiding en het geven van instructie in zake de diverse werkzaamheden was David van Dam aangesteld
als "baes over de weevers" en zijn echtgenote Hendrika Deckers als "wollen
naayvrouw" 5). Verder kende men een "linnen naayvrouw", een " brey1) G.A. Haarlem, Archief Verenigd .... , Jaarstaten van ontvangsten en uitgaven van Diaconie en Diaconiehuis (inv. no. 72).
2) G.A. Haarlem, Archief Verenigd .... , Rekeningen Diaconiehuis 1771-1787
(inv. no. 63<).
3) G.A. Haarlem, Archief Verenigd .... , Resolutien van regenten van het
nieuwe Diaconiehuis 1773, 31 augustus (inv. no. 428).
4) De Koning, a.w., biz. 205 en 212-213.
6) G.A. Haarlem, ArchiefVerenigd .... , Resolutien van regenten van het nieuwe
Diaconiehuis 1771, 2 maart (inv. no. 428).
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moeder" en een "moeder van 't Spinschool". Wat betreft dejeugdigen, was
het de taak van de vijf regentessen om naast het toezicht op "de Wollen en
Linnen Naaykamers, de Spinschool en Bryeschool" zorg te dragen, dat de
kinderen "volgens derzelver jaren en capaciteyt tot derzelver meesten nutte
en voordeel van 't Huys worden geemployeerd". Verder hadden de regentessen er op toe te zien, dat ook de oude vrouwen zich met spinnen bezig
hielden. In het algemeen gold de strenge regel, dat het niemand toegestaan
was "zijn tijd in luyheyd door te brengell". De regenten moestell de jongens
"aan het trekken zetten, de weeverye doen leeren of op een Ambacht of
andere kostwinning besteeden". De bejaarde mannen moesten naast de oude
vrouwen spinnen en breien. Bij onwilligheid werden de weerspannigen tijdelijk aan een of twee blokken gesloten, op de bok gelegd en gekastijd, op
water en brood gezet, in een donker hok opgesloten, enz. 1).
Werkte de diakoniefabriek in de eerste jaren met een negatief financieel
exploitatieresuItaat, na 1775 tot 1779 vertoonde de jaarrekening een voordeIig saldo. Daarna Iiggen de bedragen die de omzet aangeven, een stuk lager
met een witte vlek tussen 1785 en 1789. Sedert 1789 komt er weer nieuwe
vaart in het geheel. Een belangrijke stimulans daartoe is de bundeling van
krachten geweest die in 1786 gestalte kreeg door een vorm van samengaan
tussen het diakoniehuis en het Aalmoezeniers Armen- en Werkhuis. Voortaan
sprak men van het Verenigd Diaconie- en Aalmoezeniers Armen- en Werkhuis 2). De opmerking van de auteur W. Mees, dat de arbeid op de fabriek na
1776 moest worden ingekrompen, is onjuist 3). Wij zien integendeel, dat
deze zich in de jaren 1777 en 1778 uitbreidt. Tot slot nog enkele losse opmerkingen. Le Jeune noemt de Haarlemse werkinrichting de oudste van het
gewest Holland. Zijn omschrijving is die van een garenspinnerij en linnenweverij. Hij vermeldt, dat aan deze inrichting tevens een leerschool was verbonden '). Van Dillen spreekt van een kousenfabriek in die tijd 5). Dit ten
onrechte, want deze is pas na de omwenteIing van 1795 opgericht.

Breda
Te Breda resulteerden de nieuwe opvattingen in zake de benadering van
de maatschappelijke onderlaag middels werkverschaffing in de oprichting
van een zogenaamde armenfabriek. Uitgaande van het principe dat het
tegengaan van de nietsnutterij indirect bijdroeg tot voorkoming van de misdaad, kwam hier een plan ter tafel om door werkverschaffing de overlast van
bedeIaars en andere asociale profiteurs te bestrijden en tegelijk te komen
1) G.A. Haariem, Resolutien van de Vroedschap 1770, 19 november (inv. no.
73).
2) G.A. Haariem, Archief Verenigd .... , Jaarstaten van ontvangsten en uitgayen van Diaconie en Diaconiehuis (inv. no. 72).
3) w. C. Mees, De werk-inrigtingen voor armen uit een staathuishoudkundig
oogpunt beschouwd (Rotterdam 1844), biz. 100.
') J. C. W. Ie Jeune, Geschiedkundige nasporingen omtrent den toestand der
Armen en de Bedelarij (,s-Gravenhage 1816), biz. 146-147.
I) J. G. van Dillen, Van rijkdom en regenten ('s-Gravenhage 1970), biz. 556.
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"tot soulaes van de Armens casse". In 1775 diende P. van Son bij de stedelijke magistraat het voorstel in een "armenfabriek" op te rich ten, waar wol
gesponnen en geverfd zou worden. Het stadsbestuur zou moeten zorgen voor
ruimte en de aanschafkosten van apparatuur en de salariering van het personeel dienen te betalen. Op deze condities bleek het mogelijk tot overeenstemming te komen 1). Genoemde Van Son, eerder directeur van het in 1774
grotendeels uitgebrande Bredase tuchthuis, had zich in die functie met succes
er op toegelegd de tuchtelingen door arbeid, met name in de vorm van spinnen, te laten bijdragen in hun detentiekosten.
AI spoedig na de start werd de fabricage uitgebreid met het spinnen van
koehaar en het weven van koeharen vloerkleden. Door de uitgroei van het
bedrijf en door de omstandigheid, dat het inmiddels herbouwde tuchthuis de
aandacht van Van Son als directeur weer opeiste om ook daar de gedetineerden aan het werk te zetten, was het voor de entrepreneur van de "hairspinnerye en fabricque" nodig een meer gedetailleerde overeenkomst aan te
gaan met de stedelijke autoriteiten. Naast zijn functie van directeur van het
tuchthuis zou Van Son conform het injuni 1778 gesloten contract "het maken
van trap, gang en vloer hair kleeden en tapijten" voor eigen rekening blijven
continueren en verder trachten zijn pakket van activiteiten uit te breiden
door ook nog "soo genaamde Hilversomsche baayen" te gaan weven. De
de1inquenten in het tuchthuis zouden bij de produktie ingeschakeld worden.
Van stadswege kreeg hij subsidie toegezegd als bijdrage in de salariskosten
van het leidinggevend personeel en ter tegemoetkoming in de uitgaven voor
verwarming, licht en gereedschappen. De ter beschikking gestelde werkruimte mocht hij gratis gebruiken. Bovendien ontving hij diverse emolumenten
en was hij verzekerd van een aantal voordelen. Ben renteloos voorschot,
hem verstrekt door de stede1ijke overheid, moest voorzien in de behoefte aan
ruimer bedrijfskapitaal voor deze expanderende onderneming 2).
Tegenover de toezeggingen van de Bredase magistraat nam Van Son van
zijn kant op zich aile behoeftige personen, die de armenfondsen naar hem
doorverwezen, zo mogelijk als werkkracht in zijn bedrijf te zullen opnemen.
Van de prestaties van zijn gedwongen of vrijwillige werknemers en van het
door hen verdiende stukloon zou bij wekelijks rapport opmaken ten behoeve
van het stedelijk bestuur. Weigeren deel te nemen aan de geboden vorm van
werkverschaffing werd niet geaccepteerd. Degenen "welke onwillig mogten
zijn in deese Stads fabricq te werken en in tegendee1 sig ophouden met bedelen en sig in drank of andersints te buiten gaan", zouden met gevangenisstraf in het rechte spoor gebracht worden. Dezelfde sanctie gold voor hen,
die "sig in den arbeid in de gemelde fabricq niet naar behooren komen te
gedraegen" 3).
1) G.A. Breda, Register van Notulen en Resolutien van de Magistraat 1775,
26 januari en 8 mei (inv. Hingman no. 78).
2) G.A. Breda, Register van ingekomen stukken 1778, 24 augustus (inv. Hingman no. 284) en Schepenbankarchief, Register van Actens 1778, II juni (inv. R 412).
3) G .A. Breda, Register van Notulen en Resolutien van de Magistraat 1778,
30 maart (inv. Hingman no. 79).
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Met het hier besproken werkverschaffingsproject ging het niet slecht. Na
korte tijd was het reeds noodzakelijk het bedrijfskapitaal verder te vergroten,
omdat het succes van de "Stads Fabricq" in de eerste jaren na de oprichting
uitbreiding mogelijk maakte. In april 1784 wendde P. van Son zich tot het
bestuur van de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen te Haarlem met een project ter vervaardiging van zogenaamd Schots tapijt van koehaar 1). De dynamiek was hier niet zoals in een
aantal gevallen elders slechts van korte duur, maar bleek een drijfveer van
langere adem te zijn. De onderneming, in 1795 geheten "Vloertapijt Fabricq
tot nut der Armen", bezorgde een flink aantal mensen werk en had daardoor
een positieve uitwerking. Te constateren viel, dat de bedelarij in Breda afnam, terwijl voor de plaatse\ijke armenzorg de druk van de financiele lasten
der bedeling verminderde.
Zierikzee

Een interessante kwestie deed zich in 1776 voor te Zierikzee, waar een'
discllssie plaats vond over de besteding van een belangrijk legaat van ruim
vier ton dat InT. P. Mogge bij testament de stad had nagelaten. Oorspronkelijk was dit legaat bedoeld om in Zierikzee te komen tot de vestiging van een
hogeschool. De Leidse Alma Mater verzette zich echter tegen deze universitaire aspiraties in Zeeland, zodat Zierikzee dit pers(:ectief in rook zag opgaan.
Op instigatie van de erven Mogge zou het legaat nu grotendeels besteed
kunnen worden aan de restauratie van het stadhuis, terwijl daarnaast een
bedrag afgezonderd zou kunnen worden "om zoo wanneer er eenige fabricquen ten nutte van den armen konden worden uitgedagt, tot het introduceeren en gaande maken derzelve ook eenige penningen uit gemeld legaat te
verstrekken". Burgemeesters en schepenen waren van oordeel, dat het gunstig aanbod moest worden geaccepteerd, omdat ,,'t opregten van Fabricquen,
Werkhuysen of andere etablissementen, welke door een genoegsaam debiet
aan behoeftige lieden onder een behoorlijk daggeld een aanhoudend werk
konden verschaffen, Hun Ed. als een allernoodzakelijkst middel tot herstelling en verligting der Finantien van de Armen zijnde voorgekomen". De
raad stelde zich echter gereserveerder op. Men zag niet zozeer problemen in
de start maar weI in de bedrijfsexploitatie daarna. Wie zou voor de te verwachten nade\ige saldi opkomen? Door al deze aarzeling werd de beslissing
over de zaak in de vergadering van 5 juli 1776 uitgesteld, hetgeen betekende
dat de hele kwestie in de mist verdween 2).
Deventer

Zoals het voorgaande aantoont, werden lang niet aile plannen tot werkverschaffing in daden omgezet. In niet weinige gevallen leidde onzekerheid
1) Archief der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te
Haarlem, inv. no. 32 (1784) II: Brief van P. van Son, april 1784.
2) G.A. Zierikzee, Raads-Notulen 1776, 11 maart en 5 juli.
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over de te verwachten gevolgen van een te entameren project tot aarzeling
en daardoor veelal tot afstel. Ook kwam het voor, dat de aanloop tot de start
van een dergelijk werkinstituut een lange was. Een voorbeeld van dit laatste
levert Deventer. In februari 1772 had den schepenen en raad van die stad aan
de ouderlingen en overprovisoren van de Huisarmenstaat verzocht "om
serieuselijk hunne gedagten te laten gaan over 't redres van de respective
administratien waarover zij gesteld zijn, speciaal of niet met vrugt een werkhuis of fabricq voor onvermogende personen binnen deze stad opgerigt
zoude kunnen worden". Het moest niet bij nadenken blijven, want de magistraat verwachtte over deze aangelegenheid een preadvies. Van bedoeld
advies horen wij echter hierna niets meer. Het duurde tot 1776, voordat dit
thema weer in een vergadering van het stadsbestuur aan de orde kwam, naar
aanleiding van een klacht van de ouderlingen "dat de armoede hoe langer
hoe meerder vermeerderde". Ook nu werd de bal weer terug gespeeld en
kregen de ouderlingen het verzoek zich te beraden over de oprichting van
een armenfabriek. Omdat het moeilijk bleek tot vast omlijnde eigen ideeen
dienaangaande te komen, hoopte men een oplossing hiervoor te vinden in het
uitschrijven van een prijsvraag, waardoor van buiten wcllicht concrete voorstellen te verwachten waren. In de vergadering van 13 februari 1776 werd
besloten in de Amsterdamsche en Oprechte Haarlemsche Couranten een
advertentie te plaatsen van de volgende inhoud: "Burgermeesteren, Schepenen en Raaden der Stad Deventer belooven een praemie van tweehonderd
en vijftig Caroli guldens aan diegeene welke voor den eersten Augustus dezes
jaars 1776 ter secretarie dezer Stad het beste Plan van een Fabrijk van Wolle
stoffen of anderen aart overlevere, waardoor arme luiden en kinderen aan den
arbeid kunnen geholpen worden, mits hetzelve met gegronde hoope van goed
succes kan werkstellig gemaakt worden; zullende Schepenen en Raad een
bekwaame Werkplaats aanwijzen en alles wat tot voortzetting van dezelve
strekken kan, zoeken toe te brengen. De schrijvers worden verzogt hunne
naamen en woonplaatsen in een verzegeld briefjen te melden, tot opschrift
hebbende de sinspreuk, waarmede hun Plan ondertekend is: zullende dezelve aile, uytgenomen hetgeen de prijs behaalt, ongeopend verbrand
worden" 1).
Het Deventer initiatief bleef in den lande niet onopgemerkt, getuige de
reactie van de uitgevers van de Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken in juli
1776. Zij noemden het "troostelyk voor de behoeftigen en aengenaem voor
aI, dien het algemeen welsyn ter harte gaet", dat het betreffende stadsbestuur
op middelen zon "om de Gemeente door eerlyke handwerken en bezigheden
te doen bestaen". Het uitschrijven van een prijsvraag werd geprezen als "het
inslaan van een nieuwe weg om de nuttigste zaken voor het algemeen te ontdekken". Als zeer positief punt werd genoemd, dat de stedelijke magistraat
hier zich niet door allerlei besognes van dagelijks bestuur liet afhouden om
1) G.A. Deventer, Resolutien van Schepenen en Raad 1772,4 februari (inv. Rep.
I, no. 4, lib. 39); Resolutien 1776, 16januari en 13 februari (inv. Rep. I, no. 4, lib.
40).
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aan "zaken van het allergrootst belang" te denken. In vele plaatsen was het
immers zo gesteld, dat de lokale autoriteiten "door de menigvuldigheid der
bezigheden" er niet toe kwamen fundamentele vraagstukken nader te onderzoeken, waardoor "veele gewigtigste zaken buiten verbetering en dus in den
ouden staet blyven". De enige kritiek die op "de loffelyke zucht van de
Regeeringe van Deventer" werd geuit, betrof de korte termijn waarbinnen
antwoord op de uitgeschreven prijsvraag verwacht werd 1).
In afwachting van het binnenkomen van mogelijke antwoorden op deze
prijsvraag die naar men hoopte de sleutel zou leveren tot oplossing van het
probleem der groeiende werkloosheid, trof de stedelijke overheid in maart
1776 maatregelen om het bedelen langs de straat van degenen die van de
armenfondsen een vaste ondersteuning kregen, te beletten. Toen in augustus
van dat jaar een aantal reacties was ontvangen - o.a. afkomstig uit Amsterdam, Den Haag, Gorinchem, Kampen en zelfs uit Osnabriick en betrekking
hebbend op de vervaardiging van wollen weefsels, dekens, katoen, linnen,
kant, kousen, netten, matten, aardewerkpijpen, enz. als vorm van werkverschaffing -, koos men voor de omslachtige weg van aile inzendingen te
laten circuleren langs ieder lid van de stedelijke magistraat "ter fine van
examinatie". Geen wonder dat het tot mei 1777 duurde, voordat een voorlopig rapport betreffende "de ingekomen plans tot het etablisseren eener
fabricq tot verligtinge van den Armen Staat dezer Stad" ter tafel kwam 2).
In de vergadering van schepenen en raad van 9 mei 1777 yond een discussie over de onderhavige materie plaats op basis van een uitvoerig verslag, opgesteld door twee rapporteurs daartoe door het stadsbestuur aangezocht.
Deze rapporteurs, S. de Schepper en G. D. Jordens, deelden mee aan enkele
voorname kooplieden advies te hebben gevraagd over de elf ingezonden antwoorden. Op basis daarvan waren zij tot de volgende vier uitgangspunten
gekomen als kriteria voor het realiseren van een werkverschaffingsproject:
1. "Eerstelijk, dat vermits het voornaame oogmerk is den Armenstaat te
verligten, Ued. Hoog Agtb. behoorden om te zien na zodane Fabrijk, waarvan het spinnen en hanteeren niet kunstig maar gemakkelijk te leeren is en
door geringe en weinig onderrigte Iieden, ja zelfs kinderen kan geoeffend
worden.
2. Ten tweeden, dat ter bereikink van dit oogmerk best zoude kunnen
strekken een Fabrijk van een of ander soort van gemeene goederen, welke
door groot en klein, rijk en arm, oud en jong moeten gebruijkt worden en
het minst aan de verandering van de mode onderhevig zijn.
3. Ten derden, dat geen andere Fabrijk behoorde aangelegt te worden als
van zulke goederen, welke hier voor een mindere of evenredige prijs met die
van andere plaatsen kunnen afgeleverd worden, en waarvan gevolglijk goed
debiet te wagten is. Ten welken einde noodzakelijk vereischt word, dat de
rauwe materialen welke tot de Fabrijk noodig zijn, in deze quartieren vallen
1) Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dl. XI, 2e stuk (Amsterdam-Leiden 1776),
bIz. 744-746.
2) G.A. Deventer, Resolutien 1776, 12 maart en 6 september; Resolutien 1777,
2 mei (inv. Rep. I, no. 4, lib. 41).
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of ten minsten zo goedkoop als elders kunnen bekomen en verwerkt worden.
4. Ten vierden, dat terwijl in een zaak van dezen aard de uijtkomst alto os
wisselva\lig is, hoe nauwkeurig ook de maatregelen moogen genomen
worden, deze Fabrijk niet voor stads rekening diende aangelegt te worden
maar door een particulier, hebbende genoegzaame kennis van zaaken, voor
zijn eigen rekening, zijnde van een goed gedrag en ten minsten van eenige
middelen voorzien, om hier mede een aanvang te kunnen maaken. Aan wie
dan nog geen uijtsluytend octroij, tenzij in de uijterste noodzaakelijkheid,
behoorde te worden toegestaan".
Op basis van de hier genoemde vier kriteria zagen de rapporteurs drie
projecten als uitvoerbaar, name1ijk 1· een fabriek van saaien waarvoor een
plan was ingediend, 2· een fabriek van wollen baaien waaraan vijf inzenders
hadden gedacht maar van wie er slechts twee naar de mening van de rapporteurs een aanvaardbare opzet hadden gemaakt, 3· een katoenfabriek waarop
zich twee inzendingen hadden gericht. Aan drie projecten die andere dan de
genoemde nijverheidsactiviteiten op het oog hadden, kleefde het bezwaar dat
ze niet direct tot uitvoering waren te brengen, zodat zij van de lijst afgevoerd
waren.
De twee rapporteurs die geen keuze konden maken we1k bedrijf "na tijdsomstandigheid met de meeste hoope van succes in deze Stad zoude kunnen
geetablisseerd worden", losten hun probleem op door een nieuw element
aan de prijsvraag toe te voegen door het voorstel aan de inzenders de vraag
voor te leggen, op welke condities deze bereid zouden zijn voor eigen rekening het door hen ingediende project tot realisering te brengen. Schepenen
en raad namen dit voorstel, dat eigenlijk niet correct was, over. Via een
tweede advertentie in de kranten, waarin de motto's vermeld werden van de
vijf inzendingen die na de eerste selectie waren overgebleven, volgde een
oproep om voor 1 juli 1777 een verklaring ter secretarie van Deventer te
deponeren over de voorwaarden, waarop men voor eigen rekening een armenfabriek zou willen opzetten. Pas daarna zou uitspraak over toekenning van
de uitgeloofde premie volgen 1).
Op 15 juli 1777 volgde in de vergadering van de magistraat de bekendmaking, dat de inzending onder het motto: "Pour faire du bien et a soi
meme et au prochain" de bekroning had verworven en derhalve de prijs van
250 gulden zou krijgen. Bij opening van het biljet bleek de inzender te zijn de
in Den Haag wonende Zwitser Gautier Zindel. De bekroning werd via een
advertentie in de kranten bekend gemaakt. Ter verdere uitwerking van het
door hem ingediende plan tot oprichting van een katoenfabriek volgde eind
juli in Deventer nader beraad, hetgeen leidde tot het sluiten van een overeenkomst. Zindel beloofde zo spoedig mogelijk met de fabriek van start te gaan.
Behalve het genot van vrijdom van wacht- en lantaarngeld, toekenning van
het vo\ledig burgerschap van Deventer, zou hij vrij van huur gebruik kunnen
maken van de Stadstimmerwerkplaats en de daarbij behorende behuizinge
en naast dit gebouw ook van een gedee1te van de schuur van het St. Jurriens
1) G.A. Deventer, Resolutien 1777, 9 mei.
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Gasthuis. Deze ruimten zouden op stadskosten geschikt gemaakt en verder
ook onderhouden worden. Het stedelijk bestuur zegde toe een som van 6000
Caroli guldens te zullen opnemen en daarover de rente te betalen. Over dit
bedrag kon Zindel voor een termijn van tien jaren als renteloze lening onder
hypothecair verband beschikken. Zowel de door hem aan te schaffen inventaris voor de fabriek, de grondstoffen en vervaardigde produkten, als zijn
persoonlijk bezit moest hij als onderpand verbinden. Namens het stadsbestuur zouden als toezichthouders optreden de heren De Schepper en
Jordens 1).
Met Zindel werd de afspraak gemaakt, dat geheel conform het ingestuurde
plan de katoenfabriek "om armen menschen en kinderen aan eene eerlijke
kostwinning te helpen" opgezet zou worden. Het begin zou bestaan in het
geven van spininstructie aan een groep mensen. Hierbij had hij vooral op het
oog bejaarden en kinderen vanaf zeven jaar, omdat het spinnen vlug te leren
, viel en gemakkelijk thuis verricht kon worden. Aan het aantal hierbij betrokkenen ste1de hij geen limiet, omdat een eventueel surplus aan garen altijd via
verkoop kon afvloeien. Zindel wilde starten met twee ervaren katoenspinsters die de opleiding moesten verzorgen en voor ieder die de kunst was bijgebracht, een premie zouden ontvangen. Hij begon met een aantal spinnewielen aan te schaffen, te plaatsen in een aan de fabriek verbonden spinschool.
Was men volleerd, dan verliet men de school, kreeg een spinnewiel en andere
benodigdheden benevens enkele ponden ruwe katoen mee om voortaan thuis
het spinnen te verrichten. Betaald werd per pond ingeleverd garen en op
basis van de fijnheid van de draad. Met goed werk zou een flinke verdienste
te behalen zijn "om daardoor bij aIle de anderen een naaijver te baaren zig
op fijn en effen gaaren te bevlijtigen". Voor ieder "uijtgeleerde spinster" die
de spinschool verliet, zou een nieuwe leerling aangenomen worden.
De tweede fase die zich op een andere categorie werkzaamheden richtte,
zag Zindel in de opleiding tot weven, waartoe hij twee bekwame katoenweyers aantrok die de capaciteit bezaten anderen daarin te instrueren. Ook
hier gold, dat zij voor iedereen die zij het yak had den ge1eerd, een prernie
ontvingen. De fabrikeur liet enkek goede weefgetouwen van elders als model
naar Deventer komen om ze daar te laten namaken tot het getal dat men
nodig had. Zodra een leerling een "gemeen" doek redelijk goed kon weven,
zou hij loon ontvangen. Men moest zolang op de weefschool blijven, totdat
de betrokkene het weven volledig onder de knie had. Dan zou deze een weefgetouw met alle daartoe behorende gereedschappen en garen te leen krijgen
om voortaan thuis te werken. Betaald zou worden op basis van afgeleverd
doek. Zoals bij de spinschool gold ook hier, dat voor ieder die de weefschool
als volleerde kracht verliet, een nieuwe leer ling zou worden toegelaten.
Omdat het verkopen van grauw geweven doek in het algemeen niet voordelig was, achtte Zindel een eigen blekerij hoogst noodzakelijk. Om tot een
zo optimaal mogelijk bedrijfsresultaat te komen wilde hij de produktielijn
afronden met het zelf bedrukken van de geweven katoenen. Daartoe werd
1) G.A. Deventer, Resoiutien 1777, 15,23 en 24juii, I augustus,
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een drukkerij aan de onderneming toegevoegd. Zindel Iiet een graveur en
enkele drukkers naar Deventer komen die naast het te verrichten werk tevens
een aantal jongens uit de stad het yak moesten leren. De grondstoffen om de
kleur- en verfstoffen te maken meende hij in overvloed in Deventer en omgeving te kunnen vinden. Met bekwame spinsters, weyers en drukkers was
het mogelijk goede doeken met mooie patronen en "handhoudende" kleuren
te maken, waarvoor een ruim afzetgebied werd verwacht.
Zindel beriep zich er op, dat hij niet zo maar sprak van horen zeggen,
maar door eigen ervaring in Zwitserland, waar de katoennijverheid een grote
omvang had, dit fabricageproces kende. De vereiste kundigheid ontbrak
hem dus niet, maar zijn financieel bezit dat ruim achtduizend gulden bedroeg,
achtte hij te beperkt om een katoenfabriek in het groot op te zetten. Hoewel
Zwitser van geboorte woonde hij al tien jaren in ons land, had een Nederlandse vrouw getrouwd en hield naast zijn functie als secretaris van een
compagnie van het regiment Zwitserse gardes zich ook met het uitoefenen
van koopmanschap bezig, waarmee hij zijn vermogen had opgebouwd.
Omdat hij vast overtuigd was, dat met de op te zetten katoenfabriek behoorlijk gewin te behalen viel, had hij zijn project op papier gezet. Bij hem geen
holle rethoriek dat aileen het dienen van het algemeen belang hem dreef,
maar de eerlijke erkenning in het gekozen motto dat eigenbelang en dat van
de evennaaste naar zijn mening best samen konden gaan. Hij verwachtte een
goede boterham voor zich zelf en een mogelijkheid voor anderen tot het
verdienen van het eigen levensonderhoud 1).
Zindel bleek geen treuzelaar te zijn. Eind augustus 1777 nam hij al een
deel van de hem toegezegde lening op, terwijl de rest van het bedrag spoedig
door de stad Iiquide gemaakt moest worden. In hetzelfde jaar kwam ook het
verzoek ter tafel om een deel van de binnengracht aan te wijzen tot het
spoelen van goed, gemaakt in de toen in werking zijnde katoenfabriek. Uit
een conflict eind 1777 met een zekere A. Breuning die "of door onkunde of
uyt kwaadwilIigheid" katoenen stoffen van Zindel had bedorven, blijkt eveneens, dat de onderneming al volop draa ide. Toch heeft het bedrijf geen lang
bestaan gekend. In 1782 waren er moeilijkheden met Zindel over onjuist
handelen betreffende de door hem in onderpand gegeven bezittingen. In 1784
bleek hij stoffen aan particulieren in Deventer te verkopen, hoewel hem dat
bij contract ten strengste verboden was. In 1788 besloot het stadsbestuur
beslag te leggen op aile bezittingen van Zindel en van diens echtgenote en op
de inventaris en goederen "aan de Stads Fabricq behoorende", omdat hij
niet in staat bleek de lening van zesduizend gulden terug te betalen. Zindel
was intussen Deventer ontvlucht en hield zich op in Den Haag, zodat de
magistraat trachtte de vorderingen op hem via een procureur aldaar alsnog
te innen. Intussen was het werk in het bedrijf volledig stil gelegd 2).
1) G.A. Deventer, Stukken betreffende de onderhandelingen tussen het stedelijk
bestuur en G. Zindel over het oprichten van een katoenfabriek, 1777 (inv. Rep. I,
no. 297).
2) G.A. Deventer, Rapport opzichter stadswerken (inv. Rep. I, no. 298); Resolutien 1777, 29 augustus en 10 oktober; Resolutien 1778, 3 februari; Resolutien
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Ofschoon feiteIijke gegevens over aantallen werkkrachten, enz. ons ontbreken, blijkt o.a. uit een inventaris van Zindels fabriek, enkele jaren na de
Iiquidatie opgemaakt, dat hij het door hem opgezette project ook in aile
aspecten heeft waargemaakt. Zo bevonden zich in het fabrieksgebouw 30
spinnewielen, 9 weefgetouwen, 52 drukvormen en andere werktuigen in
verband met de katoenfabricage. Daarenboven waren er nog spinnewielen
en weefgetouwen buiten deze ruimte aanwezig. Zoals ook in andere gevallen
te signaleren viel, maakten het beperkte bedrijfskapitaal, de matige kwaliteit
van het werk van de armen en de grote concurrentie van het buitenlands
fabrikaat op de Nederlandse afzetmarkt het voor een armenfabriek moeilijk
om renderend te werken. Toch heeft het echec van Zindel het stadsbestuur
niet van de overtuiging beroofd, dat een werkverschaffingsinstituut een goede
zaak was. Reeds in februari 1789 werd het plan opgevat een nieuwe armenfabriek op te rich ten, hetgeen toch indirect bewijst dat de katoenfabriek in
ieder geval tijdelijk een gunstig effect heeft gehad in het verlichten van de
zorgen van de bedelende instanties te Deventer 1).
Hoewel in het voorgaande het project van G. Zindel is behandeld, omdat
dit door de jury uitverkoren werd en in Deventer tot uitvoering is gebracht,
willen wij daarnaast nog aandacht schenken aan een van de niet bekroonde
inzendingen wegens enkele zeer interessante ideeen daarin ontvouwd, die op
een aantal punten veel gelijkenis vertonen met de opvattingen die graafVon
Rumford later in MUnchen zou realiseren. De opsteller van het plan, ingediend onder het motto "De hand des vlijtigen word gezeegend" zag drie uitgangspunten voor een gezond overheidsbeleid, namelijk het doen ophouden
van de voor de samenleving zo schadeIijke bedelarij, het in vaste banen
leiden van de Iiefdadigheid van de burger door deze te richten niet op de
leniging maar op het tegengaan van de armoede, en tenslotte het zorgen dat
de arme via arbeid "zijn eigen brood kan eeten". De anonieme auteur die
goed op de hoogte bleek te zijn met de problemen rond de armenzorg van
destijds, wierp de vraag op waarom pogingen elders ondernomen om door
werkverschaffing de armoede te bestrijden, veeIal mislukt waren of weinig
effect hadden bereikt. De verklaring daarvoor zocht hij primair in de omstandigheid "dat men den arbeyd der armen te eenpaarig maakt; men wil
aile de armen aan eene beezigheid hebben". Hij bepleitte daarentegen een
variatie bij het scheppen van welkzaarnheden, opdat de arme arbeid kon
verrichten, waartoe zijn capaciteiten het best geschikt waren. Voor kinderen
gold, dat zij het beroep moesten Ieren, waartoe zij zich het meest voelden
aangetrokken. Op die wijze zou de werkmotivatie een stuk groter zijn, zou
de inventiviteit in de arbeidssituatie geprikkeld worden en zou men betere
ambachtslieden krijgen. Bovendien was de bestaanszekerheid dan groter,
omdat de betrokkenen dan niet meer volledig afuankelijk zouden zijn van
het al dan niet goed gaan van een eenzijdig gerichte pauperfabriek, waarbij
1782,25 januari (inv. Rep. J, no. 4, lib. 43); Resolutien 1784, 16 maart (inv. Rep. I ,
no. 4, lib. 44); Resolutien 1788,26 februari (inv. Rep. J, no. 4, lib. 45).
1) G.A. Deventer, Rechterlijk Archief, Boeck van Memorien, 17 december 1791
(inv. Rep. I, no. 124); Resolutien 1789,9 februari (inv. Rep. I, no. 4, lib. 46).
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de kans bepaald niet gering was, dat bij het teruglopen van een dergelijke
onderneming velen weer zonder werk zouden zitten. Varieteit in werkverschaffing betekende dus spreiding van risico voor de aan de arbeid gezette
arme.
De opzet die de schrijver voorstond, was een werkinstituut "lugtig en
vroolijk van aanleg". Om iedere reminiscentie met een correctioneel spin- en
werkhuis te vermijden zou een dergelijke instelling de naam moeten dragen
van "Groot SociHeitshuis", het "Stadswinkelhuis" of van "Grootwinkelhuis". De auteur wilde er de nadruk op leggen, dat hier in vrijheid gewerkt
zou worden. Ook in de naamgeving wenste hij "allen denkbeeld van dwang
uit te sluijten, waarvan dog onze Natie, tot wat behoeftigheijd ook vervaIlen,
eenen eeuwigen afkeer heeft". Aan iedere werkloze zou gelegenheid gegeven
worden om zo mogelijk zijn oude beroep weer uit te oefenen of dat van zijn
kt.uze te leren. Geheel vrij was deze keuze echter ook weer niet, omdat de
directie van het instituut uiteindelijk bepaalde, hoe zij "elk volgens zijn
neijging, aart en bekwaamheijd het beste kan gebruijken". Degenen die de
instructie zouden gaan verzorgen, moesten verder geselecteerd worden op
titel van op ruime taakstelling te kunnen functioneren. Dezen dienden een
dusdanig tractement te ontvangen, dat er "onbekrompen van te leeven" vie!.
Naast technische kundigheid verlangde de auteur van hen een behoorlijke
algemene ontwikkeling, ijver, deugdzaambeid en "een vroolijk temperament". Dit laatste ging uit van de filosofie, dat een goed gehumeurde werkbaas of instructeur de stimulans tot arbeid aanzienlijk zou vergroten. Gezien
het feit dat vaak verzuurde personen met weinig feeling om de arme tot ontplooiing te brengen de taak kregen opgedragen de werkeloze behoeftige op
te voeden tot een arbeidzaam bestaan, is dit geluid bepaald verfrissend.
Verder was het de bedoeling aan het instituut een winkelgalerij te verbinden,
waar de gemaakte artikelen zoals wolgaren, geweven stoffen, kousen, spelden, veters, bezems, matten, vlechtwerk van stro, netten, manden, zwavelstokjes, pennen, geborduurde kussens, karpetten, enz. verkocht werden.
leder, man of vrouw, jong of oud en van welke religie ook "behahe de
Joodsche", zou hier werk kunnen vinden. Welden aan degenen die het beheer voerden, hoge eisen gesteld wat betreft het "zeer zindelijk" houden van
de werkruimten, ook zij die hier arbeidden, hadden "wei gereijnigd" te verschijnen. Was een van de werkers of werksters ziek, dan zou deze gratis
gIoente ontvangen uit de tuin van het instituut die wanneer er tijd over was,
bewerkt werd door de arbeidskrachten.
Er van uitgaande dat het stadsbestuur van Deventer gebouw en terre in ter
beschikking zou stellen en het daarbij zou laten, suggereerde de schrijver het
houden van een openbare collecte om uit de opbrengst daarvan de nodige
werktuigen en een eerste hoeveelheid grondstof aan te kopen. De betaling
van het loon yond elke avond plaats en bij degenen die op basis van stukloon
werkten, na in levering van het gemaakte. Degene die het meeste en beste
werk had geleverd, zou op de jaarlijkse feestdag een gouden dukaat ontvangen. Ieder die een verbetering wist te bedenken ten aanzien van de gebruikte
apparatuur of iets uitvond dat het produktieproces verkortte of vergemakke-
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lijkte, zou bij gelegenbeid van genoemde jaarlijkse feestdag met lof toegesplOken worden en "met niet minder dan twee ducaten worden bescbonken",
De auteur was er namelijk diep van overtuigd "dat er onder de armen geest
en vinding genoeg is: word dezelve maar beboorlijk aangemoedigd om hervoort te koomen", Hij was beslist niet de mening toegedaan, dat "aIleen de
Rijken genie bebben of aIleen de middenstaat der Borgerij bet vermoogen
beeft inventief te zijn".
De inkomsten dienden te komen uit verkoop van venaardigde altikelen
via df. aan het instituut verbonden winkels. Deze zogenaamde winkels bestonden uit een aantal "winkelvakken", waar men het gemaakte "op zijn
zoort, in eenen goeden smaak en zeer proper ter debiteering zal schikken".
AIle goederen zouden geprijsd worden; afdingen was niet mogelijk en betaling kon aileen contant geschieden. Twee "zindelijke, bescheiden en eerlijke" vrouwen zouden worden aangesteld die "deeze winkelen moeten oppassen en alles met vriendelijkheyd aanwenden wat ter debitering dient van
alles wat in bet Winkelbuis gemaakt word", De verkoop zou elke dag geschieden bebalve op zondag. Iedereen zou "door deeze winkelgalderij eenen
vrijen doorgang bebben en de koopwaaren van vak tot vak konnen zien".
De opsteller van bet plan twijfelde er niet aan, dat "de Rijken, de voorgangers des volks", bier hun inkopen zouden doen, al was bet maar ten behoeve
van bun personeel. Ook ging bij er van uit, dat de te werk gestelde armen
bier voor zover mogelijk hun loon zouden besteden en daardoor "onderling
malkanders arbeijd voorstaan en bevorderen". Hij boopte, dat geen vreemdeling die Deventer bezocht, deze stad zou verlaten zonder een bezoek gebracbt te bebben aan het Grootwinkelbuis en daar iets gekocht te bebben.
Bij de in ten tie "de werkelooze mismoedigheijd te veranderen in eene gemoedigde arbeijdzaambeijd" vergat de auteur ecbter wei, dat de plaatselijke
middenstand zijn ideeen beslist niet in dank zou afnemen. Immers zijn succes zou ten koste gaan van de afzet van de plaatselijke winkel- en ambacbtsstand. Dat "kristelijke edelmoedigheijd" deze groep over zijn bezwaren zou
been helpen, was een utopie 1).
Wij bebben nogal wat aandacbt besteed aan een plan dat niet verder is
gekomen dan bewaard te worden in bet stadsarcbief van Deventer. Omdat
er ecbter zo vele elementen in scbuilen die geinspireerd lijken door Rousseau,
en omdat vele aspecten terug te vinden zijn in bet ve rmaard geworden project van graafVon Rumford dat in 1790 te Mi.inchen van start ging, was dit
plan bet waard van zijn s'oflaag ontdaan te WOlden. Het levert bet bewijs dat
in ons land onder de oppervlakte in de acbttiende eeuw meer progressieve
opvattingen over een andere aanpak van de armenzorg en de ombuiging
daarvan naar sociale zorg leefden dan gewoonlijk wordt aangenomen. In
bet plan van de anonieme auteur troffen wij aspecten aan als het belang van
een goode arbeidsmotivatie, van een prettige werksfeer, van bet ricbten van
1) G.A. Deventer, Antwoorden op een door het stadsbestuur uitgeschreven
prijsvraag voor het beste plan tot oprichting van een armenfabriek, 1776 (inv. Rep.
I, no. 351).
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de liefdadigheid der gegoeden op werkverschaffing aan armen; het belang
van de noodzaak tot variatie in werk dat men de behoeftige liet verrichten,
tot de vrijheid van beroepskeuze, het halen van de arbeid van de arme uit de
sfeer van minderwaardig werk, het stellen van hoge eisen aan leiding en personee1 van een werkinstituut; de grote stimulans van het extra belonen
van goede prestaties en het opwekken tot inventiviteit, van een verzorgde
arbeidsruimte en een goede lichamelijke verzorging als prikkel tot persoonlijke ontplooiing, van het zien van het collectief belang der behoeftigen bij
ziekte en bij de besteding van het verdiende loon. AI de hier genoemde punten zijn elementen die vooruit lopen op de ideeen, later in Duitsland tot toepassing gebracht en vandaaruit van grote invloed op een andere aanpak van
de armenzorg in ons land.

Loosdrecht

Spraken wij tot nu toe van initiatieven uitgaande van de plaatselijke overheid, armbestuur of van een persoon in samenwerking met deze instanties,
ook van particuliere zijde werden op eigen kracht experimenten ondernomen
die er op gericht warw voor behoeftigen werk te creeren. Een poging tot het
vinden van een nieuwe bestaansbron voor de verarmde bevolking was die van
dominee J. de Mol die in 1774 te Oud-Loosdrecht een porseleinfabriek oprichtte. Johannes de Mol die in 1752 aldaar als predikant was beroepen, was
een sociaal voelend man. Hij trachtte, toen in zijn standplaats de vervening
ten einde liep, een nieuw middel van bestaan te scheppen voor verarmde bewoners van het dorp. Naast zijn dichterlijke aanleg had De Mol enig a1chimistenbloed in zich, dat hem er toe bracht uit liefhebberij allerlei proeven te
ondernemen. Daarbij zocht hij vooral naar een procede voor het vervaardigen van porselein uit materiaal van vaderlandse bodem. Hij kon daarbij
profiteren van de ervaringen van een eerder, namelijk in 1758 door Bertram
Sigismund Albrecht, graafvan Gronsveld-Diepenbroick-Impel te Weesp opgericht bedrijf, waar kwartskeitjes, overvloedig op de Gooise heide te vinden,
gemalen werden voor de fabricage van hard porselein 1). Het voordeel hiervan was dat door de aanwezigheid van grondstof het duur vervoer van porseleinaarde van ver afkomstig, gedeeltelijk vermeden kon worden. Nadat
dominee De Mol een deel van de inventaris alsmede onafgewerkle produkten
en voorhanden grondstof uit de eind 1770 stil gelegde porseleinfabriek te
Weesp had aangekocht en nadat zijn proefnemingen tot goede resultaten
hadden geleid met name toen hij porseleinaarde uit Passau had laten komen 2),
werd in februari 1774 gestart met "een Manufactuure van fijne Porcellainen".
Het oogmerk dat hierbij voorzat, was zoals J. de Mol in januari 1778 aan de
heren gecommitteerde raden van de Staten van Holland en Westfriesland
1) Anne H. Mulder, Porselein en theologie, hoofdstuk in het boek Franse
caprices en Franse soldaten, 2e druk (Amsterdam 1955), bIz. 74.
2) W. J. Rust, Het Nederlandse porselein (Amsterdam 1952), bIz. 6.
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schreef, om "zoo veele opgezetenen van de Loosdrecht, als maer doenlijk
was, in 't werk te amplooieren, en voorts een getal van bij provise 25 kinderen niet aileen eenige uure op een dag voor rekening der Fabriek school te
laten gaan, maar ook in de Fabriek te nemen, om ze aldaer in aile takken der
wetenschappen, tot dit werk betrekkelijk, naer behooren te doen onderwijzen, om langs dien weg de kinderen niet aileen beschaeft en bekwaem te
maken maer ook meUertijdt uit dezelve ervarene werkluiden te verkrijgen" 1).
Dat deze tak van bedrijvigheid ondernomen werd, zal zeker gestimuleerd
zijn door de faam die destijds de Saksische porseleinindustrie had van een
goudmijn te zijn.
Begin 1774 begon te Loosdrecht de fabricage van porselein. In de zomer
van dat jaar werden dicht bij de pastorie en tegenover de kerk aangepaste
bedrijfsruimten gebouwd en ingericht. Al spoedig werkten hier ruim 60 volwassenen, waaronder 7 a 8 buitenlanders, en 25 kinderen. De produktie was
bepaald niet gering. Er waren circa 20 mensen in de weer om het witte porselein met bloem- en diermotieven te beschilderen. Ook dominee De Mol besteedde naast zijn zorg voor de basisfabricage veel aandacht aan het mengen
van de kleuren en het kunstzinnig beschilderen van het serviesgoed met
vogelfiguren, vlinders, vruchten, bloemen, landschappen, enz. Het fabrikaat
was zeer deugdelijk en fraai. Kunstkenners waardeerden de biscuit portretbustes die in deze onderneming vervaardigd werden. Het fijn beschilderd
porselein in de vorm van koffie- en theeserviezen, borden, sauskommen,
terrines, chocoladekannen, vazen, cache-pots, kaststellen, fruitschalen,
lampetkannen, blakers. inktkokers, damstenen, tafelschellen, beeldjes, enz.
yond gerede aftrek. Een specialiteit was het opengewerkt porselein, met
IOosjes er op geschilderd in tere kleuren als geel en lila. Voor eenvoudiger
serviezen werd veelal de tint blauw bij het beschilderen toegepast, de duurdere artikelen hadden gewoonlijk een polychrome beschildering. Als merkteken werd gebruikt M.O.L., manufactuur Oud-Loosdrecht of Mol OudLoosdrecht. Om een fraai produkt te krijgen had De Mol enkele bekwame
kunstenaars, zowel modelleurs als schilders, in dienst genomen die het vakmanschap, veelal van het buitenland afkomstig, overdroegen aan de mensen
uit Loosdrecht. Van de vormers en schilders die te Loosdrecht werkten, is
weinig bekend. Wij kennen de namen Marchand en Gerverot die eerder in
Weesp werkzaam waren geweest en door dominee De Mol waren aangetrokken. Marchand die vooral optrad als "blaeuwschilder", had voordat hij
naar Weesp ging, gewerkt in Doomik. L. V. Gerverot uit Frankrijk had o.a.
in fabrieken van Sevres, Niderviller en in Duitsland gewerkt. J. L. Grebner
was afkomstig uit Mainz. Verder zijn nog bekend de Amsterdamse kunstenaar C. Buys en de Utrechtse schilder N. Wicart 2).
1) Deze brief is als bijlage V toegevoegd aan het artikel van B.W.F. van Riemsdijk, Een en ander over de Loosdrechtsche Porceleinfabriek, in Oud-Holland, jrg.
XXXIII (1915), bIz. 165-190.
2) Joannes de Mol, predikant-fabrikant uit de 18e eeuw, o.r.v. F. Brand, J.
Daams em, e.a., in Historische Reeks Loosdrecht, dl. I (Zaltbommel 1974), biz.
50-51.
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In 1780 werd het werk van De Mol gewaardeerd, doordat het bestuur van
de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
hem een gouden medaille toekende. In zijn bedankbrief memoreerde de bekroonde, dat hij geleidelijkaan zijn fabrikaat tot een steeds hoger niveau had
weten op te voeren. De grote hoeveelheden porseIein in die jaren te Loosdrecht vervaardigd en waarvan in diverse musea nog veel is terug te vinden,
zijn ook naar het oordeel van deskundigen uit onze tijd veelal van uitsteken de kwaliteit. De Mol greep de geIegenheid van de erkenning van zijn verdiensten aan om een negotiatie die ten behoeve van zijn onderneming was
uitgeschreven, in de belangstelling van de heren van de Oeconomische Tak
aan te bevelen I). Hoewel dominee De Mol zelf nogal wat kapitaal in de
onderneming had gestoken, bleek dit niet voldoende om daaruit al de nodige
investeringen te kunnen doen. Het zuiveren, malen, mengen, kneden en vormen van de grondstof en het drogen, verglazen, bakken, beschilderen en herbakken van het gevormde porselein eisten vele voorzieningen. Vooral de
ovens waren kostbaar. Verder behoorden tot het bedrijf een molen bij De
Bilt en een te Utrecht. Ht.t benodigde kwarts, in de vorm van keitjes uit de
Gooise heide, moest vervocrd worden naar de plet- en stampmolen bij De
BiIt en werd daarna in de keimolen te Utrecht tot poeder vermalen, waarna
transport van dit poeder naar Loosdrecht plaats yond. Dit alles maakte de
produktiekosten erg hoog.
Aanvankelijk werden de financierings- en Iiquiditeitsproblemen opgevangen door geld te lenen "tot voortzetting van de fijne porcellainfabricq in de
Oude Loosdrecht". In 1780 volgde een negotiatie van I 200.000,- in porties
vanl 500,- tegen een vaste rente van 4 % per jaar. Via een gedrukte prospectus wendde De Mol zich tot een breed publiek dat weI perspectief zag in de
mogelijkheden van dit voor ons land uniek bedrijf. "Veele aenzienlijke
luiden" vooral uit Amsterdam reageerden in positieve zin. Ook stadhouder
prins Willem Vliet zich niet onbetuigd. Opvallend is dat hier maar ook in
andere gevallen zoals het nog te behandelen project in Hoorn, de prins blijkbaar meer daadwerkelijke belangstelling voor experimenten in de sector van
de nijverheid toonde dan in het algemeen in de nationale geschiedschrijving
wordt aangenomen. Over het hier genoemde aandelenkapitaal kon dominee
De Mol slechts gedeeltelijk beschikken. Het geld werd namelijk belegd bij de
Amsterdamse Wissel bank en verder in Hollandse of generaliteitseffecten.
De Mol kreeg hiervan/25.000,- waartoe hij de fabriek onder hypothecaire
acte verbond. Daarnaast mocht hij telkens I 1000,- opnemen, wanneer hij
voor I 1500,- aan porseleingoed had gemaakt en dit in pand kon geven.
Van de negotiatie werd in werkelijkheid niet meer dan 161.000,- opgenomen, namelijk 136.000,- tegen bij J. Hope te Amsterdam in pand gegeven porseleinen en 125.000,- gedekt door hypotheek 2).
De vervaardigde produkten kon men aan de fabriek kopen. Om de afzet
I) Archief der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te
Haarlem, inv. no. 27 (1780) 16: brief van J. de Mol, d.d. 13 juni 1780.
2) H. E. van Gelder, Twee negotiaties ten behoeve der Hollandsche porceleinindustrie, in Economisch- Historisch Jaarboek, dl. I (1915), bIz. 250-264.
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te stimuleren had De Mol ook een magazijn op de Herengracht te Amsterdam en een winkel op de Bloemmarkt bij de Westerkerk aldaar. In dit
"Loosdrechts porcellain Magazijn" stonden de veelsoortige artikelen opgesteld. Men had de keus uit meer dan vijftig verschiIIende aanbiedingen. De
dominee richtte zich op een zo groot mogelijke verscheidenheid in zijn
fabrikaat en kwam niet tot specialisatie op enkele artikelen. Het nadeel van
de zeer gevarieerde produktie was, dat het veel tijd vergde daarvoor direct
voldoende afzet te vinden. Hierdoor eiste het beginstadium al meteen ruime
geldmiddelen. Hoewcl De Mol zijn familiefortuin grotendeels in het bedrijf
stak en later ook participanten als geldschieters aantrok, bracht de hier vermelde opzet toch weI met zich mee, dat de financiele reserve spoedig was
ingeteerd.
Ondanks vooruitgang in het bedrijf dat De Mol in het leven had geroepen,
ondanks het gunstig oordeel van de tijdgenoot over het "uitmuntend porcelijn, in dt- smaak van het Saxische gemaakt", en de lofvoor het fraaie levende
wit van het Loosdrechtse porselein en het gelijkmatig daarop aangebrachte
glazuur, aan welke aspecten De Mol zoveel studie, proeven en zorg had besteed, had de gezondheid van de dominee toch veel te lijden gehad van de
talrijke zorgen. Hierom en door de slag van het overlijden van zijn vrouw in
oktober 1780 nam hij op het eind van dat jaar ontslag uit zijn kerkeJijke
functie om zich volledig te kunnen wijden aan de strijd voor het voortbestaan
van zijn onderneming. Begin 1781 werd een andere dominee in Oud-Loosdrecht beroepen. Hoewel De Mol nu zijn handen volledig vrij had, kon hij de
dreigende wolken die zich aan de horizon vertoonden, niet meer tegen
houden. In de loop van 1781 blijkt de kas meerdere malen leeg te zijn en
moet de nieuwe voorraad beleend worden om geld te krijgen voor het uitbetalen van de lonen 1).
Naast de hiervoor geschetste moeilijkheden bestond nog het probleem dat
het Loosdrechtse porselein te duur bleek te zijn. Dit droeg er toe bij, dat De
Mol door de sterke concurrentie vanuit het buitenland er niet in slaagde een
renderend afzetgebied voor zijn prod uk ten te vinden. Zo werd in ons land
veel Engels, Frans en Duits porselein op de markt gebracht. Ook de trafikeur
Wynand Koopman oefende in zijn antwoord op een in 1777 door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen uitgeschreven prijsvraag over het thema hoe de vaderlandse nijverheid het best
gestimuleerd zou kunnen worden, welke verhandeling op 28 april 1779 met
een ziheren medaiIIe was bekroond, kritiek uit op de hoge prijzen van het
in Loosdrecht vervaardigde porselein. Hoewel hij lof had voor de kwaliteit
van het aldaar gemaakte werk, meende hij dat het beleid in bedrijfseconomisch opzicht niet juist was, doordat "deeze fabriek zig te zeer tot kleinigheeden bepaalde". In plaats van zich toe te leggen op de vervaardiging van
speciale artikelen in een grote varieteit, zag hij meer profijt bij een fabricage
van "goede rniddelsoorten die dagelijks gebruikt en veel gebrooken worden".
Door zich niet te richten op een elitaire clientele die weliswaar bereid was
1) Joannes de Mol. ... , bIz. 10, 25-29 en 85.
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goed te betalen doch die slechts een beperkte kwantiteit afnam, maar door
meer het grotere publiek tot doelwit te maken zou op basis van serieproduktie ook een lagere verkoopprijs bereikt kunnen worden. Uitgangspunt daarbij
diende te zijn, dat deze prijs niet veel boven die van het buitenlandse fabrikaat mocht liggen. Indien men hierin kon slagen, zag de auteur dat via deze
bedrijfstak "veel volk aan 't werk te helpen was" 1).
Het opvolgen van de hier gegeven goede raad was des te meeI noodzakelijk,
omdat intussen de monopoliepositie van de onderneming van De Mol bedreigd werd door Lynckers porseleinfabriek te 's-Gravenhage. Aangezien
daar geen porselein gebakken maar aIleen wit porselein beschilderd werd dat
uit het buitenland kwam, had Lyncker zich de grote moeilijkheden bij vormen en bakken van het porselein bespaard, facetten die De Mol juist zoveel
geld kostten. Pas in tweede instantie gaat de eerste ondernemer er toe over
om ook dit deel van het produktieproces uit te voeren. lntussen had hij zich
dan weI al verzekerd van een afzetmarkt voor het Haagse pOIselein.
De problemen die De Mol bij de bedrijfsvoering te verwerken kreeg,
werden tenslotte zo groot, dat hij het hoofd moest buigen. Op 7 november
1782 verscheen hij voor notaris J. Klinkhamer te Amsterdam en tekende daar
een akte, waarbij hij zich uit de fabriek terugtrok en deze overdroeg aan de
hoofdparticipanten, mr. J. Rendorp, rnr. A. Dedel, J. Hope en rnr. C. van der
Hoop. Deze besloten het bedrijf in Loosdrecht op te heffen en indien mogelijk naar een andere plaats over te brengen. In afwachting hiervan werd het
werk op de gewone wijze voortgezet. In 1784 werd het bedrijf naar OuderAmstel overgeplaatst. Intussen was J. de Mol op 22 november 1782 te
Amsterdam overleden, nog maar 56 jaar oud 2).
Maastricht

Merkwaardig genoeg liep een persoonlijk initiatief als het hiervoor beschrevene niet altijd parallel met de economische belangen van de gevestigde
instituties. Met name van de kant van de ambachtslieden die ruim konden
putten uit het stuwmeer van werkloze paupers en daardoor de prijs voor
arbeid laag konden houden, was men niet altijd gelukkig, wanneer er projecten werden geentameerd die de armen in de produktiesector wilden inschakelen. Zo maakten de linnenwevers te Maastricht in 1770 bezwaar tegen
de activiteit van een zekere Aug. de Velly, directeur der "Mildadige Societeyt
van Arme Jongens" om middels de fabricage van linnen stoffen "dese Stad
omtrent haare meenigvuldige armen te soulageeren" 3). Tot genoemde
1) Antwoord op de vraag, voorgesteld door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: Hoe zoude men de Fabrijken en Trafijken,
welken in ons land en bijzonder in de Provincie van Utrecht zijn, best kunnen inrichten tot algemeen voordeel. .. ., in Verhandelingen van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dl. I (Utrecht 1781), bIz.
178-179.
2) Van Riemsdijk, t.a.p., bIz. 169-170.
3) G.A. Maastricht, Register der Resolutien van de Indivise Raad 1770, 12 maart
en Requestboek 1768-1774, maart 1770 (voorl. inv. nos. 101 en 238).
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Societeit hadden enkele katholieke Maastrichtenaren in 1762 het initiatief
genomen. Deze was "een broederschap om de armen bij te staan". Het
motief om tot de stichting hiervan over te gaan was "de groote armoede de
welke in dese Stadt onder de Roomsche Catholijke is en den weynigen onderstant die de selve konnen bekomen". Dit leidde er toe, dat vele jongelieden
"door gebrek van noodig onderhoudt" tot straatschenderij en bedelarij vervielen. Een opleiding konden zij niet volgen, omdat de ouders daartoe geen
geld hadden. Daarom wilde een groep sociaal bewogen burgers moeite doen
hen "aen een ambagt te bestellen" 1). De bij de Societeit aangesloten leden,
in 1765 waren het er circa 300 2), verplichtten zich om de vier weken 5 stuivers in de kas te storten. Deze financiele middelen gebruikte men prirnair
om "arme Jongrnans een ambacht te laten leeren en in de vreese Godts op te
brengen". Op die manier wilde men verhinderen, dat jongelui al vroegtijdig
gingen bedelen of ongeschoolde arbeid zochten, waarmee zij weinig leerden
en later geen gezin konden onderhouden, zodat zij daardoor potentiele
steuntrekkers voor de toekomst werden. In 1767 waren er 58 jongelui in de
leel bij ambachtsbazen in de stad 3). Naast het tijdelijk welzijn besteedde de
directie van het instituut ook aandacht aan het gedrag. Dit gebeurde door
toe te zien, dat de jongens "op hunnen tydt in de Kerk en aan het werk gaen,
en of sy niet vloeken of sweeren, ofte eenige andere quade maniere souden
aen hun hebben, als oock of sy met geen quaet geselschap aenhouden".
Pogingen in 1766 ondernomen om enkele door de Societeit gesteunde jongelui gratis als leerjongens in het schoenmakersambacht te doen opnemen, mislukten 4). Gezien de ondervonden moeilijkheden van de kant van de gild en
en wegens de beperkte opnamecapaciteit van personeel bij de ambachten,
kwam in 1769 de gedachte naar voren via het scheppen van industrieIe
arbeid de sterk gestegen armoede op te vangen. De zaak werd nu breder opgezet.
Om in "zijn christelijk voorneemen" te kunnen slagen had De Velly contact gelegd met een Eindhovense fabrikeur, een zekere Van de Loveren. Deze
zou hem een financieel voorschot geven voor een termijn van zes jaren en
tevens zorg dragen voor de levering van ruwe wol, katoen en zijde die op de
te plaatsen getouwen zouden worden bewerkt op een wijze die in Maastricht
nog onbekend was. Doordat de fabricage van de hier bedoelde "etoffes de
France" duidelijk afweek van het produkt dat de Maastrichtse wevers maakten, was hun angst voor broodroof naar de mening van De Velly volledig
1) Regelen ende ordonnantien voor dese Societeyt, de we1cke is om ter liefde
Godts malkanderen met Aelmoessen in den nood behulpsaem te wesen (Maastricht 1762); Reglementen van de Mildadige Societeyt om ter Hefde Godts Arme
Jongens van Roomsche-Catholijke Borgers dezer Stad een Ambagt te laeten leeren
(Maastricht 1767).
2) G.A. Maastricht, Register der Resolutien van de Indivise Raad 1765, 19
augustus (voorl. inv. no. 100).
3) Reglementen van de Mildadige Societeyt. .. ., bIz. 14.
C) G.A. Maastricht, Register der Resolutien van de Indivise Raad 1766, 28 juli
(voorl. inv. no. 100).
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ongemotiveerd 1). Ter adstructie voegde hij aan een brief aan het stadsbestuur enkele staaItjes toe van stoffen "door de arme jongelingen deser
societeyt gemaekt". Dezelfde stof hadden de voomaamste textielhandelaren
uit Maastricht tot dan toe betrokken uit Elberfeld, HoHand, Oostenrijks
Brabant en de Meierij van 's-Hertogenbosch. Door de activiteit van De VeHy
behoefden deze handelaren de stof nu niet meer elders te kopen, waardoor
het geld binnen de stad kon blijven en aan de eigen inwoners als loon ten
goede kon komen. De plaatselijke nijverheid leed dus door de verruiming van
het produktiepakket geen schade, terwijl de wevers indien zij dat wilden,
volgens een uitspraak van De VeHy zelfs voor zijn societeit in commissie
konden arbeiden, waarbij zij dan voor het gehele jaar op werk konden rekenen en voor ieder geweven stuk meer zouden ontvangen dan "de fabricanten
van Eindhoven gewoon zijn aan hun werklieden te betaalen".
De Velly spiegelde de stedelijke magistraat voor, dat men dOOl deze
onderneming "duysent armen sonder onderscheyd van ieder in sijn Huys en
van elke religie eerlijk aan hun brood sal konnen heIpen, en een geheel jaar
hun werk konnen foumeeren, soo als derequestrant reeds veele buy ten het
huys laat werken en spinnen, die ordentelijk hunnen cost daarmede konnen
gewinnen". Er wOldt hier weI een zeer optimistisch perspectief geschetst dat
hoofdzakelijk via thuisarbeid gestaIte zou krijgen. Wellicht heeft De Velly
die stelde over "suffisante fondsen" te beschikken om zijn plannen te kunnen
realiseren, in combinatie met kapitaal uit Eindhoven dat toen een belangrijk
centrum van linnenweverij was, de nog weinig benutte grote potentiele
arbeidsmarkt in Maastricht willen inschakelen in een meer dan plaatselijk
gerichte produktie.
Dat gezien de geschetste achtergrond De Velly en degenen die hem met
bedrijfskennis en kapitaal steunden, "in het opregten van de mildaadige
societeyt niet anders beoogt hebben als de ondersteuning, opvoeding der
arme jongelingen, en andere armen, deser stad, als doende de requestrant en
de sijnige sulx gratis en sonder eenigen den minsten interest en uijt puure
liefde tot sijnen evennaesten en armen", klinkt haast te mooi om waar te
zijn. Het lijkt te onbaatzuchtig en riekt meer naar een streven om onder het
mom van charitatieve bewogenheid aan goedkope arbeidskrachten te komen.
Deze vroeg-kapitalistische benaderingswijze vond echter een belangrijke
hindernis op zijn weg, namelijk de plaatselijke weyers "verblind in hunne
eygene saak" 2). Deze tegenstand bracht mee, dat van de grootse plannen
van De VeUy weinig is gekomen. Desondanks wist hij toch een bredere opzet
aan het aanvankelijk werkterrein van de Societeit te geven. De regenten van
het R.K. Armenhuis won hij voor de gedachte van samenwerking. Zowel
meisjes voor het spinnen als jongens voor het weven zouden in een "fabrique"
aan het werk gezet worden. Het bestuur van het Armenhuis bleek bereid
belangrijke sommen in dit project te investeren. Er werd een werkgemeenI) R.K. Gesticht De Nieuwenhof, voorheen R.K. Armenhuis; geschiedkundige
bijdrage ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan (Maastricht 1955), biz. 15.
2) G.A. Maastricht, Requestboek 1768-1774, maart 1770 (voorl. inv. no. 238).
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schap tot het vervaardigen van stoffen tot stand gebracht tussen de Societeit
en het Armenhuis waar arme vrouwen en meisjes als spinster werkten. De
jongens zouden het weven voor hun rekening nemen. In 1775 werd er aan
vijftien getouwen gewerkt. Na dat jaar is er al spoedig een einde gekomen
aan dit nijverheidsproject 1).
Utrecht

Ben soortgelijk conflict als te Maastricht tussen al dan niet vermeend
ambachtsbelang en het inschakelen van armen als werkkracht in de nijverhe ids sector treffen wij aan in Utrecht. Daar beklaagden zich in 1778 de overlieden van het spinnersgilde over de activitt;iten van het vrije bedrijfsleven
buiten de stad met name te Hilversum waar een hoger loon betaald werd,
zodat veel Utrechtenaren in opdracht van daar werkten, met als keerzijde
dat de Utrechtse spinnersbazen moeilijk aan voldoende werkvolk konden
komen, tenzij zij natuurlijk ook het loon zouden verhogen. Voor het Aalmoezeniershuis ter plaatse bood deze situatie echter het voordeeI dat op het
hoger loon minder bedeling aIs toeslag gegeven behoefde te worden.
Het was een moeilijk probleem voor de regenten van de Aalmoezenierskamer, omdat de spinners tot de meest behoeftige werklieden van de stad
behoorden. Toch sloeg de balans door naar de andere zijde, namelijk het
belang van het stedelijk gilde. Voortaan zou een spinner die voor een zogenaamde buitenfabriek werkte, geen aanvullende bedeling meer krijgen, tenzij
hij aan kon tonen in Utrecht geen werk te kunnen vinden 2). Deze enghartige
politiek die minder loon ter plaatse verdiend belangrijker achtte dan een
beter loon bij ondernemers van elders, was niet de meest geschikte voedingsbodem om de vrije nijverheid met zijn ruimere kansen voor meer werkgelegenheid ruim baan te geven. Een dergelijke particularistische houding werkte
de verstarring van de armenproblematiek aileen maar in de hand en opende
geen perspectief naar een gezonde economische oplossing. De visie van toen
op de arme was nog ni( t in staat om buiten de grens van het stedelijk denken
te treden.

Hoorn

Zijn tot hier toe initiatieven besproken die in het stadium van de plannenmakerij bleven steken of die slechts een beperkte omvang hadden en veelal
geen langdurig bestaan beschoren was, het experiment dat in 1777 te Hoorn
van de grond kwam, toonde duidelijk een grootse visie, wist een niet onaanzienlijke hoeveelheid kapitaal aan te trekken, beperkte zich niet tot een
kleine groep armen en wist sociale bewogenheid aan economische daadkracht te paren. Het initiatief tot dit project dat met veel allure van start
1) R.K. Gesticht De Nieuwenhof,

') Adriani, t.a.p., bIz. 44-45.

bIz. 17-18.
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ging en dat het teruggelopen sociaal-economisch leven in Hoorn een nieuwe
en krachtige injectie wilde geven, ging uit van de doopsgezinde predikant
Cornelis Ris die zich naast zijn godsdienstige functie ook nog met handeIsactiviteiten bezig hield. Dat Ris ook buiten Hoorn een faam had, blijkt o.a.
hieruit dat hij op de eerste vergadering van de in 1777 opgerichte Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem
gehuldigd werd als een van de verdienstelijkste Nederlanders van toen. In
1780 erkende de Oeconomische Tak de betekenis van de hierna te beschrijven
arbeid van Ris voor Hoorn door hem een gouden medaille aan te bieden 1).
Vooraleer tot de daad over te gaan had de prediker der Mennonieten Ris
in februari 1777 een omvangrijke brochure in druk Iaten verschijnen onder
de titel Ontwerp ter proeve ter opregtinge eener Vaderlandsche Maatschappij
van Reederij en Koophandel ter lie/de van ' t Gemeenebest. In een voorbericht
geeft hij het uitgangspunt aan dat zijn denken beheerst. Dit vat hij als voIgt
samen: "Ledig te gaan en ijdele dingen te doen is voor elk verstandig schepsel
schandeJijk en veragtenswaardig, daar men van nature zeJfs verpligt is nuttig
voor de Maatschappij te Ieeven". AIs doelstelIing voor de op te richten
onderneming noemt hij "de armoede was 't moogelijk te verminderen en
voor te komen, de oude Vaderlandsche Naarstigheid te doen herleeven,
't Schoolwezen te verbeteren, de kinderen der Armen in Tugt en goede Zeden
op te leiden en dergelijke" 2). Ris merkt op, dat de nijverheid "veelal gefnuikt" is en voor een groot deel is overgegaan naar het buitenland. Handel
en scheepvaart namen zienderogen af. Vele huizen stonden leeg en honderden kleine woningen waren afgebroken en tot erven en stallingen veranderd.
Was de economische activiteit zwaar achteruit gegaan, ook in sociaal opzicht was er een neergang te bespeuren, namelijk de neiging bij de gezeten
burgerij "om wellustig, gemakkelijk en veel vertoonende te leeven" en bij de
volksklasse naast armoede buiten eigen schuld eveneens deprivatie "door luiheid, ontugt als andersins". Daardoor was deze laatste categorie "hun welvaaren verwaarloosd hebbende" er toe gekomen "de leugen tot hun toevlugt
te stellen en onder allerhande voorwendzels onbeschaamd genoeg de deuren
der weJdaadige Burgers te belegeren".
Als drie middelen om de hier geschetste toestand ten goede te doen keren
zag Ris de oprichting 1) van een "a Igemeen Armenschool" , 2) van een "Werkhuis" en "Fabriek" waar aItijd voor ouderen en jongeren die arbeid zochten,
werk te vinden moest zijn, 3) van een "Vaderlandsche Maatschappij van
Reederij en KoophandeI".
ad 1: Voor de leiding van de nijverheidsschool wilde Ris een onderwijs1) J. Bierens de Haan, Van Oeconomische Tak tot NederIandsche Maatschappij
voor Nijverheid en Handel, 1777-1952 (HaarIem 1952), bIz. 35; Archief der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Haariem, inv. no. 27 (1780)
16: brief van de secretaris van het departement Hoom aan het bestuur van de
Oeconomische Tak, d.d. 15 maart 1780.
2) c. Ris, Ontwerp ter proeve ter opregtinge eener Vaderlandsche Maatschappij
van Reederij en Koophandel ter Iiefde van 't Gemeenebest, Amsterdam-Hoom
1777.
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kracht aantrekken die niet aileen de vereiste bekwaarnheden moest bezitten
in lezen, schrijven en rekenen, maar die ook "deftig en voorbeeldig van gedrag" moest zijn. De school diende voor aile kinderen van armen toegankelijk te zijn, niemand uitgezonderd zoals dat elders weI geschiedde, kortom
"zonder aanzien van staat en religie". Wanneer behoeftige ouders hun kinderen niet naar deze of een andere schoollieten gaan, zouden zij geen ondersteuning meer mogen ontvangen van de bedelende instanties 1). Ris wilde
dus duidelijk een school die niet religie gebonden was en die meer pretendeerde dan aileen maar onder voorwendsel van charitas gebruik te maken
van kinderen als goedkope arbeidskracht ter ontlasting van de armenfondsen.
ad 2: Voor het fabriek-werkhuis gaf Ris als grondprincipe aan dat dit
instituut voor iedereen open zou staan "opdat er niemand, die gaarne alles
tot een eerlijk bestaan deed wat moogelijk was, behoefde ledig te gaan of
met de handen over malkander te zitten". Maar ook zou het moeten dienen
om "dezulken, die niet willen werken en slegts de Diaconien, Godshuizen
ende welmeenende Burgerij tot een overlast zijn, onbetwistbaar te ontdekken
en daarnaar te kunnen behandelen". Ter bereiking van dit doel diende nagegaan te worden "welke soorten van Handwerken met de minste kosten,
zekerste uitkomst en 't allermeeste voordeel ondernomen kunnen worden".
Ris zag terecht in, dat niet iedere nijverheidsactiviteit geschikt was om in een
werkinrichting uitgeoefend te worden. Daarom opteerde hij voor Hoorn
"waar de Fabrieken geheel vervallen zijn", voor eenvoudige werkzaarnheden
die gemakkelijk te leren waren en tevens op kleine schaal aangevangen
konden worden. Hierbij had hij allereerst op het oog diverse vormen van
touw maken. Verder dacht hij aan de fabricage van dekens, omdat de wol
in de omgeving aanwezig was, het spinnen daarvan niet zo moeilijk was en
de vraag naar dekens op de binnenlandse markt een constante was, niet afhankelijk van de mode. Toch zag hij wei in, dat het goedkopere buitenlandse
produkt het niet gemakkelijk zou maken om de opzet te doen slagen. Winst
behoefde er dan niet direct in te zitten, als het primaire doel maar werd bereikt om zowel de valide behoeftigen die tot arbeid in staat waren, als de
werkschuwen een produktief bestaan te verschaffen. Daarbij diende men de
tewerkgestelden evenveelloon te geven als in de vrije nijverheidssector voor
soortgelijke arbeid betaald werd. Zowel thuis als in een apart bedrijfsgebouw
zou het werk moeten plaats vinden 2).
ad 3: Wat het starten van een rederij aangaat, zag Ris geen grote bezwaren "wanneer 't maar niet al te zeer aan geloof en liefde ontbreekt". Een
dergelijke commerciele onderneming zou mogelijk nog in het voorjaar van
1777 opgezet kunnen worden met het huren of kopen en uitrusten van schepen voor de walvisvangst op Groenland. De kans dat de rederij een goede
zaak wordt, is volgms Ris niet onmogelijk "zoo 't God wil en de vangst gezegend wordt". Wanneer de Allerhoogste maar zorgt dat de walvissen zich
1) Ris, On twerp, biz. 23-26.
2) Ris, Ontwerp, bIz. 28-36.
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Jaten vangen, zaJ alJes goed gaan. Deze hogeIe economie is hierop gebaseerd,
dat "een enkeJe bekwaame Walvisch al de kosten rijklijk goed kan maken en
eene groote dubbel zoo veel". Vit de praktijk van later bleek, dat de vangst
van meer dan een walvis nodig was om een reis rendabel te maken. Maar Ris
was een ras-optimist. Hij rekende op de mogelijkheid, dat een schip op een
reis f 10 Ii f 30.000,- kon opleveren. In deze calculatie betrok hij tevens het
gunstig effect van de eerder genomen resolutie van de Staten van Holland
om aan elk schip dat voor de walvisvangst werd uitgerust, een gratificatie
van f 30,- per bemanningslid te geven, hetgeen f 1200 Ii f 1500 per schip
betekende. Deze maatregel moest voor reders van walvisjagers een beter
klimaat scheppen om de concurrentie vooral van Engeland op het terrein
van de walvisvangst beter het hoofd te kunnen bieden. Een van de voornaamste contra-argumenten die Ris uit de kring van de Hoornse kooplieden ten
aanzien van zijn project verwachtte te zulJen horen, was dat de resuItaten
van de vroegere walvisvaart waren tegengevalJen en dat sommigen uit de
stad er veel geld' mee hadden verloren. Hier steJde hij geen zakelijke maar
een theologische overweging tegenover van de volgende inhoud. De discipelen van Christus hadden de gehele nacht gevist en niets gevangen, maar toen
zij op bevel van de Heer het net weer uitwierpen, was het spoedig vol. "Is het
dan niet beter op diezelfde magt in deezen te hoopen, dan uit de vorige gevalJen te rekenen?" Ris zag zijn plan duidelijk als een godegevallig werk,
zodat hij er van uitging dat God zou helpen 1).
Belangrijk voor een goed begrip is te weten, dat de initiatiefnemer zijn
project als een ondeelbare trits zag: "aan de Reederij van Koophandel moet
het Armenschool en de Fabriek verknogt zijn en als tot een lichaam behooren". Rederij, koophande1, fabriekswezen en armenschool zouden dan
ook onder een directie komen. Op deze wijze moest het economisch en nieteconomisch gedeelte van de onderneming als totaal bezien per saldo zonder
verlies kunnen werken. Voor het succes van het gehele project was het van
essentieel belang dat er een goede directie zou zijn. Er zouden directeuren
moeten worden aangetrokken "met geoeffende zinnen in tijdelijke zaaken".
Ris achtte het wenselijk, dat in de directie een lid van het stadsbestuur werd
opgenomen om zodoende van de medewerking van de lokale overheid verzekerd te zijn. Bovendien een van de gereformeerde predikanten ter plaatse
"om te strekken tot gerustheid van de Kerk en om een wakend oog te houden
en mee te werken tot bevordering van de godsdienst en de goede zeden".
Verder een medicinae doctor "om over de Lichaamsgesteldheid der Kinderen en van allen te kunnen oordeelen en al wat nadeelig is zoo veel moogelijk
te voorkomen". Vervolgens dienden de overige bestuursleden grotendeels uit
kooplieden te bestaan. AlJen behoorden dusdanige personen te zijn "die
Jeevendige denkbeelden hebben van 't nut van KoophandeJ en Navigatie,
die gewoon zijn te denken en te werken, liefhebbers van de eer en 't welvaaren
der Hollandsche Natie" 2). Het is een grote verdienste van Ris geweest, dat
1) Ris, Ontwerp, biz. 40-42, 56-64.
2) Ris, Ontwerp, biz. 42-44.
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hij de noodzaak bepleitte, dat het beleid in deskundige handen zou komen.
Juist op dit punt schortte het nogal eens bij werkverschaffingsprojecten die
elders geentameerd werden.
Iedereen kon lid van de Vaderlandsche Maatschappij worden, zij het op
conditie dat ruj minimaal een aandeel van j 100,- nam. De deelhebbers
mochten goede hoop hebben, dat zij van het gelnvesteerde kapitaal een behoorIijke interest zouden ontvangen. Over het boekjaar 1 maart 1777-ult.
februari 1778 werd een dividend van 3 % vastgesteld. Dit werd echter niet
uitgekeerd maar op de aandelen bijgt.schreven In de jaren daarna was er
geen sprake meer van dividend 1). Vit de winst die de rederij zou maken,
moesten de kosten van de school, het werkhuis en het salaris van de boekhouder betaald kunnen worden. Kortom de rederij diende het geld op te
leveren, waaruit de beheers- en sociale activiteiten te financieren waren.
Mochten de bedrijfsresultaten echter tegenvaIIen, dan zat er geen dividend
in voor de aandeelhouders. In dat geval moesten dezen zich maar troosten met
"de eer en 't vermaak van lid te zijn eener Vaderlandsche Maatschappij ter
liefde van 't Gemeenebest om arme lieden aan werk en brood te helpen,
arme kinderen gelukkig te maken, enz." 2).
Op 1 maart 1777 volgde de officieIe oprichting van de Maatschappij. Mr.
J. van Bredehof, vrijheer van Oosthuizen, oud-burgemeester en raad, bewindhebber der West-Indische Compagnie, trad op als voorzittel van de
directie. Verder hadden hierin zitting J. Jager, raad in de vroedschap en
thesaurier der stad; J. Groes, regerend schepen en boekhouder van de WestIndische Compagnie; C. Ris en J. Houttuyn 3). Voor hun werk kregen de
directeuren geen geldelijke vergoeding. Nadat het stadsbestuur zich met het
gehele plan akkoord had verklaard, werd de intekening op de aandelen van
de maatschappij opengesteld. Iedere deelhebber was stemgerechtigd lid. Na
storting op de aandelen werd 10% afgezonderd voor de armenkas, welk
bedrag de aandeelhouders niet meer konden terugvorderen. Dit geld kwam
vooral ten goede aan de kinderen van de op te richten nijverheidsschool. Zij
zouden uit het op deze manier gevormd fonds eenmaal in de drie maanden
uitdelingen ontvangen in de vorm van geld en kleding 4).
De Vaderiandsche Maatschappij was qua structuur een Iichaam van het
prototype naamloze vellnootschap als de Oost- en West-Indische Compagnie. Korte tijd lla de start, namelijk op 5 maart 1777, bestond het aantal
deelhebbers al uit 268 participanten van aIIeriei rang en stand, zowel uit
Hoorn als van daar buitt.n afkomstig. Het bedrag waarvoor was ingetekend,
beliepj61.900. De hoogste intekening was die op 50 aandelen 5). Op 1 maart
1) Archief van de Vader!andsche Maatschappij van Reederij en Koophandel te
Hoom, Kapitaalboek 1777-1844 (iny. no. 26).
2) Ris, Ontwerp, biz. 47, 52-55, 59.
3) Archief Vader!. Maatschappij te Hoom, Notulen 1777, 27 en 28 februari (iny.
no. I).
4) H. Kroon en F. Kapteyn, Nieuwe Kroniek van Hoom, geschiedenis van
Westfrieslands hoofdstad yan haar ontstaan tot op onze dagen (Hoorn 1891), bIz.
147.
5) C. Ris, Korte Schets van de opkomst, voortgang, tegenwoordigen staat en van
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1779 bedroeg het kapitaall 88.600,-. In mei 1782 waren er 1289 portien uitgegeven en was het aandelenkapitaal hiermee gestegen tot nominaal
1128.900,-. De werkelijke waarde van een aandeel bedroeg omstreeks die
tijd echter 30 a 40 gulden gezien de verliezen in de eerste jaren geleden op de
walvisvaart en de moeiIijke aanloopperiode van de diverse industriele projecten. Een poging in december 1780 ondemomen om de deelhebbers te bewegen voor 1 maart 1781 op iedere portie van 1100,- nog/25,- te suppleren mislukte grotendeels, doordat slechts een zeer beperkte groep hierop
inging.
Het merendeel van de deelhebbers was uit Hoom afkomstig. OpvaIIend
daarbij is, dat het hier hoofdzakelijk om kleine aandeelhouders gaat. Na
Hoom was Amsterdam de belangrijkste plaats van herkomst. Deze stad
leverde voomamelijk grote aandeelhouders. Verder waren porties genomen
door mensen uit Utrecht, Rotterdam, Leiden, Delft, Den Haag en Haarlem.
Zelfs Groningen, Zutphen en Lissabon leverden deelhebbers. Ook een aantal
plaatsen uit de omgeving van Hoom zoals Zaandam, Purmerend en Westzanen waren van de partij. Opmerkelijk is, dat de hoofdparticipanten van de
Loosdrechtse porseleinfabriek van dominee J. de Mol ook hier weer de
figuren zijn die een groot aandelenpakket voor hun rekening nemen. Tot de
deelhebbers behoorde de stadhouderlijke familie die in augustus 1779 niet
minder dan 110 porties nam. Prins Willem V tekende in voor 30 stukken en
zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen 20. Voor hun drie kinderen waaronder Willem Frederik, de latere koning Willem I, namen zij elk 20 aandelen 1).
Tot de eerste activiteit van de Maatschappij behoorde het uitrusten van
een schip ter walvisvangst. Reeds in maart werd voor 13200,- een schip
gehuurd, genaamd "De Onderneeming", en in Hoorn van alles voorzien en
geequipeerd. Het uitrusten van de walvisvaarder kostte 17121,40. Op de
monsterrol van het schip stonden de namen van 44 personen. Op 15 april
1777 ving de reis aan ondel leiding van schipper Hendrik Mom, nadat eerst
prediker C. Ris op het scheepsdek een gebed had uitgesproken om de zegen
van God over deze reis af te smeken. AI op 3 augustus van dat jaar Iiep het
schip behouden van zijn tocht naar Groenland op de rede van Texel binnen
met aan boord het spek en traan van vijf walvissen. In een overzicht van de
gang van zaken, enke\e jaren later opgesteld, spreekt Ris er over, dat deze
reis "ordentelijk had gerendeerd". De winst bedroeg 14455,75 2).
Door het succes gestimuleerd en mede gezien de hoge huurprijs die men
de naaste oogmerken der Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel te Hoorn, 1777 (Knuttel, Pamfletten no. 19164), biz. 6.
1) Archief Vader!. Maatschappij te Hoorn, Kapitaalboek 1777-1844; C. Ris,
Staatkundig Onderzoek van de waare grondbeginselen, doeleinden en nuttigheden
der Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel ter Hefde van 't algemeen, ten einde om te beproeven of dezelve waardig is begunstigd, voortgezet en
't plan daarvan voltooid te worden, dan niet (Hoorn 1781), biz. 13,51,64-69.
2) Archief Vader!' Maatschappij te Hoorn, Notulen 1777, 7 maart ; Grootboek
1777-1790 (inv. no. 4); lournaaI1777-1787 (inv. no. 9); Memorie-Boek 1777-1834
(inv. no. 15).
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in 1777 had moeten betalen, besloot de directie van de Maatschappij een
schip te koren. In december van dat jaar werd een kofschip, genaamd
"West-Vriesland", in eigendom verworven. Wederom onder schipper H.
M om en ook weer met 44 man aan boord, zeilde de walvisvaarder medio
april 1778 uit en keerde na vier maanden in Hoorn terug 1). De vangst
bedroeg nu maar een walvis, waardoor de bedrijfsuitkomsten negatief uitvielen. In 1779 was het resuItaat iets beter, namelijk twee walvissen, maar
het jaar daarop weer slechts een. Het uitbreken van de vierde Engelse oorlog
en vooral het feit dat de laatste drie reizen niet aan de winstverwachtingen
hadden voldaan, riep de vraag op, of de Maatschappij die vier jaren achtereen een schip op de walvisvaart had uitgereed, hiermee moest doorgaan 2).
Vele deelhebbers in de Hoornse actien-societeit waren van mening, dat met
deze activiteit gestopt moest worden. lndien men door zou gaan, vreesden
zij niet ten onrechte, dat de verliezen ook de andere ondernemingen van de
Maatschappij in gevaar zouden brengen. Directeur Ris had echter een andeIe
opinie over deze zaak. Hij betoogde, dat "het zwaar zal vallen om in Holland
met de Fabrieken alzo op verhaal te komen, dat er iets van belang uit te
verwagten is". De arbeidslonen lagen hier te hoog om met succes tegen het
buitenland te kunnen concurreren. Industriele activiteit was weI goed als
werkverschaffing maar om geld te verdienen was naar zijn overtuiging in
Holland iets anders als het rederijwezen niet goed mogelijk. Het bracht dan
weI grote risico's met zich mee, maar hij zag toch een commerciele onderneming in die sector als de aangewezen weg om een financieringsbron te
scheppen voor de exploitatie van de andere werkzaamheden van de Maatschappij. De meerderheid van directie en deelhebbers achtten echter ondanks
de redenering van Ris het op de walvisvangst geleden verlies van f 32.000,te hoog om daarmee nog door te gaan, zodat besloten werd met de walvisvaart te stoppen 3). In 1782 kreeg de Maatschappij van de Staten-Generaal
toestemming de walvisvaarder naar het buitenland te verkopen ').
De Maatschappij beperkte het uitoefenen van het rederijwezen niet tot de
walvisvaart. Ook de handel in hennep en hout behoorde tot haar commerciele activiteiten. De hennep voorzover Diet nodig voor de spinwerkzaamheden in de eigen ondernemingen, werd verkocht aan de Oost-Indische
Compagnie. Het hout dat uit Noord-Europa kwam, werd merendeels in
open bare veiling aan de man gebracht 6). Eind 1777 werd een schip gekocht
dat de naam kreeg van "De Vaderlandsche Maatschappij". Dit schip maakte
onder kapitein J. Spanjert verscheidene reizen naar de Oostzee, Riga, enz.
De aanvoer van hout met dit en een ander daartoe ingehuurd schip bracht in
1) Archief Vaderl. Maatschappij te Hoom, Grootboek en Mernorie-Boek.
2) C. de Jong, Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart (pretoria

1972), bIz. 59 en 358, noot 74. De oprnerking van De Jong, dat de Hoornse Maatschappij in 1776 werd opgericht, is niet juist.
3) Ris, Staatkundig Onderzoek, bIz. 5-12, 25.
') De Jong, a.w., bIz. 358, noot 74.
") C. Ris, Tweede Vervolg tot berigt van den Tegenwoordigen Staat en van de
Naaste Oogrnerken der Vaderlandsche Maatschappij (Knuttel, Parnfletten no.
19201, Hoom 1778), bIz. 109.
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Hoom de nodige bedrijvigheid. Het bleek een goede negotie te zijn, omdat
de prijs voor het hout in die tijd hoog was. Toch moet aan deze tak van
ondememingszin een einde zijn gekomen, omdat Ris in zijn overzicht, opgesteld in 1781, niets hierover vermeldt. Een andere bevestiging van de Iiquidatie van dt., houthandel is het besluit van de directie in augustus 1780 om
het schip "De Vaderlandsche Maatschappij" te verkopen 1).
Meer gel uk op de lange duur had de Maatschappij met het door haar opgezette fabriekswezen. Er waren wei eerst verscheidene aanloopmoeilijkheden
te overwinnen. Ris zelf verhaalt hierover dat, toen de ondememing in 1777
van start ging, te Hoom geen spoor meer te vinden was van de aloude spinnerijen, weverijen en "van al het overige tot een geregeld Fabriekswezen behoorende". Omdat alle industrie was verdwenen, waren er ook geen geschoolde werklieden meer aanwezig, zodat men in de eerste tijd veel moeite
moest spenderen om een aantal mensen tot vakbekwame Iieden op te lei den.
Daamaast had men te maken met een grote aversie bij de armen die weinig
ofniets voelden vooreen situatie die hen tot werken zou noodzaken. Zij "verkozen liever op de Armenkassen te teeren, bij de deuren te gaan of de dorpen
af te loopen". Ris beklaagt zich er over, dat de volksklasse in het gewest
Holland niet arm genoeg, noch ook opgevoed en onderwezen schijnt te zijn
"om naarstig te willen werken en voor een kleintje te willen bukken, de
goede niet te na gesproken". Aan deze houding, zo geeft hij toe, had ook de
ruime en kritiekloze bedeling van de armbesturen schuld, de royale aalmoezen die aan de deuren van de huizen aan bedelaars gegeven werden, en het
gebrek om de kinderen der armen van jongs af aan "tot naarstigheid en vaardigheid aan te sporen". Verder merkt hij op, dat het vele armen vreemd aandeed dat een aantal gegoede burgers uit Hoom zich beijverde om hen aan het
werk te zetten en hen op een hoger maatschappelijk niveau te brengen. Zij
zeiden: "Wat raakt het hun? wij zijn met onze onkunde en onbeschaafdheid
weI tevreden". Daarom waren er die de zaak saboteerden en het hun opgedragen werk zo slecht deden, dat zij weggestuurd werden 2).
Naast de hier genoemde moeilijkheden betreffende de factor arbeid, bestonden er ook ten aanzien van het soort werk dat verricht werd. Zo kreeg de
Maatschappij nogal eens de kritische opmerking te horen, of het weI verstandig was zich bezig te houden met het vervaardigen van artikelen die al
elders in ons land gemaakt werden. Ware het niet beter zich toe te leggen op
takken van nijverheid die hier te lande niet meer bestonden? Het antwoord
van Ris hierop was, dat deze bedrijfstakken juist naar het buitenland waren
gegaan, omdat daar het loonniveau veel lager lag en men er veel harder wist
te werken 3).
Ondanks de hier vermelde problemen kwam de werkverschaffing toch
goed op gang. Voor dat doel had de Maatschappij reeds in 1777 "tot een
Fabriekhuis gekogt een formidabel Gebouw, weleer aangelegt en gebruikt
1) Archief Vader!. Maatschappij te Hoom, Grootboek; Notulen 1779,3 juni en
1780, 24 en ultimo augustus.
2) Ris, Staatkundig Onderzoek, biz. 35-39.
3) Ris, Staatkundig Onderzoek, biz. 47.
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tot een Pakhuis van de West-Indische Compagnie, toen dezelve alhier in
bloei was, bestaande in twee Gebouwen met een groot plein velds tusschen
beiden". Deze ruimte was al spoedig niet voldoende, zodat voor opslag van
materiaIen en het onderbrengen van een kousenfabriek nog twee ruime
panden werden verworven. Boven de hoofdingang van het Fabriekshuis werd
een grote steen ingemetseld, waarop het volgende vers van Ris de grondbeginselen van de Vaderlandsche Maatschappij aangaf:
"Wie zich behoeftig vind en lust heeft om door werken,
Het kwynend Huisgezin met eerlyk Brood te sterken,
Die kome zonder schroom tot my in zynen nood:
Ik geef verschiet van werk, zoo weI aan klein als groot,
En onderwys de Jeugd in Godsdienst en in Zeden;
Zoo wordt en Stad en Staat voorzien van nutte Leeden".
Voor "het algemeen Opzigt en Bestier van de Fabrieken en van het
Fabriekhuis, mitsgaders van de Educatie van de werkende Kinderen", trok
men aan H. Rosenberg, afkomstig van Leeuwarden. Deze oorspronkelijk
kunstschilder van beroep had aldaar zijn sporen verdiend met "het exerceren
van een Konst- en Behangzel-Fabriek en ook die van Behangzeldoek, Vloertapyten, Gangloopers, Dekens, Koe- en Paardedekken". Ris had deze
ondememer te Leeuwarden bezocht en hem overgehaald bij de Vaderlandsche Maatschappij in dienst te treden onder condit ie, dat hij eeD aantal geschoolde werkkrachten en de nodige technische apparatuur en modellen mee
zou brengen 1). Rosenberg, door zijn "menschlievende en medelydende aardt
geschikt om zich te bemoeyen met de aller-elendigsten", was de aangewezen
persoon om een grote rol te vervullen bij het Hoornse experiment. Ook Ult
de aard van de ondemomen industriele aetiviteiten blijkt, dat dankbaar gebruik is gemaakt van zijn ervaring in de diverse takken van nijverheid. Ais
"adjunct" van Rosenberg werd aangetrokken J. Th. de la Campaigne, die
aan de Overtoornse weg aan de rand van Amsterdam de directie voerde over
een behangselfabriek. Simon Hettema, een koopman en wolkammer uit
Friesland, kwam naar Hoorn om zich in opdracht van de Maatschappij te
gaan bezig houden met de organisatie van het spinwerk, de wolkammerij, de
sajetrederij, ververij en kousenbreierij.
De eenvoudige werkzaamheden aIs het spinnen van vias, hennep, koehaar,
katoen en woI vonden plaats bij de armen thuis, nadat ze eerst hierin onderrieht hadden ontvangen op het werkhuis en hun een spinnewiel ter beschikking was gesteld. Begin 1778 werkten al enkele honderden spinsters voor de
Maatschappij. Steeds meer mensen kwamen, nadat de eerste aarzelingen
waren overwonnen en ook omdat het loon behoorlijk was, spinwerk halen
om thuis te verrichten. Wanneer iemand, werkzaam bij een van de afdelingen
van de Maatsehappij, naar een particuJier bedrijf wilde overgaan, kon deze
een getuigschrift over zijn werk en het verdiende loon krijgen 2).
1) J. de Loos-Haaxman, De behangselfabriek der Vaderlandsche Maatschappij te
Hoorn, in Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, dl. XII (1961), biz. 153.
2) Ris, Tweede Vervolg, biz. 105-107, 113-114 en 153-154.
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De activiteiten in de nijverbeidssector vormden een bonte staalkaart. Deze
werden, voorzover niet tbuis, uitgeoefend in een aantal panden in Hoorn die
de Maatscbappij voor baar diverse ondernemingen bad gekocbt of gehuurd.
Wij zullen trachten van de scala der bezigheden een indruk te geven op basis
van een uit het begin van de jaren tachtig daterend Algemeen Bericht van de
Goederen, welke gemaakt worden en te bekomen zijn in de Fabrieken der
Vaderlandsche Maatschappij te Hoorn 1).
Zo werd er scboenmakersgaren en viswantgaren gemaakt, verscbeidene
soorten baal- of pakdoek ter verzending naar de kolonien, graanzakken,
branderszakken, koffiezakken, enz. Een belangrijk produkt vormden diverse
soortcn van grauw karldoek tot scheeps- en molenzeilen, brandspuitslangen,
enz., eventueel getaand en gekleurd, wanneer dat door de koper verlangd
werd. Voor bestelIingen kon men zich richten tot Adriaan Dekker, onderdirecteur van de "Zeildoek-Fabriek" der Maatscbappij. Deze zeildoekmakerij, typiscb voor een bavenplaats als Hoorn, kon zicb spoedig in een goede
reputatie verbeugen.
Vervolgens was er eind 1777 een "Konst-Schilder- en Behangselfabriek" in
werking gebracht. In maart 1778 werd echter reeds het contact met De la
Campaigne, aangetrokken om zicb specifiek met dit bedrijf bezig te houden,
verbroken. De problemen met de leiding waren hiermee niet van de baan,
want op 6 mei van dat jaar stierf Rosenberg. Deze uit Leeuwarden aangetrokken zakenman beeft zodoende weinig kans gehad om naast de dagelijkse
beslommeringen van de opzet van dit bedrijf zicb te wijden aan de artistieke
ontplooiing van deze onderneming. Dat laatste is vooral gerealiseerd door de
gebroeders Gottfried en Christian Henning, Duitsers van geboorte en beiden
woonachtig te Haarlem, met wie in maart 1778 een overeenkomst werd aangegaan. Samen nemen zij de leiding op zich van de "Schilderfabricq", zij het
dan in die vorm dat Gottfried naar Hoorn komt en Christian in Haarlem
blijft en vandaaruit zijn inbreng levert. De Hennings kenden meer dan aIleen
behangselschilderen. Zo trad Christian ook op als decoratieschilder voor de
Amsterdamse scbouwburg en voor die te 's-Gravenhage.
Naast de vermelde leiding gevende figuren zijn in de beginjaren als medewerkers op artistiek terrein o.a. te noemen de Amsterdamse schilder Jacob
Appel, de graficus Bernard Schreuder en verder C. Schuyt. Het is een bekend
feit dat uit degenen die zich met behangselschilderen bezig hieIden, later
meerdere bekende schilders zijn voortgekomen, terwijl andersom ook gerenommeerde schilders zich niet te goed voor dit werk waanden. Naast ontwerpers en schilders waren er ook vakmensen in dienst voor het overbrengen
van het model op papier, katoen of linnen, voor het bereiden van de verven,
de lakken en de plamuur, voor het snijden van de stof in de vereiste maten,
voor het naaien en gronden van de vakken, voor het graveren van de drukplaten, enz.
Het behangselschilderen beleefde in de achttiende eeuw een grote bloei en
was een min of meer artistieke industrie geworden. Zo kende Frankrijk in die
1) G.A. Hoorn, afdeling bibliotheek, no. E 565.
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tijd manufacturen voor geschilderde en bedrukte behangsels, die prachtige
produkten vervaardigden die ook naar het buitenland \\-erden afgeleverd.
Deze behangsels werden veelal decoratief beschilderd met landschappen,
naturalistisch en idyllisch van karakter, met mens- en dierfiguren, met bloemwerk in boeketten en slingers, enz. Naar deze spectaculaire panorama's bestond vee! vraag. Ook in ons land waren, gezien de mode van de bourgeoisie
van toen de wanden van met name de pronkkamers in woningen een artificieel arcadisch aanzien te geven, in diveI se steden behangselfabrieken opgericht.
De vele grote buitenplaatsen rond de steden, langs de Vecht en elders waren
een gewillige afnemer van stukken die de vertrekken omtoverden in "blomkamers met en zonder medaillons". Op de wijze van vorm geven ging een
duidelijke invloed uit van Franse schilders uit die tijd 1).
In de Hoornse schilder- en behangselfabriek die als de luxe-afdeling en het
paradepaardje van de door de Vaderlandsche Maatschappij geentameerde
ondernemingen valt te beschouwen, maakte men vele soorten bedrukt en geschilderd kamerbehangsel, zowel van papier a 4 stuivers per el in vaste
kleuren als van doek. Kamerbehang van doek was bepaald niet goedkoop,
hetgeen liep van 10 a 12 stuivers tot 5 gulden en 5 stuivers en zelfs nog hoger
per el. De koper had hierbij dan wei het voordeel dat dit duurdere behang
naar zijn persoonlijke smaak uitgevoerd kon worden. Dat in deze branche
niet onaanzienlijke orders binnen kwamen, blijkt o.a. uit een bestelling van
een "Chineesch behangsel", waarvoor [362,- betaald werd 2). Van de hier
gemaakte behangsels bezit het Westfries Museum te Hoorn een portefeuille
met 115 patronen. Deze fijn getekende modellen geven een goed beeld van
de toentertijd gebruikelijke wijze van versieren in de Louis XVI-stijl. Daarnaast leverde dit bedrijf tafelgoed "in houdende verscheidenheden en couleuren, glanzig gelakt, zonder kleeven of barsten". Verder geplamuurd en
opgestreken doek dienend als vloerzeil, ter dekking van koepels en gallerijen
en voor velerlei ander gebruik. Tevens kon men hier betrekken diverse variaties "nieuw uitgevonden waschdoek", van welk produkt werd opgemerkt dat
het gelijk of zelfs beter was dan dat van Duits fabrikaat. Dit artikel "zijnde
zagt en glanzig, zonder kerven", was te krijgen in allerhande kleuren, kwaliteiten en breedten. Het was zelfs uit te voeren in zijde. De prijzen bedroegen
10 a 20 stuivers of meer per el. In deze onderneming die zich in veel bestellingen mocht verheugen, werden ook kamerschermen en tuingezichten gemaakt en kostbare koetsen en rijtuigen met voorstellingen beschilderd.
Hoewel succesvol vellopend beantwoordde deze bedrijfstak in zoverre niet
aan de bedoelingen van dominee Ris, dat paupers hierin vrij weinig arbeid
konden vinden, omdat het werk te gespecialiseerd en teveel van kunstgevoel
afhankelijk was 3). Desondanks leverde deze goed economisch opgezette en
direct renderende onderneming VOOl Hoorn bedrijvigheid op en vormde door
te floreren een belangrijke bijdrage in het totale project.
1) De Loos-Haaxman, t.a.p., biz. 150-156, 160, 170-175 en 191.
2) ArchiefVaderl. Maatschappij te Hoom, Joumaal1779 (inv. no. 9).
3) Ris, Staatkundig Onderzoek, biz. 96-98.
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Verder bestond er een afdeling waar blauwe boeze1aars en flanellen,
baaien en rokkestreept in vaste kleuren, in eigen ververij geverfd, werden
gemaakt van 12 it 24 stuiver per el. Eveneens leverde men zelf gereed linnen,
bontgoed broekestreept, hals- en zakdoeken zowel in linnen als katoen.
Een grote verscheidenheid van vloerkleden en ganglopers in velerhande
breed ten, kleuren en dessins werd geproduceerd. "Zeer schoone Vloer en
Tafel Carpetten in cierlyke couleuren" kostten 8 it 10 gulden per stuk. In
deze sector, zo berichtte Ris, was men technisch reeds ver gevorderd, zodat
men in staat was een goed artikel op de markt te brengen.
In de "Kleeden- en Dekkenfabliek" werden o.a. grijze en witte slaapdekens
gemaakt van 2 gulden of meer per stuk. Daarnaast paardedekens, zoals de
zgn. Bronswijker paardedekken. Aparte vermelding kregen de "zeu deugdzaame Friesche paardedekken, van sterke specien gesponnen, doorvlogten
met pluis van Saijet, in diversche schoone couleuren en desseinen, van 24 tot
80 stuivers, en hooger". Naar deze paardedekens bestond veel vraag, zozeer
zelfs dat ze werden nagemaakt. Tot voorkoming van bedrog besloot men in
1781, dat voortaan aan de binnenkant van de dekens het gedrukte merk van
de Maatschappij aangebracht zou worden. Tevens zond de directie van de
Maatschappij een circulaire rond, waarin zij vermeldde waar de goederen te
Amsterdam en Haarlem voor de verkoop in depot gegeven waren. Deze
adressen waren Maria Guichard en Compo op de Prinsengracht te Amsterdam en Christiaan Henning die op de Kouden Horn te Haarlem woonde,
terwijl zijn broer Gottfried metterwoon in Hoorn verbleef. Tevens maakte de
directie bekend, dat "de onvermoeide yver, welke aengewend wordt om de
Binnenlandsche Spinnery te verlevendigen en uit te breiden (als het eerste en
noodzaekelijkste middd om de welvaert van 't Gemeen te bevorderen), van
dat gewenscht gevolg is, dat de verscheidene Spinneryen der Maetschappy
zoo zeer toeneemen, in qualiteit en in quantiteit, dat het nergens meer aen
ontbreekt dan aen een genoegzaem getal van bekwaeme Weevers om het
Gespin af te werken". Daarom werden belangstellenden verzocht naar de
functie van wever van dekens, zeildoek, linnen, enz. te soiliciteren 1).
De "Vaderlandsche Konst-Kousen-Fabriek" maakte kousen in vele varieteiten. Hiertoe werden diverse kostbare werktuigen gebruikt, hetgeen de
toevoeging konst verklaart. Verscheidene van de deftige deelnemers van de
Maatschappij werden ingeschakeld om via hun relaties bestellingen voor deze
kousen te verwerven. Men offreerde "fijne mans kousen van beste Vaderlandsche Wolle" van 50 it 60 stuiver per paar en grovere "die warm en sterk
zijn" naar kwaliteit en zwaaIte van 24 a 40 stuiver per paar. Verder fijne
vrouwen kousen zowel in zwart, blauw als paars van 32 a 40 stuiver per paar,
en grovere "zeer dienstig voor gemeene burgers, godshuizen en Iiefdaadige
persoonen". Witte wollen onderkousen voor mannen en vrouwen van 18 a
30 stuiver per paar. Dezelfde soort in katoen als zijnde ook geschikt voor
bovenkousen. Onderkousen van sajet en zijde, eventueel geheel van zijde
1) Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dl. XIII, Ie en 2e stuk (AmsterdamLeiden 1778), biz. 628 en 970-971; Kroon en Kapteyn, a.w., bIz. 147.

230

RET HUWELUK TUSSEN FILANTROP[E EN ECONOMIE

"in onze eigene provintien geteeld en gewonnen". Het was bepaald een bijzonder iets, dat men zelfs de bereiding van inlandse zijde beproefde 1).
In de werkplaatsen van de Maatschappij werden eveneens handschoenen
vervaardigd, zowel dunne van sajet en half zijde als warme en gevulde voor
de winter. Ook "Arm-MoOes" in alleriei soorten en mutsen van sajet en
katoen. Verder mansbroeken van sajet "die zagt, sterk en zeer profitabel
zijn" van 3 a 5 gulden per stuk, van sajet met zijde van 6t tot 7t gulden en
meer per stuk. Tevens kon men besteIlen " Mans camisolen zo van sayet als
half zijde, in 't zwart, geel, rood, gevlamd en gefigureerd" voor 6 a 8 gulden
en hoger per stuk. Tot slot bevonden zich in de coIlectie "Mans Rokken,
effen en gevlamde, alsmede Mans-Japonnen, in veelerhande couleuren, als
gevlamd en gefigureerd". Deze waren van soepele stof gemaakt, zodat zij
"zich van wegen derzelver zagt- en doesheid zeer wei schikken en in 't algemeen veel genoegen geeven". De prijzen liepen van 12 tot 30 gulden 2).
Had men in de eerste jaren erg getobd om de garens in de juiste dikte en
egaliteit gesponnen te krijgen, na verloop van tijd was de nodige ervaring
opgedaan en was men nu in staat brei- en stopgarens van de aIlerfijnste
kwaliteit te maken. Doordat de Maatschappij intussen zelf het vias en de
ruwe wol hekelde en eveneens een eigen wolkammerij en ververij had, kon
men de gehele produktielijn en de kwaliteit van het gemaakte artikel voortaan onder eigen controle houden 3).
De kousen, handschoenen, mutsen, broeken, rokken, garens, enz. konden
besteld worden bij de heer Gerard Muller, onderboekhouder van de Maatschappij te Hoorn. Winkeliers kregen bij het plaatsen van orders korting,
terwijI aan Godshuizen voor speciale prijzen geleverd werd. De groep in
Room die niet zo ingenomen was met de activiteiten van de Maatschappij,
was die van de plaatselijke winkel stand. Deze middenstanders hadden bezwaar, dat de Maatschappij in de stad goederen verkocht die ook bij hen
verkrijgbaar waren. De directie reageerde op deze kritiek door te steIlen, dat
de winkeliers in Hoorn zoveel korting kregen, dat ze de goederen voor de1) G.A. Hoom, Algemeen Bericht; Ris, Staatkundig Onderzoek, biz. 93-95. Wat
de voortbrenging van inlandse zijde betreft, valt het volgende op te merken. Er
werden in die tijd verscheidene proeven gedaan om "de zijde-wormenteelt" in ons
land in te voeren en daarmee voor een aantal mensen een nieuw bestaan op te
bouwen. Het toen meest bekende experiment was dat van rnr. W. H. van Hasselt,
advokaat aan het Provinciaal Gerechtshof van GelderIand. op zijn landgoed Empe
in de buurt van Zutphen. Hij had daar duizenden moerbezienbomen en struiken
geplant en zich vervolgens toegelegd op de kweek van zijdewormen. Hij slaagde er
in zijde te winnen van gelijke kwaliteit aan die uit Frankrijk en Italie. De goede
uitslag van de proeven van Van Hasselt had elders, vooral in de gewesten Gelderland, Utrecht en HoIland, mensen uitgelokt het gegeven voorbeeld na te volgen. In
publikaties uit die tijd werden deze activiteiten die "het Vaderland eenen nieuwen
tak van voordeel en welvaeren belooven", zeer toegejuicht. Zie over deze materie
H. F. J. M . van den Eerenbeemt, Zijdeteeit in Gelderland, 1765-1780: perspectief
tot een nieuwe bron van welvaart, in maandschrift Spiegel Historiael, jrg. X 1975,
biz. 594-601.
2) G.A. Hoom, Algemeen Bericht.
3) G.A. Hoom, Algemeen Bericht; Ris, Staatkundig Onderzoek, bIz. 91-93.
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zelfde prijs konden verkopen als die de Maatschappij vroeg in haar eigen
depots 1).
Gaf het voorgaande een uitvoerige schets van de gang van zaken in de
sector van de door de Maatschappij geentameerde industriele activiteiten,
het punt dat nu de aandacht vraagt, geldt de derde pijler van het werk van
de Maatschappij, namelijk het algemeen en vaktechnisch onderricht aan
kinderen van behoeftige ouders. Het onderwijs in de Leer- en Werkschool
was gratis, terwijl de leermiddelen eveneens om niet ter beschikking werden
gesteld. Al spoedig telde de school circa honderd leerlingen die naast onderricht in lezen, schrijven, rekenen en taal ook instructie ontvingen in spinnen,
weven en andere bezigheden in verband met de ter plaatse uitgeoefende
nijverheid. Met name het spinnen van vIas, hennep, haar, katoen en wol
kreeg veel aandacht. Vooral de meisjes wilde men al op jonge leeftijd leren
"om de Noordhollandsche wol te spinnen". De gedachte die hier achter
zat, was dat, wanneer zij later getrouwd zouden zijn, oud of gebrekkig zouden worden, zij dan altijd met deze verworven vaardigheid de kost konden
verdienen 2).
Degene die naast het vaktechnisch onderricht dat onder supervisie stond
van de eerder genoemde heer Rosenberg, de werkende kinderen onderwees
niet aIleen in lezen, schrijven en rekenen maar ook "in al het gene behoort tot
de Burgerlijke Welleevendheid en de goede Zeden om dezelven op eene Redelijke wijze te beschaaven", was Jacob Cramer, een vroegere houder van een
Franse kostschool "een man in Taalkunde en andere Weetenschappen".
Naast zijn strikte onderwijstaak had hij ook het toezicht op de hygienische
presentatie van de leerlingen. Zo gold de eis, dat dezen met gekamde haren,
schone handen en een goed gewassen gezicht zich dienden te presf.nteren.
Dit hygienisch toezicht had inderdaad effect. Binnen een half jaar zagen de
kinderen er aanmerkelijk zindelijker en beter gekleed uit dan bij de start
van het experiment 3).
Vanaf hun zevende jaar konden de kinderen op deze school komen, maar
ook oudere kinderen werden aangenomen. Hierbij werd niet gelet op religie
en ook niet op de omstandigheid, of "ze voorspoedig van gewas zijn of niet".
De ongezonden en gebrekkigen werden dus niet uitgesloten. Hoewel ze aanvankelijk nog geen renderende arbeid konden verrichten, kregen de kinderen
van begin af aan een klein loon om ze te stimuleren. Dominee Ris gaf hierover als zijn mening, dat om de jonge generatie tot werklieden op te voeden,
men de opleiding daartoe aantrekkelijk diende te maken. Daarom was het
goed reeds in de leertijd een financiele beloning te geven om alzo "werkende
en geld verdienende in veele zaaken nuttig Onderwijs te genieten". De gang
van zaken op de school typeerde Ris als voIgt: "Men heeft er veel werk en
oppassens aan om er menselijkheid in te krijgen, hun van kindsbeen af aan
den arbeid te gewennen en al ras tot meerdere verdiensten te doen komen" ').
') Kroon en Kapteyn, a.w., biz. 147-148.
2) Kroon en Kapteyn, a.w., biz. 147; Ris, Staatkundig Onderzoek, bIz. 79-80.
3) Ris, Tweede Vervolg, biz. 107-108, 126 en 137.

') Ris, Staatkundig Onderzoek, biz. 36 en 106.
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Dit laatste was van belang, omdat toentertijd de opvatting gold, dat het een
goede zaak was de jeugd "al vroeg te doen mede werkell tot ondersteuning
van het huisgezin". In een "Educatiezaal die zeer spatieus is" en waar wisselend 80 a 120 kinderen verbleven, moesten dezen "onder 't werk door, elk op
hunne beurt, bij den Meester aan de stoel komen", waar zij instructie kregen
in lezen, schrijven, enz. Ook zang en "burgerlijke welleevendheid" stonden
op het lesprogram. Driemaal per dag werd een stuk uit de Bijbel voorgekzen.
Gebeden en spreuken moesten van buiten worden geleerd. De les- en werkruimte was verdeeld in zeven "standplaatsen van Eere, daar elk met deszelfs
Wiel geplaatst wordt naar verdiensten, en zeven dito van Oneere", voor de
tragen, luien, leugenaars, vloekers, enz. Dit systeem werkte volgens dominee
Ris "zeer weI en met vrugt" 1). Waren de kinderen niet gewillig, dan paste
men in plaats van de gebruikelijke kastijding zogenaamde schandaalstraffen
toe. Met een appel te doen op het eergevoel dacht men betere successen te
kunnen behalen dan met Iichamelijke straf. ledere maand ontving elk kind
een rapport met daarop vermelding van gedrag, ijver en leerprestatits. leder
kwartaal yond er een privaat en daarna een publiek examen plaats, waarna
prijzen werden uitgedeeld.
De Leer- en Werkschool trok ook buiten Hoorn de aandacht, zodat deze
vaak door belangstcllenden werd bezocht. Er was hier voor de bezoekers een
armbus geplaatst, waarboven in een lijst het volgende gedicht was gehangen
dat de doelstelling van de school aangaf en de bezoeker tot een milde gever
moest maken:
"AI wat in deeze Bus, uit Iiefde word geschonken,
Besteed men naarstiglijk om lust en smaak te ontvonken,
In leerzaarnheid en deugd, en in een werkzaam leven:
Ten einde elk die wi I, hoe arm ook en versmaad,
In plaats van lui en laag en van elkeen gehaat,
Door braaiheid, vlijt en kunst, weer eere en moed te geven".
De auctor intellectualis van de dichtregels, de prediker Ris, die bij deze
en andere gelegenheden in versvorm uiting gaf van zijn sociale intenties,
verwachtte veel van de school. Hij hoopte, dat dit educatief instituut zou
uitgroeien tot een centrale nijverheidsschool voor het Noorderkwartier van
Holland 2).
Terecht kon Ris in 1781 stellen, dat een groot deel van de doe1stellingen
die men in 1777 "oor ogen had gehad, bereikt was. Afgezien van de verliezen
geleden op de walvis"angst, kon men niet ontevreden zijn over het resultaat
dat in de eerste jaren bereikt was. School en nijverheidsbedrijf "ter liefde van
't behoeftig gemeen" opgezet, functioneerden dusdanig, dat hij het Hoornse
experiment zag als een model dat in het land navolging zou kunnen vinden.
1) C. Ris, Schets van de Vaderlandsche Maatschappij te Hoorn, in Nieuwe
Nederlandsche Jaerboeken, dl. XII, 2e stuk (Amsterdam-Leiden 1777), bIz. 1119 en

1121.
1) Ris, Staatkundig Onderzoek, bIz. 27 en 79.
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Niet vergeten dient daarbij te worden, dat Roorn als ct.ntrumgemeente
gunstig gesitueerd was om er nijverheid te vestigen, temeer omdat hier geen
gilden en gildebepalingen bestonden die zich daartegen zouden verzetten.
Vit de eerder in deze studie gegeven voorbeelden blijkt immers, dat verscheidene initiatieven tot werkverschaffing gedwarsboomd werden van de
zijde der gilden uit vrees voor aantasting van hun machtspositie.
Ondanks allerlei gunstige voorwaarden die de groei van het Roornse
project begunstigden, bleef het probleem bestaan dat de financiele middelen,
zoals Ris in 1781 moest toegeven, ontoereikend waren om aile gestichte
bedrijven aan de gang te houden. HoeweI men zich bij de start er van bewust
was geweest, dat het enige tijd zou vergen, voordat de diverse werkinrichtingen rendabel zouden zijn, stond men toch al spoedig voor de opgave vooral
door het mislukken van de rederij voor de walvisvaart, hoe het gat in de exploitatierekening moest worden opgevuld. Ook 25 jaar later, namelijk in
1804, toen circa 260 personen in de ondernemingen van de Maatschappij
werkzaam waren, klaagde men nog over het tekort aan "genoegzame
fondsen" 1). Ondanks deze klacht die trouwens bij aIle werkinrichtingen
destijds te horen viel, bleek de Maatschappij toch een duurzamer bestaan
beschoren dan de overige projecten in den lande, hetgeen een compliment
mag betekenen voor de opzet van het initiatief van Ris. Deze half filantropische, half commerciele onderneming was toch zozeer op de economische
werkelijkheid gebaseerd, dat aan sociale wenselijkheden in belangrijke mate
gestalte gegeven kon worden.

Utrecht

Het voorbeeld te Roorn waar de diverse vormen van bezigheden in de
nijverheidssector waren ondergebracht in drie "armenfabrieken", is volgens
de auteur J. H. Adriani die verscheidene studies heeft gewijd aan aspecten
van de armenzorg te Utrecht, een stimulans geweest om in laatst genoemde
stad tot navolging te komen. De grote pUbliciteit die aan het Hoornse experiment in den lande in de loop van 1777 gegeven is, maakt deze veronderstelling niet onverklaarbaar, temeer omdat enkele elementen duidelijk van
Hoorn lijken overgenomen. Op 21 augustus 1777 besloot de diakonie van de
Nederduits Gereformeerde Gemeente te Utrecht te onderzoeken, of de mogeIijkheid bestond ter plaatse "eenige spin-scholen op te rigten voor kinderen van gealimenteerden gelijk ook voor bejaarde perzonen, om 't spinnen
te leeren en vervolgens aan hun werk te geven". De drijfvcer hiertoe was de
ondervinding "dat veele Iieden door luyheid en werkloosheid in de diepste
armoede gedompelt sijn, zoodat men genoodsaakt word om dikwerf de
liefdegaeve der gemeynte - schoon ongaerne - te moeten toerijken aan
menschen die van wegens de kragt hunner jaeren in staat sijn door vlijd en
1) Verslag van de Armen-Commissie te Hoorn van 20 augustus 1804, in de Voornaamste stukken, getrokken uit de handelingen van de algemeene Armen-Commissie over het departement van Holland, dl. I (,s-Gravenhage 1805), biz. 261-262.
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arbeid hun eijgen brood te eten, dog door gebrek van wcrk of traegheid om
hetzelve te zoeken moeten geassisteert worden".
Reeds op 11 september 1777 bracht een daartoe ingestelde commissie een
ontwerp tel' tafel om via werkverschaffing en instructie de druk op het diakonale armenfonds te verlichten. De opzet was twee instituten op te richten
"voor de kinderen der bedeeld wordende Iidmaten en voor de bedeclden die
buiten werk zijn". De werktijden voor de kinderen waren van 6.30 tot 12 uur
en van 13 of 13.30 tot 18 uur. De volwassenen waarbij vooral aan bejaarden
werd gedacht, moesten 's morgens een half uur eerder beginnen en eindigden
met hun arbeid 's avonds om 21 uur. Er werden een aantal spinnewielen en
andere benodigdheden aangeschaft, terwijl verder twee panden gehuurd
werden. De diakonie ging zowel met Utrechtse ondememers als met de
Amersfoortse Iakenfabriek van de gebr. Beaune een overeenkomst aan voor
de afname van het gemaakte garen. Later werd ook werk uit Hilversum aangenomen 1). In november konden de twee spininstituten van start gaan.
1) In 1776 hadden Abraham en Jan Jacob Beaune te Amersfoort een grote lakenfabriek opgericht. Naast eigen middelen hadden zij een bedrijfskapitaal opgebouwd
via een lening van f 30.000,- verstrekt door het stadsbestuur, en door steun van
particulieren die hadden ingetekend op een lening van f 300.000,- Ii 4 % per jaar
(H. A. Howeler, De Lakenfabrikeur Frans van Lelyveld, in Gedenkboek bij het
200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden 1966).
Reeds kort na de start von den 1500 Ii 1600 mensen uit Amersfoort in dit bedrijf een
bestaan. Daarnaast verrichtten nog vele lieden uit Utrecht, Montfoort en van elders
spinwerk ten behoeve van deze onderneming (Verslag van de werkzaamheden der
vereniging "FJehite" gedurende het jaar 1892, bijlage VII). De Amersfoortse fabriek,
waar de produktie reeds gedeeltelijk gemechaniseerd was en waar aile bewerkingen
van het produktieproces van begin tot eind geconcentreerd waren, trok als paradepaardje dat ook in de oude Republiek moderne bedrijfsvoering mogelijk was, de
algemene aandacht. Dit kreeg o.a. gestalte door een officieel bezoek van prins
Willem V, zijn gemalin en groot gevolg op 20 september 1777, die na een bezichtiging van enkele uren van de verscheidene bedrijfsgebouwen "hun groot genoegen
betuigden" over deze fabriek, opgezet naar Engels-Frans model (Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dl. XII, 2e stuk, Amsterdam-Leiden 1777, biz. 1128 en 125062). Hoewel door Van Dillen in Van rijkdom en regenten, bIz. 556, vermeld onder
de groep plaatsen waar op het eind van de achttiende eeuw een werkverschaffingsproject tot stand was gekomen, is naar mijn mening deze indeling niet juist. Ofschoon weI passend in het kader van de economisch-patriottische beweging van
toen die de industrie van overheidswege wilde stimuleren, en in concreto zowel de
Amersfoortse magistraat als het bestuur van het gewest Utrecht een aantal fiscale
voordelen en subsidie toekenden, is hier toch geen sprake van een formeel werkinstituut dat zich als eerste doel stelde de bedelarij te bestrijden, de lasten van de
lokale armenzorg te verlichten en de paupers op te voeden tot arbeidzaamheid. Dat
deze lakenrnanufactuur op kapitalistische grondslag een gunstig effect had op de
verbreding van de plaatselijke werkgelegenheid, is reeds aangegeven. Daardoor
droeg dit nieuwe bedrijf bij tot het algemeen welvaren van Amersfoort en verminderde het de armoede. Hoewel in zijn resultaat, namelijk "gelegenheid tot arbeid
voor de behoeftige gemeente", wellicht gelijk aan dat van een werkinstituut, is het
duidelijk dat hier niet het charitatief en pedagogisch principe uitgangspunt was,
maar het zakelijk belang van de ondernemer om te kunnen beschikken over een
ruim en goedkoop arbeidsreservoir primair stond. Ook voor de Hilversumse lakenfabrikeurs gold, dat zij, omdat spinnen nog niet machinaal geschiedde, behoefte
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Ter bevordering van de goede orde en tevens "ter aanmoediging tot naerstigheid en oplettendheid alsmede om luyheid en onwilligheid tegen te gaan"
werd op 25 februari 1778 een reglement ingevoerd. Degenen die het spinnen
geleerd hadden en daama onvoldoende werk leverden, zouden op elke streng
slecht gesponnen garen twee duiten verbeuren. Bij herhaling beliep de boete
drie duiten. Faalde men een derde maal, dan werd het gehele arbeidsloon
ingehouden, terwijl bij de vierde keer de betrokkene daarenboven te pronk
gezet zou worden met een bordje om de hals, waarop met grote letters deugniet geschreven stond. Deze laatste maatregel betrof de kinderen die men tot
10 en later tot de leeftijd van 12 jaar op het instituut hield, terwijl de volwassenen he+ spinwerk na daartoe bekwaamd te zijn thuis verrichtten. Zoals wij
al meerdere malen elders in de bronnen zijn tegengekomen, gold ook hier,
dat het spinnen binnen drie weken te leren vie!. Wanneer na drie weken onderricht een kind nog niet bekwaam was om goed garen te spinnen, bestond de
straf uit een halve dag te schand staan met een bordje vyaarop het woord
domoor. Wanneer iemand zich wol of garen toeeigende, moest deze bij de
eerste overtreding twee dagen met een bordje ,waarop het woord dief stond,
door het leven; bij herhaling zou men als een schelm worden weggejaagd.
De toepassing van dergelijke schandaalstraffen komt geheel overeen met de
methode die te Hoom in praktijk werd gebracht bij het onderrichc in technische vaardigheden. Wei is een wezenlijk verschil dat men daar ook ptikkels
inbouwde om de ijverigen te stimuleren. In Utrecht heeft de diakonie het
goede blijkbaar als iets vanzelf sprekends of als afwezig gezien en is er vooral
op bedacht geweest om het kwade af te leren.
Contacten met leden van het Utrechtse departement van de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haatlem
leidden er toe, dat in plaats van de aan de diakoniescholen gekoppelde opleidingen tot spinnen die het gewone onderwijs sterk in de verdrukking
dreigden te brengen, er een aparte "Ieer- en fabriekschool" kwam. Het vakonderricht en de spinarbeid zouden voor de kinderen hier geconcentreerd
worden. Daartoe werd een huis gekocht en verbouwd, hetgeen de diakonie
in totaalf 4100,- kostte. Op 1 maart 1779 yond de plechtige opening plaats.
Al gauw bleek echter, dat deze nieuwe injectie om de armen meer in hun
eigen onderhoud te doen participeren een kostbare aangelegenheid was, die
"in plaats van voordeel integendeel hoe langer hoe meerder nadeel" bracht.
Het aanbod van de Oeconomische Tak om de zaak meer bedrijfsmatig op te
zetten en in dit werkverschaffingsproject te participeren, wezen de diakenen
op gronden van competentie af. De geschiedenis was er verder een van
achteruitgang, zodat in 1788 besloten werd dit project, waarop de Utrechtse
diakonie f 13.207,- verlies had geleden, te staken 1).
hadden aan een ruim arbeidspotentieel tot in de verre omgeving dat massaal en
goedkoop de nodige wollen garens kon leveren.
1) J. H. Adriani, Het "Plan van den Arbeid" van de Utrechtsche Diaconie in
1778, in Diakonia : maandblad van de federatie van diaconieen in de Ned. Herv.
Kerk, jrg. VII (1936), biz. 83-90. De auteur put in dit artikel zeer uitvoerig uit de
resolutieboeken van de diakonie.
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Maastricht

Van de filosofie die te Hoorn gestaIte kreeg in een meer constructieve aanpak van het armoedeprobleem, vonden wij elementen terug in een "Essai sur
les moyens d'abolir la mendicite et de pourvoir aux besoins physiques de
Pauvres de la Ville de Maastricht". Dit uitvoerig, ongedateerd stuk, opgesteld door de twee regerende burgemeesters Banens en De Schuylenburg, in
functie in de periode 1776-78, vangt aan met de constatering, dat ondanks
aile Oldonnanties die in de afgelopen honderd jaar tegen de bedelarij waren
uitgevaardigd, deze in plaats van te verminderen dagelijks toenam. Om dit
euvel te bestrijden wilden de opstellers van het rapport een betere selectie bij
de bedeling en een centralisatie van de armenzorg. Vooral bij dit laatste was
veel weerstand te verwachten, omdat de particuliere charitatieve instellingen
fel op hun zelfstandigheid gebrand waren. Zij die tot arbeid in staat waren en
ten onrechte gebruik maakten van de liefdadigheid, moesten aan het werk
gezet worden. Daarnaast werd bepleit de oprichting van "ecoles publiques de
travail et d'instruction" ten behoeve van kinderen onder de vijftien jaar oud
en om volwassenen die nooit een beroep geleerd hadden, een opleiding daartoe te geven. Naast vaktechnisch onderricht volgde onderwijs in lezen,
schrijven, rekenen en in "Ies principes de notre religion". Meisjes en vrouwen
zouden leren spinnen, breien en kant maken, terwijl jongens en mannen een
opleiding zouden krijgen voor een van de beroepen die ter plaatse werden
uitgeoefend. Hoewel de vrijheid in keuze van opleiding uitgangspunt was,
werd toch sterk de nadruk gelegd op het spinnen van wol, omdat de Maastrichtse lakenfabrikanten klaagden over gebrek aan werknemers in die
sector. Ter stimulering van "I'amour et I'habitude du travail" dienden jaarlijks
in een open bare en plechtige zitting prijzen uitgedeeld te worden aan degenen
die het vlijtigst hadden gewerkt. Verder was het de bedoeling aan de stedelijke ondernemers een opgave te vragen van de arbeidsktachten die zij in hun
bedrijf nog konden gebruiken. Van de kant van het armbestuur zou aan de
nieuwe werknemers het nodige gereedschap verschaft moeten worden. De
auteurs besloten hun nota met de opmerking, dat "Ie pauvre, qui s'obstine
dans sa bassesse importune et qui prMere un pain honteux surpris a la compassion, it un entretien honnete fourni par la bienveillance, est un veritable
rebelle, que I'ordre public autorise a reprimer" 1). Toch zou het zeer moeilijk
blijken de paupermassa met harde hand tot werken te dwingen. Met name
de plaatselijke geestelijkheid zag de noodzaak niet in om de grote schare
valide bedelaars aan te pakken. Deze wees er op, dat ook de nota erkende
dat tot dan toe "pas un pauvre est mort de faim a Maastricht". Waarom zich
dan zo druk maken? Zolang de mensen maar hun godsdienstplicht vervulden, niet van honger stierven en de gegoede Maastrichtenaren royaal aalmoezen bleven geven, was er geen reden verandering aan te brengen in het
bestaande bestel.
Ondanks deze berustende houding van de clerus bleef voor de stedelijke
1) G.A. Maastricht, Verordeningen en bepalingen rakende het weren der bedelarij, 2e helft 18e eeuw (voorl. inv. no. 610').
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overbeid de toestand een zorg. In 1779 kwam oud-scbepen H. M. de Vlieckx
met een plan "tot uitroeijing der bedelarije, voorkoming van lediggang en
tot behoorIyke bystand del waare armen en behoeftigen". De Indivise Raad
van Maastricht kwam op 13 maart van genoemd jaar tot het besluit om in
navolging van wat in andere steden in den lande was gerealiseerd, o.a. werk
te verschaffen aan de armen die tot arbeiden in staat waren. Uitgangspunt
was daarbij de overweging, dat de grote armoede binnen Maastricht en
"het getal der Bedelaaren van dag tot dag aangroeiend" een gevaarIijke
situatie opleverden. Er bestond dan ook vrees voor "de gevolgen, welke onvermydelyk zouden plaets hebben, indien daar in niet wierd voorzien". De
magistraat zag in, dat deze toestand tot wanordelijkheden kon leiden. Toch
keek zij verder dan aileen het bandhaven van de open bare rust. Het inzicht
bleek te bestaan, dat politionele maatregelen geen of maar kort effect zouden
hebben, wanneer men niet de oorzaken van de armoede kon opbeffen. Daarom stelde de stedelijke overheid terecht: "Men kan bet bedelen niet beletten,
voor en aleer een genoegsaem onderhoud bezorgt is aen die Armen, welke
zonder aelmoessen niet kunnen bestaen". Hoewel het utiliteitsprincipe van
de Verlichting hier een rol speelt, is daamaast een zeker sociaal angstmotief
duideIijk aanwezig in de visie op "de Bedelaaren welke genoegsaam in staat
dog te lui zijnde om te werken niet aIleen onnutte maer zelfs gevaerlyke
leden der Burgerlyke Maetschappy worden".
Om tot uitvoering van de plannen te kunnen geraken waren er eerst financiele middelen nodig. Deze werden niet geput uit de stadskas, maar zouden
moeten toevloeien via intekenlijsten voor een vrijwillige wekelijkse bijdrage,
die de burgerij gepresenteerd werden. Het uit deze opbrengst op te bouwen
fonds zou aanwending vinden in ondersteuning aan de echte armen, in het
opleiden tot een "nuttig handwerk" van hen die tot werken in staat waren, en
in het geven van een geldeIijke toeslag· aan hen die met hun arbeid te weinig
verdienden voor ,,(.en genoegsaam bestaan". Wanneer het totale bedrag aan
contributies dat toestond, wilde men jaarlijks prijzen geven aan degenen "die
door haar goed gedrag en werksaamheid hebben uitgemunt" 1).
Hoewel de magistraat uitdrukkelijk een beroep deed op de c1erus om aan
deze zaak mee te werken, Iijkt bet ontbreken van verdere effectuering van dit
project er op te wijzen, dat ook nu de weerstand tegen overheidsbemoeiing
met de armenzorg weer groot was 2). In de katholieke filosofie van destijds
was bedelen niet een verwerpelijk iets, omdat dit de burgerij gelegenheid bood
tot charitatief reageren. Het geven van aalmoezen behoorde tot het praktizeren van het christen-zijn in die tijd. In deze visie stond het religieus belang
van de gever primair en niet het object van de liefdadigheid. Dat ook een
geordende armenzorg de gelovigen kans bood bun hemelse zaligheid te verdienen, wilde de geestelijkheid niet inzien. Deze blindheid is te verklaren uit
de grote aversie die bestond tegen elke tendens naar centralisatie en afbreuk
doen aan de volledige vrijheid van het particulier charitatief handelen.
G.A. Maastricht, t.a.p., Voorstel van de Indivise Raad d.d. 13 maart 1779.
M. G. Spiertz, Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw; kerkelijke, politieke en sociale verhoudingen, 1775-1801 (Assen 1964), biz. 31.
1)
2)
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Oosterhout

Ook in Oosterhout zocht men naar een mogelijkheid, dat "diegeene, welke
uyt de cassa van den grooten armen worden bedeeld en in staat zijn om met
hun handenwerk de kost te winnen of iets te verdienen, tot werken zullen
kunnen worden verpligt" 1). Dit principe van arbeidsdwang voor valide
personen die ondersteuning ontvingen of op andere manier ten laste van de
maatschappij kwamen, yond enkele jaren later toepassing in de praktijk. Op
18 mei 1777 kwam de oprichting tot stand van een "Catoen-Spinderij" 2),
nadat de lokale overheid voor bedrijfsruimte had gezorgd en samen met het
algemeen armenfonds ook de inrichting daarvan met apparatuur op zich
had genomen 3). In het door de Oosterhoutse magistraat voor ! 45,- per
jaar gehuurde gebouw werd een aantal armenkinderen samengebracht, dat
daar voor enkele ondernemers in commissie ruwe katoen tot draad verwerkteo Het waren G. Baesten uit Tilburg 4), G. C. van Rijn uit Hilversum en een
zekere Bogaers uit Breda, Zij leverden de grondstof en namen de gesponnen
katoen tegen een vastgestelde prijs af. Voor elke streng katoengaren kregen
de kinderen 1t stuiver spinloon, terwijl zij verder! 2 a! 3 per jaar aan premie
uitgekeerd kregen. De meesterknecht die "het opsigt van het Fabricq en het
haspelen der streenen" had, verdiende! 5 in de week; daarenboven ontving
hij voor elke streng gesponnen garen een t stuiver premie. Dit was voor hem
een stimulans de kinderen hard te laten werken. Een streng garen die dus aan
loon 1t + t stuiver kostte, werd voor 2* stuiver afgeleverd, zodat het bestuur van deze onderneming op iedere streng stuiver overhield. Uit de
opbrengst moesten de kosten van verlichting, verwarming, reparatie der
spinnewielen, etc worden gedekt. In 1777 en '78 werden in het totaal resp.
3195 en 9660 strengen katoen gesponnen. Van 1779 tot en met juni 1781 bedroeg de produktie ruim 21000 strengen 6).
Kon van 1777 tot 1781 tamelijk constant doorgewerkt worden, daarna
Iiep de produktie sneI terug. De oorzaak daarvan moet waarschijnlijk gezocht worden in de oorlog van ons land met Engeland, waardoor de aanvoer
van ruwe katoen over zee bemoeilijkt werd. Het gebrek aan grondstof had
natuurlijk ook zijn invloed op de orders voor katoen spinnen. Men vond
echter in Oosterhout een oplossing door over te schakelen op het spinnen
van koehaar. Vanaf eind juni 1781 werd nu in commissie gewerkt voor P.
van Son te Breda. Deze Van Son had daar de lei ding van de eerder besproken
"Stads-Fabricq", waarin armen vloer-, gang- en trapkleden vervaardigden.
Hoewel in deze Bredase fabriek naast een weverij ook een spinnerij aanwezig

*

1) G.A. Oosterhout, Resolutieboek van Drossaard en Schepenen der Vrijheid
Oosterhout 1772-1789, 24 oktober 1773.
2) Dit blijkt uit de exploitatierekening over hetjaar 1777: G.A. Oosterhout, afd.
Armwezen, Rekeningen der Katoenfabriek 1777-85.
3) G.A. Oosterhout, Resolutieboek, 17 september 1778.
') In 1778 sloot het armbestuur een contract met G. Baesten, waarin deze zich
verplichtte om voor de duur van vijf jaren in Oosterhout katoen te laten spinnen:
G.A. Oosterhout, Resolutieboek, 1778, 10 augustus.
5) G.A. Oosterhout, afd. Armwezen, Rekeningen der Katoenfabriek 1777-85.
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was, was de produktie van draad blijkbaar niet voldoende, zodat in Oosterhout aanvulling werd gezocht. De commissionaire arbeid voor Van Son
leverde de kinderen een spinloon van 1 stuiver per pond op. Het gesponnen
haar werd afgenomen tegen 15 duiten ofwei circa 9t cent per pond. De relatie
met Van Son duurde maar tot januari 1782. Gedurende dat half jaar, juni
1781-januari '82, werden 3180 pond haar tot garen verwerkt. Drie jaren later
werkte de Oosterhoutse armenfabriek enkele maanden, september-november
1785, voor Cornelis Koolen uit Tilburg. Het loon, dat deze de kinderen voor
het spinnen van katoen gaf, bedroeg 10 duiten = 6* cent. Dit was minder,
dan voorheen betaald werd. Ook het vast loon van de werkmeester was gedaald, nJ. tot! 3,- in de week 1).
Het is de katoenspinnerij niet gelukt zich te ontwikkelen tot een economisch gezonde onderneming. De exploitatierekening sloot elk jaar met een
nadeligsaldo. Deze tekorten, die bijv. in 1777 en '78 resp.j279,22 en! 101,95
bedroegen, werden aangezuiverd door de Roomse kerkmeesters. Van 17771785 bedroeg het tekort in het totaal! 1048,29, een flink bedrag voor een
onderneming die met bescheiden middelen was opgezet. Na 1785 verneemt
men niets meer over werkzaamheden in de "Catoenfabricq".
Geertruidenberg

Te Geertruidenberg had de plaatselijke overheid, naar zij in haar vergadering van 21 juli 1778 meedeelde, "zig zeedert eenige jaaren herwaarts toegelegt op het introduceeren van eenige fabriek oft handwerk binnen voors.
plaats, ten einde de klijne gemeente en inzonderheid de gealimenteert wordende perzoonen van de publicque arme fondsen daardoor aan beezigheeden
en bestaan te helpen en om dus gezegde arme kassen door dit middel te
soulageeren". Daarnaast speelde een rol, dat het stadsbestuur er naar streefde "de geringe lieden de geleegentheid te beneemen om met voorgeeven van
geen werk te kunnen bekoomen, al te ras Diaconen oft Armmeesters om onderhout aan te spreeken en daarvan een misbruyk te maaken" 2).
In dit kader van werkverschaffingspolitiek past geheel de welwillende
houding, die de magistraat van Geertruidenberg aannam ten aanzien van het
ijveren van meester schilder Maas van Altena. Deze persoon was afkomstig
uit Soest en was op 5 mei 1772 als burger van Geertruidenberg aangenomen.
Hij vervulde het beroep van "vervel en glasemaaker". Daarnaast had hij ook
kunstzinnige aanleg; in de prentenverzameling van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch bevinden zich enkele tekeningen van hem. Maas van Altena wilde door
middel van een katoenspinnerij de behoeftigen in de gelegenheid stellen zelf
hun levensonderhoud te verdienen. In het voorjaar van 1778 was hij met zijn
initiatief gestart. Dat had een reele kans van slagen, omdat hij door de over1) G.A. Oosterhout, afd. Armwezen, Rekeningen der Katoenfabriek, septemb::rnovember 1785.
2) G.A. Geertruidenberg, Elfde Ordonnantie-Boek van Borgermeesteren en
Scheepenen 1777-1782 (voor!. inv. no. 54), 21 juli 1778.
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eenkomst die op 14 mei 1778 tussen het stadsbestuur en de regenten van het
Gast- en H. Geesthuis was gesloten, kon rekenen op een aantal goedkope
arbeidskrachten. Immers deze regeling inzake de opvoeding van weeskinderen bepaalde, dat "diegeene, welke daartoe in staat zijn, gebruykt moeten
worden tot 't spinnen van catoen oft eenig ander voordeelig werk binnen
't Weeshuys". Het loon dat de kinderen met hun arbeid zouden verdienen,
moest de "fabrikeur" afdragen aan de bestuurders van het Weeshuis 1).
Het produktief maken van hun pupillen lieten deze regenten dus over aan
een buitenstaander. Daartoe werd naar een werkverschaffingsobject gezocht.
Men beperkte zich daarbij niet bij voorbaat tot een vorm van bedrijf, maar
liet meerdere mogelijkheden open. In de reeds genoemde overeenkomst van
14 mei 1778 werd dienaangaande bepaald "dat de kinderen in 't Weeshuys
voortaan zullen worden onderweesen en, deskundig en daartoe bequaam
zijnde, gebruykt zullen worden tot de Catoen Spinderij, onlangs binnen deese
Stad tot weeringe van de arrnoede der behoeftige ingezeetenen aangeheeven,
of tot eenige andere geringe fabriek, die tot dat zelve oogmerk zoude moogen
worden ondernoomen".
Hoewel tewerkstelling in andere bedrijven in principe niet werd uitgesloten, bleek in de praktijk de katoenspinnerij van Maas van AItena de beste
kansen te bieden om het streven van de stedelijke overheid, nl. de armen werk
te verschaffen, te verwezenlijken. Vandaar dat de magistraat dan ook in haar
vergadering van 21 juli 1778 besloot met aile middelen mede te werken "tot
instandhouding en verdere encourageering van deese fabricq". Dit werd
nader geregeld in een contract met Maas van Altena. Deze kreeg de beschikking over de zolder of een andere ruimte in het Weeshuis "om aldaar de
werkers, die zullen arbeiden, en de aankoomende, die onderwijs noodig
hebben, te laaten werken". Hij moest "ten zijnen kosten een bequaam persoon bezorgen, die 't werk volkoomen kundig is, zoo om Olde te houden als
om 't noodig onderwijs te geeven". Een kracht die de technische leiding en
instructie op zich kon nemen, werd gevonden in de persoon van J. van Luyk
die een weekgeld van 1 5,25 ontving. Vit artikel 1 van het contract is op te
maken, dat deze "werkbaas" uit Tilburg kwam. Maas van Altena verplichtte
zich voor een periode van drie jaren "deese fabricq geheel en al loopende te
zijnen baate oft laste in gang te houden". Deed hij dat niet, dan zou hij de
ontvangen "douceur" moeten restitueren. Deze douceur was een bedrag van
1200,-, hem bij resolutie van 21 juli 1778 toegekend als vergoeding voor de
kosten die hij gemaakt had bij de oprichting van de spinnerij. Omdat dit bedrijf inzonderheid diende om gealimenteerd wordende personen aan werk
te helpen, had de gemeentelijke overheid aile belang bij deze onderneming.
Het lag dus voor de hand, dat zij en het bestuur van het Gast- en H. Geest~
huis bijdroegen in het betalen van de oprichtingskosten. Verder was Maas
van Altena gedurende een tijd van drie jaren gehouden "aile degeene, welke
1) Archiefvan de Godshuizen te Geertruidenberg, Rekening van de rentmeester
van het Gast- en H. Geesthuis over 1782, fol. 27; en Rekening 1784, fol. 26; G.A.
Geertruidenberg, Poorterboek 1772, 5 mei en Elfde Ordonnantie-Boek, 1778,
14 mei.
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werk zoeken en vooral die binnen deese Stad publicque alimentatie genieten,
en derzelver kinderen, daartoe bequaam zijnde en de vereischte jaaren hebbende, genoegzaam werk te bezorgen". Aan de diakonie zou hij elke zaterdag een lijst moeten overhandigen, waarop stond aangegeven hoeveel iedere
werkkracht in de afgelopen week gefabriceerd en verdiend had. Voor het
spinnen van een streng katoengaren bedroeg het arbeidsloon 11 duiten, het
kaarden en haspelen werden met resp. 4 en 1 duit beloond 1).
Hoe lang de "Catoen Spinderij" in Geeltruidenberg bestaan heeft, hebben
wij niet kunnen achterhalen. Na 10 november 1778, wanneer in de vergadering van het stadsbestuur gewezen wordt op het feit dat aan Maas van Altena
een gedeelte van het voormalige Oude Vrouwenhuis is afgestaan "omme
daarin de Catoen Spinderij te laaten geschieden", deelt het ordonnantieboek
van de magistraat niets meer over deze werkinrichting mee. In de balans van
het Gast- en H. Geesthuis te Geertruidenberg ovel 1779 wordt onder het
hoofd uitgaven een post vermeld, dat aan de fabrikeur in juli 1779 f 6,- is
uitbetaald als jaarlijkse tegemoetkoming in de onderhoudskosten van het
spingereedschap, gebruikt door weeskinderen en gealimenteerden. Deze
betaling vond eveneens plaats in de jaren 1780 en 1781 2). In 1782 komt voornoemde post onderhoudskosten niet meer voor in de "Rekening van de
rentmeester van het Gast- en H. Geesthuis", zodat eind 1781 de katoenspinnerij opgeheven moet zijn. Langer dan drie jaren heeft dus deze onderneming
niet bestaan.
Zwolle

In plaats van de vroegere hennepspinnerij bleek op het eind der zeventiger
jaren in Zwolle een "Catoenspinnerij der Stads Armen-Camer" te bestaan.
De algemene leiding berustte bij een van de fungerende elemosinieren van
deze instelling. De dagelijkse directie had de weduwe C. van den Bos, terwijl
P. Hornebeek de technische instructie verzorgde. Zij ontvingen daarvoor
resp. f 2,- en f 2,50 in de week. In dit instituut waar 70 spinnewielen aanwezig waren, werkten kindelen en bejaarden die ongeveer 5t stuiver per
week verdienden met spinnen en haspelen. De weduwe Van den Bos droeg
het loon van de kinderen en bejaarden die door de Armen-Camer onderhouden werden, aan het bestuur van deze ins tan tie af "na aftrek van het aan
deselve ter hunner aanmoediging gegeven sakgeld". Dit zakgeld bedroeg
1 a2 stuivers in de week. De ruwe katoen werd bij Amsterdamse handelaren
betrokken. Het gesponnen garen ging hoofdzakelijk naar J. Blijdenstein te
Enschede. Een klein gedeelte van de produktie werd in Zwolle zelf afgezet3).
1) G.A. Geertruidenberg, Elfde Ordonnantie-Boek 1778, 21 juli: Contract;
Archief van de Godshuizen te Geertruidenberg, Rekening van de rentmeester van
het Gast- en H. Geesthuis over 1778, fol. 32.
2) Archief van de Godshuizen te Geertruidenberg, Rekening van de rentmeester
van het Gast- en H. Geesthuis over 1779, fol. 33 v.; Rekening 1780, fol. 32 v. en
Rekening 1781, fol. 30 v.
3) G.A. Zwolle, Register of balance van de Catoenspinnerij der Stads ArmenCarner, 16 december 1778-25 september 1782.
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In het midden van 1782 bleken de activiteiten van de katoenspinnerij
sterk te zijn afgenomen. Wanneer in november 1783 gekIaagd wordt over de
nijpende armoede onder de volksklasse in de stad en over "de te groote toeloop ter bedeelinge", horen wij niets meer over werkverschaffing als middel
om de druk op de fondsen van het plaatselijk armbestuur te verlichten. De
enigt- remedie waartoe men dan komt, is het voortaan kritisch nagaan welke
verzoeken tot onderstand gefundeerd zijn. Tevens wordt bepaald, dat zij die
van de steun leven, geen honden zu11en mogen houden. Blijkbaar is het voedsel voor dit huisdier een luxe die de arme zich niet mag permitteren 1).

Middelburg
In 1778 richtte de magistraat van Middelburg een waarschuwing tot de
plaatselijke bevolking om toch vooral geen aalmoezen te geven aan degenen
die langs de deuren kwamen "onder pretext van gebrek aan werk te hebben".
Dit correleerde niet met de werkelijkheid, omdat tegelijkertijd verscheidene
ondernemingen klaagden over gebrek aan arbeiders. Aan de diakonie van
de Gemeene Nederduitse Arme werd verzocht voortaan geen onderstand
meer te verstrekken aan personen die arbeidsgeschikt waren. Om het parasiteren op de goedgeefsheid van de burger tegen te gaan richtte de stedelijke
overheid in dat jaar een zogenaamd Stadsfabriekhuis op, waar iedere behoeftige die tot werken in staat was maar geen werk had, kon komen arbeiden.
Op deze wijze hoopte men een constructie gevonden te hebben, dat voortaan
niemand werkloosheid als verontschuldiging voor zijn bedelarij zou kunnen
aanvoeren 2). Door gelegenheid te geven "op eene eerlijke wijze den kost te
verdienen", hoopte het stadsbestuur tevens te bereiken, dat de druk op de
armenfondsen verlicht zou worden en dat de behoeftigen "voor de weldaadige ingezetenen tot geen nodeloozen overlast verstrekken" 3).
Ret stadsbestuur kocht een oude branderij er richtte deze in voor spin- en
weefwerkzaamheden. Daarnaast zouden ook buiten dit gebouw armen aan
bet spinnen gezet worden. Naast een opzichter voor de techniscbe kanten
van het arbeidsproces werd voor de kinderen die leerden spinnen, bovendien
een schoolmeester aangetrokken om het onderwijs in lezen, schrijven, enz.
te verzorgen '). Ret "stadsfabricqhuis" dat een jaarlijkse subsidie uit de
stadskas ontving, stond onder Ieiding van R. Cramer die als entrepreneur
1) G.A. Zwolle, Boek van dageiixe Resolutien van Schepenen en Raden 1783,

12 november.

H. W. Methorst, Werkinrichtingen voor Behoeftigen (Utrecht 1895), biz. 256;
Samuel sr. Coronel; Middelburg voorheen en thans, bijdrage tot de kennis van den
voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar (Middelburg
1859), biz. 178. Omdat in 1940 het gehele gemeentearchief van Middelburg door
oorlogshandelingen verloren is gegaan, zagen wij ons beperkt tot oude literatuur.
3) Adr. 's-Gravezande, Vredegroet ter inwijding van het nieuw gebouwde Armziekenhuis te Midde\burg (Middelburg 1785), bIz. 64.
') Zacharias Paspoort, Beschrijving van Zeeland, zijnde het negende en tiende
deel van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden, ten deele vervolgd
(Middelburg 1820), biz. 236.
2)
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toch grotendeels zelfstandig opereerde. Hoewel hij met veel inzet het management voerde en ook buiten Middelburg zij het op bescheidener schaal werkinstituten oprichtte, o.a. te Veere, Vlissingen en Westkapelle, had dit project
nogal een lange aanloop no dig. Hierdoor is over de begintijd weinig bekend.
In een rekening van de diakonie der Nederduitse Arme te Veere wordt
Cramer vermeld als "Fabricqueur van de Oeconomische Tak te Middelburg". Het blijkt dat deze loot van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen inderdaad in Middelburg actief was op het terrein van het opvoeden van de pauperklasse tot arbeidzaamheid. Zo organiseerde in 1780 het
departement Middelburg van de Oeconomische Tak wedstrijden in het
spinnen van vIas, wol en katoen voor kinderen van de werkinrichting. Dit
vond plaats in aanwezigheid van een aantal stedelijke notabelen. Degenen
die het best konden spinnen, ontvingen geldprijzen 1).
Omdat de gang van zaken in de werkinrichting toch niet bevredigend was,
vaardigde de magistraat van Middelburg een ordonnantie uit om tot een
betere opzet te komen. Deze publikatie ving aan met de constatering, dat
"het stads-fabricqhuis onder directie van den fabricqueur Hermanus Cramer,
voor weinige jaren aangelegd, thans aan de stedelijke regering niet geschikt
is voorgekomen aan het heilzaam oogmerk en de verwachting voldoende te
beantwoorden". Daarom was besloten een commissie uit leden van de Raad
en in samenwerking met de diakens der Nederduitse Armen samen te stellen
om toezicht er op te houden, dat aile gealimenteerden zowel jong als oud die
tot enig handwerk bekwaam werden geoordeeld, dagelijks naar het fabriekhuis gingen of voor deze onderneming thuis zouden werken. Bij weigering
of nalatigheid moest aan de bedeelden hun alimentatie ontnomen worden.
Aileen wanneer men elders meer kon verdienen, was het toegestaan zich aan
het werken in het fabriekhuis te onttrekken. Opvallend is de bepaling, dat de
leiding nauwkeurig zorg dient te dragen voor behoorlijke behandeling van
de tewerkgestelden en dat ieder een redelijke voldoening in zijn arbeid kan
vinden 2).
Blijkbaar hebben deze ordonnantie, het vaststellen van een reglement en
de benoeming van een bestuur, onder voorzitterschap van schepen mr. J. J.
Macquet en als leden Abraham Evera, H. Brouwer, J. van Houte en W. van
Heulen, een gunstige uitwerking gehad. Uit een rapport dat op 22 maart
1783 over de stadsfabriek aan de Raad werd uitgebracht, blijkt dat er toen
95 buitenspinners en 80 kinderen in de spinschool werkzaam waren. De
weverij geschiedde voor rekening van particulieren. Tot dan toe was van
overheidswege 800 pond Vlaams in dit project gestoken. Over 1782 had het
tekort op de exploitatie bedragen een som van L 176, 7 sch 11 gr. Ondanks
het feit dat het niet mogelijk was gebleken zonder verlies te werken, achtten
') Nieuwe NederIandsche Jaerboeken, dl. XV, Ie stuk (Amsterdam-Leiden
1780), biz. 464; G.A. Veere, Rekening van den Nederduytschen Armen der stad
Vere over 1780, fol. 88.
2) Aangehaald door Coronel, a.w., biz. 177 op basis van de tekst van de ordonnantie van 24 november 1781, gevonden in het Publicatie-Boek van Middelburg
1745-1782, fol. 228.
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de rapporteurs bet toch in het stoffelijk en zedelijk belang der armen, dat de
stadsfabriek in stand bleef. De Middelburgse vroede vaderen besloten hierop
dit werkinstituut aan de gang te houden en er geld in te blijven steken. Voortaan zou het weven in eigen beheer geschieden. Het vertrouwen van het stadsbestuur werd niet beschaamd: er bleek groei in de zaak te zitten. Buiten het
fabriekhuis hielden in 1784 zich 80 volwassenen bezig met spinnen, terwijl op
de spinzaal in het fabriekshuis 138 kinderen bezig waren. Verder waren er in
dit gebouw nog 9 bekelaarsters, 5 weyers en 11 spoelsters werkzaam 1).
Veere

Hoewel het Middelburgse Fabriekhuis aanvankelijk geen groot succes
bleek te zijn, zat manager H. Cramer intussen niet stil. Zo had hij al in het
oprichtingsjaar van dit werkinstituut zich gewend tot het stadsbestuur van
Veere om aldaar "de behoeftige lieden arbeid en broodwinning te besorgen
en gevolglijk de Diaconie mettertijd merkelijk in hunne last te subleveren".
Op vrijdag 9 oktober 1778 had Cramer een onderhoud met het college van
burgemeesters. Tijdens dit gesprek deelde Cramer mee, dat het in zijn bedoeling lag het oude ambacht van vIas spinnen en linnen weven dat voorheen
op Walcheren zo gefioreerd had en dat nu geheel verI open was, weer tot
ontwikkeling te brengen met het oogmerk onvermogenden een middel van
bestaan te verschaffen en om jongelui van de straat te houden en een yak te
doen leren. Op deze basis had hij in 1778 zowel in Middelburg als te Vlissingen en Westkapelle 2) een aantal behoeftige lieden en kinderen aan het spinnen van vIas, wol en katoen gezet. Het aantal dat op deze manier zelf hun
brood verdiende, bedroeg op dit moment reeds 121. Daarom koesterde
entrepreneur Cramer de hoop "dat dit kleijn beginsel van tijd tot tijd een
hooge trap zal verkrijgen tot welzijn van het gemeenebest". Aan genoemde
plaatsen wilde hij nu ook Veere toevoegen, opdat de basis van zijn bedrijvigheid verbreed zou worden. Als gunstig neveneffect van het entameren van
spinnerijen zag hij, dat het in Zeeland geteelde vIas voortaan niet meer naar
buiten de provincie verkocht behoefde te worden en elders bewerkt. Door
naast de opbrengst van de grondstof ook de loonfactor en de winst bij verkoop van het gemaakte produkt binnen de provincie te houden, zou de welvaart toenemen. Bovendien zou dit alles de verbouw van en handel in vIas
stimuleren. De presentatie van Cramers plannen kwam goed over, zodat het
besluit viel de Raad te adviseren "dat men hier een preuve van zoo een nuttig
etablissement behoorde te neemen". Men had temeer oren naar de gedane
voorstellen, omdat het bestuur van dit stadje zich geconfronteerd zag met
1) 's-Gravezande, a.w., bIz. 65-66; Coronel, a.w., biz. 178.
2) Over Middelburg is reeds gesproken. Betreffende Vlissingen waarvan het

archiefin 1809 grotendeels verloren is gegaan, konden wij niets vinden. Aangaande
Westkapelle blijkt inderdaad, dat in 1778 het spinnen bij de behoeftige ingezetenen
werd geintroduceerd en dat hier een spininstituut tot stand kwam dat later in het
armhuis is geintegreerd: K. Baart, Westkapelle, hare bevolking, Westkapelsche
dijk (Middelburg 1889), biz. 97.
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"een meenigte luyen van de bedelzak levende" personen en verder had te
maken met de plaag van baldadige kinderen die niet anders deden dan
"Iangs de straat nutteloos tijd te verkwisten" 1).
Cramer "erkreeg 10 oktober 1778 van de stedelijke magistraat toestemming te Veere een "pubIicq spinschool" op te richten. Hij zou voor vias en
spinnewielen zorgen en verplichtte zich kinderen van 10-16 jaren oud het
spinnen te leren. Voor de instructie daarin werd de weduwe Holtz als spinmatres aangesteld. Van stadswege zou in het loon van haar voor 1/8 rijksdaalder per dag bijgedragen worden. Verder kreeg hij gratis de beschikking
over een achter-bovenkamer in het stadhuis om daar zijn werkinstituut te
vestigen. Voor verwarming en Iicht zou van stadswege gezorgd worden.
Cramer nam op zich de kinderen, zodra "die eenen goeden draat kunnen
spinnen" op dezeIfde voet te salarieren als hij te Middelburg deed. Armbezorgers en boekhouder van de Nederduits Gereformeerde Gemeente kregen
van de stedelijke overheid opdracht na te gaan, wie van de bedeelde armen
kinderen hadden die geen arbeid verrichtten of zich niet op het leren van
enig handwerk toelegden maar "hun tijd in ledigheid en meestal met bedelen
tot last der goede gemeente doorbrachten". Deze kinderen moesten zich bij
Cramer vervoegen om te gaan vlasspinnen. Werkten zij of de ouders niet
mee, dan zou de tot dan genoten ondersteuning ingetrokken worden 2).
De spinschool ontwikkelde zich naar verwachting. Door dit succes had
het stadsbestuur van Veere wei oren naar het voorstel dat Cramer, die als
"entrepreneur" werd aangeduid, in januari 1779 deed. Dit hield in om naast
kinderen ook volwassenen in te schakelen bij het spinproces. Hij verwees
daarbij naar WestkapeIle, waar hij "de Diaconie den last van 18 a 20 arme
huishoudens te onderhouden heeft ontnomen door die met het spinnen van
wol en vlasch aan arbeid en dus aan bestaan te helpen". Om dit effect ook
voor Veere te bereiken besloot het stadsbestuur op 30 januari 1779 "dat aIle
bejaarde Iieden zoo mans als vrouwen die van den Armen bedeelt worden,
door broederen Armenzorgers en Diaconen in hun Collegie zullen ontboden
en voor gem. ordre met opzigt tot hun kinderen genotificeerd worden, met
daarenboven serieuze aanzegging, dat zij als anderen verpligt zijn in naarstigheid en ijver onder eigen handenarbeid het brood te winnen, hun kinderen
goede Exempelen te geven en dus zig declareren moeten, of zij tot wol of
vlasch spinnen zig begeven zuIlen, ja dan neen. Dat in het eerste geval men
zorge dragen zal, dat zij op een behoorIijke plaats daarin geinstrueerd en
hun de materialen daartoe benoodigd bezorgd worden; dat zoo zij tot werken
onwiIIig zijn, den Armen geen verpligting heeft om luijaards te voeden, en
haar Ed. Agtb. dan zulke schadelijke inwoners 't zij door correctien als
andersins tot hun pIigt zullen doen brengen".
Degenen die aan het werk gingen, gaf Cramer voor elk pond gesponnen
garen 7 stuivers. Uit de Armenkas zou daaraan 3 stuivers per pond toegevoegd worden, zodat elk pond garen een loon van 10 stuivers opleverde.
1) G.A. Veere, Notulen van Burgemeesterskamer 1778, 90ktober.
2) G.A. Veere, Resolutien van Wethouders en Raad 1778, 10 oktober.
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Daartegenover hield de gewone bedeling van 12 stuivers per week op, terwijl
de uitdeling in brood weI gehandhaafd bleef. Het was dus zaak meer dan een
pond garen per week te spinnen om vergeleken met de vroegere toestand er
niet wat inkomen betreft, op achteruit te gaan.
Ook de armen in het Gasthuis verblijvend dienden zich te gaan bezig
houden met vIas en wol spinnen. Twee van de bekwaamste kinderen van de
spinschool zouden hen daarin instructie geven. Voor dit doel werden voor
stadsrekening bij Cramer 25 spinnewielen voor vIas en 12 wielen tot wolspinnen besteld. Voor elk pond garen ontvingen deze armen 3 stuivers zakgeld. Degenen in het gasthuis die zich onwiIIig toonden om te werken, zouden daartoe gedwongen worden "door het sluiten aan den Blok en door
enkel brood en water te bekomen" 1).
Bij dit spinoffensief werden eveneens weesmeisjes ingezet, zij het tegen de
zin van het college van scholarchen dat zelfs collectief ontslag nam. Het is
echter meer een competentiezaak geweest dan een principieel verzet tegen
het gebruik van weeskinderen in de spinschool. In de rekeningen van de
Nederduitse Armen komen betreffende deze categorie loon posten voor. Vit
het feit dat de rekening over 1780 wat betreft de spinwerkzaamheden eindigt
op 21 oktober, en gezien de omstandigheid dat noch in de notulen noch in de
rekeningen na 1780 melding wordt gemaakt van spinactiviteiten, zou men
kunnen opmaken, dat het project van Cramer geen lang bestaan heeft
gekend 2).
Zierikzee

Begin 1779 deed Hendrik Cornelisz Meijer aan burgemeester en schepenen
van Zierikzee het voorstel aldaar een vlasspinnerij te beginnen, waar de
armen werk zouden kunnen vinden. Het stadsbestuur ging niet over een
nacht ijs. Zowel in maart als in de maanden mei en juli werd uitvoerig over
deze zaak gesproken 3). Viteindelijk kwam het er toch van. Grote omvang
heeft dit project niet gekregen. WeI heeft het een aantal jaren bestaan 4).
,s-Gravenhage

Te 's-Gravenhage was het W. de Bas, notaris en procureur voor de Raad
en het Leenhof van Brabant en sedert 1764 voor de Raad van Zijne Hoogheid, die zich op het eind van de jaren zeventig bezig hield met het wijzigen
van de vrijblijvende charitas in een sociaal-economisch gerichte aanpak van
het armenprobleem. Deze filantroop legde zijn opvattingen neer in een
brochure, getiteld Proeve ter verbetering of ter ondersteuning van de Diaconie
of Armen Fondsen in Nederland. Hij had zich echter niet beperkt tot het lan1) G.A. Veere, Resolutien van Wethouders en Raad 1779, 30 januari.
2) G.A. Veere, Rekeningen van den Nederduytschen Armen der stad Vere over

1779 en 1780, post Extraordinaire Zaken, resp. fo!. 93 v en 88.
3) G.A. Zierikzee, Raads-Notulen 1779, 13 maart, 17 mei, 6,19 en 21 julL
') G.A. Zierikzee, Raads-Notulen 1782, 6 meL
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ceren van ideeen, maar was ook begonnen deze als particulier en als diaken
van de Nederduits Gereformeerde Gemeente in praktijk te brengen. Aanleiding was de nood van een groot huisgezin in juli 1778, dit ondanks de omstandigheid dat in de zomer "het gebrek in tegenoverstelling van andere
saisoenen gering en den arbeid voor den Ambagtsman rykelyk voor handen
was". Hoewel de Haagse diakonie het betrokken gezin aanspoorde werk te
zoeken, bleek dit niet te verkrijgen te zijn. Daarom zette De Bas de vrouw
aan het spinnen van vIas dat hij ter beschikking stelde. Dit had een bevredigend resultaat, zodat hij op de ingeslagen weg verder doorging. Van "de
trekkende subjecten der Diaconie" kreeg een vijftigtal mensen in plaats van
een hoge bedeling in geld voortaan onderstand in de vorm van spinwerk,
aangevuld met financiele steun. Met spinnen kon 14 tot 28 stuiveIs per week
verdiend worden. Het gevolg van deze activiteiten was, dat men de beschikking kreeg over een grote kwantiteit garen, zoveel zelfs dat het een punt
werd "ons zelve daarmede niet schadelijk te overkroppen". De logische oplossing lag in het laten verwerken van het garen door weyers. Op deze manier
konden weefgetouwen die stil stonden, weer in bedrijf komen. De diakonie
nam het linnen over om daaruit kleding te laten maken voor oude vrouwen,
wezen en andere daarvoor in aanmerking komende behoeftigen.
De constructie om aan het spinnen het weven te verbinden lever de het
voordeel op dat er geen probleem meer bestond met betrekking tot de afzet
van het garen. Door het vervaardigde linnen te gebruiken ter dekking van
eigen behoeften aan kleding gaf ook de afname van het eindprodukt geen
moeilijkheden. Duidelijk is echter weI, dat een dergelijke opzet alleen maar
vol te houden was bij een beperkte omvang. Zolang die situatie gold, kon
terecht gesteld worden, dat "de Onderneeming zeer favorabel is". Als expliciete voordelen werden genoemd, dat "Iedig zynde Menschen" arbeid kregen
en daarmee loon verwierven, dat de gewonnen verdiensten het mogelijk
maakten bij winkelier en bakker te kopen en aan de huiseigenaar de huur
te betalen hetgeen voordeel betekende voor middenstand en burgerij, dat
door het spinnen van de moeders thuis de kinderen deze vaardigheid spelenderwijs ook leerden, en tenslotte dat de diakonie de financiele uitkeringen
aan de ondersteunde armen kon verminderen. Het grootste voordeel lag
echter in het pedagogische en ethische vlak, namelijk dat "Subjecten van de
Diaconie wei ken onderhoud trekken zonder iets te doen, nu een zekere belooning voor een evenredig werk genieten" 1). Op de vergadering van
diakenen in mei 1779 deden W. de Bas en B. van de Laar verslag van de door
hen in de afgelopen winter voor eigen risico ondernomen activiteiten "tot
soulaas van den armen" 2).
Voor het instrueren van kinderen in het spinwerk stond een ruime zolder
boven een van de stadsscholen ter beschikking. "Tot meerdere opwakkeling
1) Ontwerp tot ondersteuning der Armenfondsen, vertoog no. 83 d.d. 24 april
1780, in het spectatoriaal tijdschrift De Borger, dl. II (Utrecht 1779-1780), biz. 257264.
2) G.A. 's-Gravenhage, Archief van de diaconie der Hervormde gemeente,
Notulen college van diakenen 1779, 27 mei (inv. no. 69).
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van den yver en leerzucht der kinderen" werden prijzen uitgedeeld. In juli
1779 gaven veertig jongens en meisjes in aanwezigheid van een aantalleden
van het Haagse departement van de Oeconomische Tak van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen een demonstratie van hun kunnen. De
genodigden waren onder de indruk van de vorderingen die de kinderen in
korte tijd hadden gemaakt, en van "de betaemlyke eerbiedige houding, waer
mede zy zelfs onder het werk eenige geestelyke Iiederen met eene vry goede
harmonie zongen". Het kind dat het meest uitmuntte "in handigheid en
deugd van werk", kreeg ter beloning een dukaat, twee een rijksdaalder en
vier een daalder. Ook de overige kinderen ontvingen "tot verdere aenmoediging een geschenkje in geld" 1).
De Bas kon slechts enkele jaren zijn activiteiten ontplooien, aangezien
zijn plotseiing overlijden in oktober 1779 daar een vroegtijdig einde aan
maakte. A1s zijn opvolger trad Joh. Ebbe op die bereid was samen met de
andere diaken Van de Laar een aantal armen voor zijn priverekening te laten
spinnen. In de winter 1779-80 was ook diaken Van Spaan niet stil blijven
zitten. Hij had "verscheide Iiberaale giften tot aankoop "an spinnewieien,
uitdeeling van praemien etc. van diverse edelmoedige leden deezer Gemeente
opgezameld en dezelve tot hiertoe onder zijne particuliere administratie ten
beste van subjecten deezer Diaconie en andere behoeftige Ledemaaten
deezer Gemeente welke voor de bovengen. Fabriek werken, geemploijeert" Z).
Intussen had in den lande ondanks de korte tijd het Haagse experiment de
aandacht getrokken. In juli 1780 ontving de weduwe van W. de Bas namens
de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
een gouden medaille ter nagedachtenis aan het belangrijke werk van haar
man 3).
In 1780 trok Van de Laar zich uit de vlasspinnerij terug en nam diaken
F. van Gogh zijn plaats in. Er werd bij die gelegenheid een reglement opgesteld als richtlijn voor het verdere beleid, terwijl de spinnerij voortaan een
jaarlijkse subsidie van/2000,- uit de diakoniekas zou krijgen. Kortom een
o"ergang van particuliere sociale bezigheden van enkele diakens naar een
meer institutionele opzet. Deze ontwikkeling yond zijn voltooiing in oktober
1780, toen besloten werd de vlasspinnerij met terugwerkende kracht tot 1 mei
van dat jaar geheel voor rekening van de diakonie te laten komen 4).
Vanaf eind 1780 kwam het beheer van de vlasspinnerij bij een aparte
commissie, bestaande uit de diakens Van Spaan, Ebbe, Van Gogh, Aalsloot,
Scheffer en Rietveld. Op 20 februari 1784 werd een overeenkomst aangegaan
tussen de Nederduits Gereformeerde gemeente en de gecommitteerden uit de
1) Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dl. XIV, 2e stuk (Amsterdam-Leiden
1779), bIz. 675-676.
2) G.A. 's-Gravenhage, Archief van de diaconie der Hervormde gemeente,
Notulen 1779, 5 oktober en 1780, 7 maart.
3) Archief der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Haarlem, inv. no. 27 (1780) 16: brief van de weduwe van wijlen W. de Bas aan het
bestuur van de Oeconomische Tak d.d. 21 juli 1780.
') G.A. 's-Gravenhage, Archief van de diaconie der Hervormde gemeente,
Notulen 1780, 7 maart en 24 oktober.
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Grote Kerkeraad van de Lutherse gemeente, waardoor ook de armen van
laatstgenoemde geloofsrichting voortaan werk konden vinden in de vlasspinnerij. Ondanks dit samengaan kwam dit instituut tot werkverschaffing
niet tot bloei. Het bleek onmogelijk tot een sluitende bedrijfsexploitatie te
komen. Een memorie uit 1787 laat zien, dat de spinnerij de diakonie tot dan
een verlies had opgeleverd van 11606 guldens, 17 stuivers en 4 penningen.
Sedert midden 1788 stond de opheffing vast. De afwikkeling van de liquidatie
liep nog tot 3 maart 1789 1). Ook hier weer een voorbeeld van een met veel
elan begonnen project dat geleidelijkaan in de versukkeling raakte en na een
moeizaam gerekt bestaan over een aantal jaren eindelijk ophicId te functioneren.
Nijmegen

Te Nijmegen werd in 1778 van stadswege opdracht gegeven tot het maken
en leveren van 40 spinnewielen met toebehoren "ten nutte der wijkarmen" 2).
Met dit enkele bericht over de activiteit op het terrein van de werkverschaffing
moeten wij het verder doen. De situatie in deze stad is echter vooral interessant wegens een kwestie die in 1779 speelde. Op 18 augustus van dat jaar
diende wijkmeester Daniel Thijssen een memorie in, waarin hij enige plannen ontvouwde om verbetering aan te brengen in de wolspinnerij ten behoeve van de behoeftigen. Allereerst stelde hij voor, dat in de vier wijken
de boekhouders en de resp. colleges van wijkmeesters lijsten zouden opstellen van de gezinnen die wekelijks bedeeld werden, en verder opgave
zouden verstrekken van hoeveel kinderen van 9 jaar en ouder elk gezin
telde die in aanmerking kwamen om het spinnen te leren. Getrouwde mensen die het spinvak beheersten, zouden thuis mogen werken. Vit Veenendaal
of van elders moest een deskundige aangetrokken worden om de technische
instructie en begeleiding te verzorgen. Ook zou hij nauwkeurig controle
dienen uit te oefenen, of ieder op tijd in het spinhuis aan de arbeid was. ZoweI de ruwe wol die uitgegeven werd, als het gesponnen garen moest hij
afwegen in tegenwoordigheid van degene die werk ging verrichten of voltooid had. De "Iuyden die op het Spinhuys komen", was het ten strengste
verboden "eenige Quade bejegeningen te doen aan die over haar gesteld
zijn". Naast de wijkarmen wilde Thijssen het potentieel aan arbeidskrachten
uitbreiden door "aIle jonge straatlopers, soo binnen als buy ten de Stad die
by de huyse gaan om te bedelen, aan te wijsen na die plaats overgebragt te
worden om te komen spinnen".
Het stadsbestuur zond deze memori(;' toe aan de verscheidene colleges van
1) G.A. 's-Gravenhage, Archief van de diaconie der Hervormde gemeente,
Notulenboek van de commissie tot de spinnerij, december 1780-3 maart 1789 (inv.
no. 915); Contract tussen de Nederduits Gereformeerde gemeente en de Lutherse
gemeente d.d. 20 februari 1784 (inv. no. 916); Memories over de vlasspinnerij van
1787 en 1788 (inv. no. 917).
2) G.A. Nijmegen, Conditien en voorwaarden van het maken en leveren van
40 stuks spinnewielen met toebehooren, ten nutte der wijkarmen, 1778 (inv. no.
3164).
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wijkmeesters met verzoek om commentaar. De ingekomen reacties waren
niet bepaald enthousiast. Het commentaar van de wijkmeesters over de
hopmanschappen van de Groote Straat en Lange Markt hield o.a. het volgende in. Zij gingen van het stand punt uit, dat eerst goed moest worden
nagegaan, of uit het spinnen "eenig merkelijk voordeel te trekken zoude zijn
of niet". Zij waren het eens met Thijssen, dat vooraf een deskundige aangetrokken moest worden die niet aileen in Veenendaal maar ook in StaatsBrabant te vinden waren. Deze werkbaas diwde Diet aIleen kundig te zijn,
maar moest ook de bereidheid hebben tegen een redeJijk salaris "de last der
Fabricq getrouwelijk waar te nemen". In het verleden had men daarmee
slechte ervaringen opgedaan, zodat men nu een man wilde die het management niet verwaarloosde. De boekhouders zouden zelf de ruwe wol moeten
inkopen en na het verspinnen er op toezien, dat het garen "ten meesten
voordele aan Leydsche of andere Fabricquen" werd verkocht.
Meer afwijzend was de teneur van de "Remarques" van de wijkweesters
in de hopmanschappen van de Hezel- en Smitstraat. Zij merkten op "dat
confrere Thijssen het Perpetuum Mobile schijnt te hebben uitgevonden om
de wijkmeesters in 't generaal in geduurige omgangen en huysvisitatien te
houden en in 't byzonder de boekhouders gelijk de schoolmeesters met de
plak in continue Ie beweeginge te doen sijn om de armen tot haren pligt te
houden". Zij voeJden er niets voor om zelf gedurig op pad te gaan en controle
uit te oefenen. Men wilde wei sociaal zijn maar dan op een rustige manier. In
het verleden had men de ervaring opgedaan, dat met dergelijke projecten de
spinsters nog geen 4 stuivers in de week konden winnen en dat het voordeel
vooral in de zak van de werkbaas kwam. Wanneer er toch geen droog brood
mee te verdienen was, zagen zij weinig perspectief in het spinnen op die voet.
De wijkmeesters zouden bij hun zorg voor de armen er niet het minste nut
van hebben. Veel meer effect verwachtten zij, wanneer de magistraat zich zou
beijveren "eenige Fabricquen in deese Stad te brengen" door het geven van
aantrekkelijke faciliteiten. Zij wezen op textielondernemers in de Meierij van
's-Hertogenbosch en de Baronie van Breda. Wanneer het stadsbestuur "sulk
slag van Luyden hier soude brengen, sulx soude een beeter vooruytsigt
geeven, want wanneer maar eens so yts aan den gang konde gebragt worden,
souden er sig spinsters en ander werkvolk genoeg laten vinden, wanneer
maar een behoorlyk loon konde verdient worden". Wanneer dan nog het
garen in Nijmegen in weverijen verwerkt werd en niet naar elders verkocht
behoefde te worden, zou deze opzet "naar ons gedagten veel meer tot nut
konnen strekken en het werkvolk meer beesig houden, als aileen simpel het
spinnen bij den boom, 't welk dog om soo te spreeken niets is als het schuym
van de ketel der Wolle Fabricquen".
Zoals uit het voorgaande blijkt, verwachtten de wijkmeesters in de hopmanschappen van de Hezel- en Smitstraat bij het aantrekken van nijverheid
een hoger loon voor het werkvolk dan bij het Spinhuis het geval zou zijn.
Bovendien zou daarmee de industriele bedrijvigheid een bredere grondslag
hebben dan enkel spinnen. Vervolgens zou een groei van de plaatselijke
textieInijverheid tot gevolg hebben, dat de boeren uit de omgeving van de
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stad de sehapewol die zij nu elders moesten zien kwijt te raken, voortaan in
Nijmegen konden verkopen. De rapporteurs sloten hun brief af met de
opmerking, dat de vroede vaderen "bijsonder in deese tyd aile haare wijsheid,
vlijt en magt in deesen wei sullen gelieven te bewijsen, wijl men thans in aile
steden van ons land, soo Regenten als andere Leeden van den Oeeonomisehe
Tak, een yder op 't meest en als door een sugt en ijver gedreeven sijn uytterste
devoir siet aanwenden om Fabriequen, nutte uytvindingen, Kunsten en
Wetensehappen ten nutte des Lands en derselver Ingesetenen aan te moedigen en te doen fioreren". Het interessante van deze uitspraak is, dat bij de
Nijmeegse burgerij het eeonomiseh patriottisme blijkbaar niet onbekend was
en dat van de lokale overheid verwaeht werd, dat deze niet ongevoelig zou
blijven voor het verliehte denken.
Het derde eommentaar kwam van de zijde van boekhouder en verdere
wijkmeesters der hopmansehappen Groote Markt en Broederstraat. Zij
wezen zoals anderen ook al hadden gedaan, op het bezwaar dat de verdiensten in het plaatselijk Spinhuis zo laag waren, dat ook bij een volle werkdag
het onmogelijk was "eenig behoorlijk onderhoud daarmeede te kunnen verdienen". Deze situatie bevorderde natuuriijk niet de lust tot werk, doofde ze
zelfs. Wanneer het loon voor arbeid zo laag was, zagen vele paupers meer
heil in een leven van bedelen.
Boekhouder en wijkmeesters van de Borg- en Mugterstraat aehtten het in
de memorie van Thijssen voorgestelde onuitvoerbaar, omdat zij van mening
waren "dat hier een yolk is, daar weynig mee uyt te voeren is". De volksklasse werd gewoon te lui geaeht. Thijssen, zo deelden zij mee, had het met
zijn plannen tot volledige werkversehaffing dan ook moeten bezuren. Zowel
hij als zijn familie waren "zeer beklad en verwenseht geworden". Dat de bestaande toestand van parasiteren op de liefdadigheid van de burgerij ingeperkt zou worden, viel bij een groot deel van de paupers in sleehte aarde. Tot
dan toe hadden velen, wanneer zij tot arbeid gedwongen werden, de hen
opgedragen taak gesaboteerd door sleeht werk af te leveren. De wijkmeesters
adviseerden dan ook dat, wanneer uit "quaadwilligheyd" het werk niet goed
gedaan werd of wanneer men zieh aan de arbeid onttrok, de magistraat de
onwilligen de stad uit zou zetten 1). Het hier gesehetste beeld eorreleert met
de algemene situatie van toen. De Nijmeegse volksklasse kenmerkte zieh
door een zekere passieve mentaliteit en was niet erg op industriele arbeid
gericht. De bestaande nijverheid werd voor een niet onbelangrijk deel gevoed
door werkkraehten die van buiten de stad afkomstig waren. Vele autoehtonen die liever lui dan moe waren, konden hun negatieve levenswijze volhouden door het bestaan van een kritiekloze en royale liefdadigheid. Deze
situatie die ook in andere oude statisehe steden te bespeuren viel, oefende een
funeste invloed uit op het arbeidsklimaat.
De toeh weI aarzelende reaeties op de memorie van Thijssen verhinderden,
dat er vlot een oplossing kwam voor het probleem van het groeiend aantal
aalmoesvragers. Pas in 1781 horen wij iets van verdere stappen. De Raad
1) G.A. Nijrnegen, Stukken betreffende de wijkarmen, 1779 (inv. no. 3166).
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besluit dan het wapentuigarsenaal op de Marienburg te verbouwen tot werkhuis 1). Blijkbaar is dit plan toch in de uitvoering blijven steken, want in 1784
komt weer een voorstel aan de orde om geld ter beschikking te stellen "ten
behoeve van een Werkhuis hier ter steede". Een commissie gaat de zaak
nader onderzoeken en zo kabbeIt deze aangelegenheid verder voort 2).
Amsterdam

In plaats van een eenzijdig politionele en van een louter charitatieve benadering van het pauperprobleem begon in de loop van de achttiende eeuw
bet beginsel van voorkoming van armoede veld te winnen. Een uitdrukking
daarvan waren de plannen van de Amsterdamse vroedschap aan bet eind
van de zeventiger jaren tot stichting van een groot werkhuis zowel voor opgebrachte bedelaars als voor werklozen die vrijwillig arbeid zochten.
Op het terrein van de werkverschaffing was al eerder het een en ander
gedaan in Amsterdam. Zo had de vroedschap in 1650 het besluit genomen
tot de oprichting van een Armen-Kinderen-Werkhuis. Van omstreeks die
tijd stamt ook bet "WiIIige Rasphuis", waarvan vrijwiIIige werkzoekenden
echter slecbts in zeer beperkte mate gebruik maakten 3). Het Stads Zijdewindbuis, opgericbt in 1682, kende een tweedelig doel, namelijk voorzien in
het tekort aan arbeidskrachten bij de toen nog belangrijke zijdenijverheid
en het scheppen van werkgelegenheid voor jonge dochters van bedeelden,
opdat deze wat geldelijke verdiensten thuis konden brengen en tevens enig
onderricht ontvangen 4). Bedroeg het aantal meisjes aanvankelijk meer dan
500, in de loop van de achttiende eeuw was dit getal aanzienlijk teruggelopen.
Daarom kondigde bet Gerecbt op 22 november 1774 een keure af, waarbij
de armbezorgers opdracht kregen zoveel mogelijk meisjes naar dit instituut
te zenden 6). Op 8 november 1780 legden de regenten van het Zijdewindhuis
in een notificatie de nadruk op het sociale karakter van deze inrichting.
Omdat de bezetting teruggevallen was tot een zeer beperkt aantal meisjes
ondanks de pogingen tot verbetering daarin in 1774 ondernomen, gaven zij
nu een aantrekkelijke scbets van de arbeidsvoorwaarden, bopend dat dit
meer succes zou opleveren. ,E r werden meisjes aangenomen van zeven tot
twaalf jaren oud om bet zijdewinden te leren gedurende een periode van
drie "werkende" jaren. Het loon bedroeg 7 it 12 stuivers per week in het
eerste jaar, te rekenen naar de leeftijd van de kinderen. Een kind van zeven
verdiende dus 7 stuivers en opklimmend tot twaalf jaar 12 stuivers in het eerste
1)

G.A. Nijmegen, Raad-Signaat der stad over den jaare 1781, 18 juli (inv.

DO.

199).
2) G.A. Nijmeg!)n, Raad-Signaat der stad over den jaare 1784,24 maart (inv.
no. 2023).
3) J. J. Th. Poederbach, Het Armenhuis der stad Amsterdam, in Jaarboek van
het Genootschap Amstelodamum, dl. XVIII (Amsterdam 1920), bIz. 82.
4) J. H. Kruizinga en J. A. Banning, Amsterdam van A tot Z (Amsterdam 1966),
bIz. 617.
6) w. F. H. Oldewelt, Amsterdamsche Archiefvondsten (Amsterdam 1942), bIz.
71-72.
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leerjaar. In het tweede jaar werd het weekloon met 4 stuivers verhoogd en
in het derde jaar wederom met een gelijk bedrag. Ter aanmoediging waren
bovendien de volgende premies uitgeloofd. Kinderen die 16 stuivers of
minder verdienden, zouden wanneer zij in de loop van het jaar niet meer dan
een werkdag verzuimden, een premie ontvangen van 115,-; bij verzuim
van twee dagen 15,-, bij drie dagen 14,-, bij vier dagen 13,-, bij vijf
dagen I 2,-, en bij zes dagen I 1,- . Kortom een merkwaardige stimulans
voor de ouders om hun dochter al dan niet ziek naar het werk te sturen, en
een begrijpelijke prikkel om verzuim te vermijden. Vervolgens werd de
ouders of voogden in het vooruitzicht gesteld, dat elk kind dat drie jaren
in het Zijdewindhuis werkzaam was geweest, een premie van I 6,- zou ontvangen. Op deze manier kon een meisje dat stipt had gewerkt en minimaal
had verzuimd, naast het verdiende loon na drie jaren een maximale toeslag
van I 51,- incasseren. Het is de vraag wie ooit dit maximum gehaald heeft.
Een dergelijk premiestelsel was duidelijk bedoeld als lokkertje voor de
ouders die daarenboven kregen voorgehouden, dat vooral gedacht werd aan
meisjes "die tot geen merkelijk nut in de huishoudens zijn". Men richtte zich
niet op de oudste dochter maar op de daarop volgende meisjes ter plaatsing
in het Zijdewindhuis, alwaar zij "van jongs af tot werksaarnheid en dus tot
nuttige leden der Maatschappij aangekweekt worden" 1).
Het voorgaande betekende echter slechts een druppel op de gloeiende
plaat. De overtuiging groeide dat, wilde men het pauperisme met vrucht bestrijden, een grootscheepse aanpak no dig was. Onder het bestuur van Amsterdams burgemeester Joachim Rendorp kreeg de directeur der stadswerken,
Abraham van der Hart, opdracht een geschikt terrein te zoeken, waar een
gmot werkinstituut gesticht zou kunnen worden. Naast de situering speelden
ook de opzet en de inrichting van een dergelijk project een rol. In dit verband
bracht Van der Hart in 1778 een bezoek aan de lakenfabriek van Beaune in
Amersfoort en aan het Fabriekshuis van de Vaderlandsche Maatschappij te
Hoom. Nadat de stedelijke magistraat het eens was geworden over de plaats,
nl. het Weesperveld, en het bouwplan, nam de Amsterdamse vroedschap op
5 januari 1779 een resolutie tot stichting van een werkhuis van ruime omvang,
zowel voor opname van tuchtelingen als ter plaatsing van "die geenen die
zich vrijwillig daarin zullen willen begeven om voor een bepaalden tijd op
een betamelijke wijze de kost te verdienen, liever dan uit gebrek aan werk
tot buitensporigheden over te slaan". Op 2 april 1779 werd het heiwerk aanbesteed en op 11 juli kon de eerste van de ruim twaalf miljoen stenen gelegd
worden. Tegen het najaar van 1782 was het gebouw gereed. Er was daarbij
niet aIleen naar een doelmatige inrichting gestreefd, maar tevens had men
getracht een monumentaal en fraai bouwwerk te realiseren. Van stadswege
waren hiertoe op royale wijze de nodige geldmiddelen ter beschikking gesteld. De capaciteit van dit instituut bedroeg circa 800 personerl, maar in de
volgende jaren zien wij het aantal opgenomen personen naar gelang de tijds1)

Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dJ. XV. 2e stuk (Amsterdam-Leiden

1780), bIz. 933-934.
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omstandigheden zelfs oplopen tot 1000 en een enkele maal tot 1200 1).
Interessant is een ordonnantie van 1 oktober 1782, uitgevaardigd naar aanleiding van de opening van het gebouw. Naast een hernieuwd verbod op het
bedelen hield deze in, dat zij die niet aan de kost konden komen en ingezetene
van Amsterdam waren, de mogelijkheid hadden zich bij regenten van het
werkhuis te vervoegen om voor een "convenabelen" tijd opgenomen te
worden. Het verblijf aldaar mocht hun niet als een schande worden aangerekend. Zij die dit wei deden, waren zelfs strafbaar. Bij ontslag zouden
degenen die zich hier voor het verrichten van arbeid aangemeld hadden, een
schriftelijke verklaring van regenten ontvangen, dat zij op vrijwillige basis
in het werkhuis vertoefd hadden 2).
De belangstelling van degenen die "in eerlijke armoede" verkeerden, was
groot. Reeds in november 1782 tekenden de regenten in de notulen aan "dat
veele hadden verzogt om vrijwillig in het werkhuis te komen" 3). De arbeid
die hier werd aangeboden, bestond uit hekelen, kaarden, spinnen van vIas,
woI en koehaar, het weven van linnen, wollen stof en koeharen kleden,
breien, naaien en touwpluizen. De hiertoe benodigde werktuigen waren geplaatst op de diverse werkzalen 4).

Het steeds maar weer uitreiken van aalmoezen door liefdadige burgers en
rijke charitatieve instellingen zonder enig kritisch vooronderzoek had een
grote groep van erfelijke nietsnutters geschapen. Dit systeem was door ongunstige structurele wijzigingen die in de tweede helft van de achttiende
eeuw het nationaal economisch bestel aantastten, niet meer vol te houden,
zodat de situatie noodzaakte tot verandering. Bovendien groeide onder
invloed van de Verlichting er een andere geesteshouding, waardoor een
passief vegeterend bestaan steeds moeilijker voor het weldenkend deel der
natie te accepteren vie!. In een samenleving die zich door de ratio liet koersen, paste indolentie niet. Nuttig en educatiefbezig zijn werd de nieuwe benadering. Deze filosofie wees af, dat valide mensen bedeling kregen en dat bedelarij werd geaccepteerd.
In toenemende mate kwamen allerlei initiatieven naar voren met primair
als opzet via werkverschaffing tot een meer positieve en economisch verantwoorde aanpak te komen van het groeiend aantal mensen dat niet door
arbeid in zijn bestaan kon of wilde voorzien. Niet aileen hoopte men, dat
hierdoor de kosten van een uitzichtloze bedeling konden worden gedrukt,
maar tevens verwachtte men, dat van een opgelegde arbeidsverschaffing een
pedagogisch en maatschappelijk opheffend effect zou uitgaan.
1) Poederbach, t.a.p., biz. 90-91, 95 en 112.
2) Poederbach, t.a.p., biz. 99.
3) G.A. Amsterdam, Archief van het college van regenten over het Spin- en
Nieuwe Werkhuis, inv. PA 347: Protocol van notulen 1782,21 november, no. 1.
4) G.A. Amsterdam, Archief college van regenten .... PA 347: Bijlagen beho-

rende tot de rekeningen 1779-1783, nos. 256-258.
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Wordt het opkomen van deze nieuwe benaderingswijze gewoonIijk gesitueerd in de patriottische peri ode sedert de jaren tachtig, wij hebben in dit gedeelte van onze studie willen aantonen, dat de trend hiertoe al in de jaren
zestig ontstond om in de zeventiger jaren van de achttiende eeuw op vele
plaatsen concreet gestalte te krijgen in vaak interessante initiatieven. Om de
paupers van het bedeIen, de grote plaag van die tijd, te weerhouden waren
werk en onderscheid bij het verlenen van onderstand hard no dig, en om de
verstokten van een parasiteren op een goedgeIovige Iiefdadigheid af te brengen was een gedwongen reclassering noodzakeIijk die hen leerde arbeiden
en voor zich zelf te zorgen.
Uit het hier behandelde kan blijken, dat de invloed van de nieuwe ideeen
van de Verlichting en de toepassing daarvan op het terrein van de benadering van de behoeftige in ons land eerder hun weg von den, dan in het algemeen in de geschiedschrijving wordt aangenomen. Daarbij valt weI verschil
te maken tussen de houding van de algemene overheid en die der plaatselijke
besturen en weldenkende burgerij. Bij de eerste duurde het veellanger, voordat een nieuwe optiek op de maatschappeIijke problematiek doordrong, dan
bij de basis waar de confrontatie met het vastlopen van de bestaande sociale
leef- en werkpatronen ook veel directer was. In het later volgend gedeelte
van de publikatie over deze thematiek zal aandacht gegeven worden aan de
experimenten tot werkverschaffing in de periode 1780-1795.

IX

A CHALLENGE WITHOUT RESPONSE
Holland and the transpacific route to East Asia after 1815

by
F. J. A. BROEZE
When in 1814-15 peace had been re-established in the European world the
continental nations could look toward the sea again. In the later stages of the
conflict even the traditionally neutral nations of Scandinavia had been contained in their harbours, but France herself and the countries which had
earlier felt her heavy hand, had fared much worse. The Dutch Republic,
which had gone through a variety of regimes and had finally ended up being
part of the French Empire, had been at war with BIitain for almost twenty
years. From the beginning her shipping had been virtually wiped off the seas,
and the truce of 1802-03 had only lasted long enough for many ships to
leave port and fall prey to the British at the resumption of the hostilities.
In 1815 the Dutch merchant fleet had to be built up from scratch. The
few national yards that remained were not able to satisfy the needs of the
shipowners either quantitatively or qualitatively. Particularly for the specialised great distance sailers, such as the East Indiamen and the trans-atlantic
traders, technological develop~ent had proceeded fast in the last quarter
century. Moreover, inexperience made the building of vessels more expensive
in Holland than in the Baltic, while the Americans who had taken over the
role of the Dutch as carriers on the free routes of the world built even
cheaper than that. As a result King William I had seen necessary in 1815 to
allow the registration of foreign-built ships under the Netherlands flag. The
Netherlands (including Belgium from 1815 to 1830 in the United Kingdom
of the Netherlands) shipowners readily made use of the opportunity. When
in 1819 this free importation had been repealed in order to promote the
domestic shipyards, registration of foreign-built ships could still be effectuated under exceptional circumstances by Royal Decree. Many decrees had
to be issued during the next years. Of the thirty-two ships that were registered
in Amsterdam in 1824 for the East Indies trade only six had been domestically built. Similar figures can be found for Rotterdam and Antwerp - the
Belgian port that had grown fast since its fetters were destroyed.
While most intra-European trades quickly revived, it was diffelent for
inter-continental trades and shipping. It was here that expectations had been
highest and soon disappointment was to be deepest. Circumstances had
changed considerably since 1795 and nowhere to the advantage of Dutch
enterprise. The continuous blockade of the continental coasts by the Royal
Navy had caused many relations with overeas ports to be disrupted, some
only temporarily, others for good. This meant not only that in many instances new communications had to be established, but also that the famili-
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arity with those markets had waned considerably. British armies had conquered well-nigh all Dutch colonies: the East Indies, Cealon, the establishments in India, the Cape Colony, the sugar plantation colonies of Demerara,
Berbice, Essequibo and Surinam, and the six islands in the Caribbean. Only
in the outer corners of the empire had the Dutch flag remained aloft : St.
George d'Elmina on the Gold Coast, the factory in Canton, and Decima
in Japan.
Behind "those far-distant, storm-beaten ships, upon which the Grand
Army never looked" British and American traders and shipowners established themselves wherever continentals dropped out. The Americans mainly
fulfilled the traditional role of the neutral carriers, maintaining direct contact with the continent as much as possible. As long as they merely replaced
Dutch, Scandinavian, French or Spanish operators they did not cause great
changes in the structure and pattern of world trade. However, with the increasing isolation of the continent and the growing activity of British entrepreneurs, especially after 1813 when they were allowed to enter the area
beyond the Cape of Good Hope, British merchants succeeded in gaining a
strong foot-hold in all inter-continental hades. Thus, when in 1816 the Dutch
East Indies were restituted, their external trade was almost entirely in the
hands of American and British (both from Britain herself and Calcutta)
merchants who had easily filled the void left by the winding up of the V.O.c.
Only in the case of colonial trade could and did the Dutch government
effectively intervene and artificially revive the Dutch staple-market for
certain products. But in many other trades this was impossible. Depending
on the particular conditions of each region or product, more or less support
could be given, but for the most part the Dutch entrepreneur would have to
face the full gale of foreign competition, and have to rely on his own resources. On the whole conditions did not seem to favour Dutch enterprise.
But then, something was terribly wrong with enterprise itself - though fed
by golden dreams, it proved completely inadequate to respond to the challenges of the time.
It is not my intention to add here to the debate on the causes of this
dramatic stagnation, but rather to show its incidence in an area which had
only recently been opened to the maritime enterprise of Atlantis, and in
which new opportunities offered themselves to the imaginative and the
daring: the Pacific Ocean. Two aspects can be distinguished in the growing
significance of these waters: their inclusion in the world network of trade
and their rise as the new whaling grounds of the old world. In this essay I
propose to deal with the first aspect only.
II

The half century until 1815 saw revolutionary changes in the function of
the Pacific within the world economy. What for centuries with justice had
been known as the Spanish Lake, was rudely awakened by the expeditions
of British and French navigators, who carried behind them the full economic,
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strategic and political weight of their respective countries. While Spain was
relatively successful in closing her colonial ports to the intruders, and even
showed renewed vigour in exploration and trade, the 1790 confrontation with
Britain over Nootka Sound in Alaska had exposed the hollowness of her
claim to monopoly over the waters and unoccupied regions of the Pacific 1).
In the 1790s the Pacific had become an international ocean 2). British and
French explorers, with Spaniards and Russians in a minor role, had established its main outlines and mapped many of its shores. The beliefs about the
existence of a Southland or the North-west passage had been discarded. The
increasing familiarity of the navigators with the Pacific made possible and
stimulated the commercial opening of the ocean, especially when in 1798 all
accumulated knowledge was made commercially available through Arrowsmith's publication of his masterly map of the Pacific in nine sheets 3). New
patterns of maritime enterprise superimposed themselves on the classic
grooves cut by the Manila galleons. In their wake the islands in the Pacific,
and perhaps foremost the Hawaiian archipelago, themselves became involved in the structure of world trade 4). Also some illegal trade with the
Spanish possessions in Latin America was generated, but it was not until they
had started their struggle for independence seriously in the 1810's that regular
commercial relations were set afoot.
Since its inception the trade of the westerners with Asia generally, but
China in particular, had been characterized by a marked imbalance in the
value and volume of goods bought and sold 6). The Middle Kingdom was
self-sufficient to an extraordinary degree and had no need for European
products. As a result almost all Chinese exports had to be financed with
cash. This economic situation was given legal confirmation under the terms
of the Canton System. A great demand for American silver, either via the
galleons and Manila or across the Atlantic and acquired through regular
trade with Spain, was the consequence. The continuous drain on the silver
') V. T. Harlow, The Founding of the Second British Empire vol. II (London,

1964), ch. VII.
1) See e.g. J. C. Beaglehole, The Exploration of the Pacific (London, 1934),
J. B. Brebner, The Explorers of North America (New York, 1953), F. Mauro,
L'Expansion Europeene (1600-1870) (paris, 1964), or W. L. Schurz, The Manila
Galeon (New York, 1959).
3) G. R. Crone, Maps and their Makers (London, 1968), p. 140.
') See e.g. R. S. Kuykendall, The Hawaiian Kingdom, 1778-1854 (Honolulu,
1938), or E. S. Dodge, New England and the South Seas (Cambridge Mass., 1965) .
•) General accounts of the China trade can be found in the masterly work of L.
Dermigny, Le Commerce it Canton au XVIlle siecle (1719-1833), 4 vols. (Paris,
1964), and further H. B. Morse, The Chronicles of the East India Company Trading
to China, 5 vols. (Oxford, 1926-9), V. T. Harlow, op. cit., chs VII and VIII, M.
Greenberg, British Trade and the Opening of China 1800-1842 (Cambridge, 1951),
F. R. Dulles, The Old China Trade (Boston, New York, 1930), K. S. Latourette,
"History of Early Relations between the United States and China 1784-1844",
Transactions Connecticut Academy of Arts and Sciences, vol. 22 (1917), and S. E.
Morison, The Maritime History of Massachusetts, 1783-1860 (Boston, 1921), chs.
4-6. See also the important article of W. E. Cheong, "Trade and Finance in China
1784-1834, A Reappraisal", Business History, vol. 7 (1965), pp. 35-56.
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supply was both expensive and inexpedient, however, and with the tremendous increase of the tea consumption in the Western world the need for
marketable produce became more and more urgent.
Although the final solution was only to be found in opium, from the 1780s
onwards the Pacific played a great role in supplying China with goods. The
Russians had shown the way with the Alaskan furs they imported via
Kiakhta 1). The sojourn of Cook's third expedition in Kamchatka had indicated the great value Russian merchants attached to the sea otter, but it
seems unlikely that the north-west coast would have been the scene of an
international scramble, had not King and Gore, who led the expedition on
the homeward voyage, been compelled to call at Macao 2). Now the connection between Alaska and Canton had been made; it only awaited the
publication of the official account of Cook's last voyage, and the return of
peace in 1783, to trigger off the rush. From Macao, India and Britain itself,
private enterprise sent ships to the cold coasts of northern America 3).
But it was not only British enterprise that erupted. France sent out La
Perouse to investigate the fur trade, and after his report had been published
and the monopoly of the unenthusiastic Compagnie des lndes had been
abolished, two private expeditions were mounted '). Spain herself showed
signs of interest, though these waned after the Nootka Sound fiasco. The
Russians gradually moved southward, and at the turn of the century established their headquarters at New Archangelsk on Sitka Island. They, however, were never allowed to trade at Canton 5).
The major spoils of the new trade were to fall to the citizens of the youngest nation: the United States 6). Only a few years after in 1787 the first
American ships had visited the north-west coast, the Americans completely
dominated the Cantonese fur trade. Born in an unfriendly, mercantilistic
world they were excluded from many of the British imperial routes they had
plied before, and were forced to investigate new trades. Without any support
from their federal or State governments, New York and New England
showed the way, but only the outbreak of the French wars gave the Americans the golden opportunity they had been hoping for.
Their meteoric rise in the Pacific was to some extent helped by the failure
of the other nations involved in the Canton trade to exploit the richnesses of
1) On the Russian expansion across Siberia and the North Pacific see F. A.,
Golder, Russian Expansion in the Pacific 1641-1850 (Cleveland, 1914).
2) Harlow, op. cit., p. 419.
3) Harlow, op. cit., pp. 420-438.
') Dermigny, op. cit., vol. III, pp. 1154-1155.
S) Dermigny, op. cit., pp. 1183-4.
6) The general background of American maritime enterprise is provided by
J. G. B. Hutchins, The American Maritime Industries and Public Policy, 1789-1914
(Cambridge Mass., 1941). On her commercial involvement in the Pacific apart from
the work mentioned in note 5, see Dodge, op. cit., Morison, op. cit., and also the
monographs K. W. Porter, John Jacob Astor, 2 vols. (Cambridge Mass., 1931) and
H. W. Bradley, The American Frontier in Hawaii: the Pioneers 1789-1843 (Stanford, 1943).
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the coast. The war which broke out in 1793 cut off France and the Dutch
Republic - which had not yet shown any interest in the fur trade anyway from the sea and so prevented their participation. It was more remarkable,
however, that the British traders who had figured so prominently in the
opening of the trade and also the Nootka Sound question, completely disappeared from the scene once the dispute had been settled. Although perhaps
ways could have been found to accommodate private enterprise within the
limits of the monopolies of both the South Sea Company and the East India
Company, the opposition of the latter especially proved decisive in stifling
further interest. The E.1.c. itself, assured of the British and colonial tea
markets, had no incentive to enter the new and highly adventurous trade
which seemed to be so out of character with its well-polished operations.
Similar arguments may explain the reticence of the Dutch East India
Company (V.O.c.): in 1791 the States General had accorded the company a
monopoly of tea imports into the Republic, and once foreign competition
had been eradicated profits were high enough so that no thought had to be
given to expanding the scope of the operations 1).
Yet it is highly unlikely that the V.O.c. ever contemplated the fur trade
at all, as the Pacific generally seemed to be over the horizon of Dutch merchants and observers. When after about 1750 intere,st in the Pacific n.vived
in Europe, the Republic had not followed the example of Britain and France
and participated in this new maritime race. It must be emphasised, however,
that how diverse the aims and varied the forces that underlay the sending of
exploratory expeditions, the prime agent for getting them underway and
directing their effOl ts, was a strong and determined central government.
Only so could the retarding factors of existing monopolies be overcome, and
the necessary resources drawn together and molded into a meaningful
enterprise. Such central direction was utterly lacking in the Netherlands. The
States General certainly were not in a position to sponsor expeditions, nor
would any of the Provincial States - not even those of Holland - feel
called upon to act in such matters. The navy, which had been involved in the
Eastern seas since 1782, was similarly crippled through its sectionalization in
five admiralties, while the most prominent of these, Amsterdam, had no
inclination -let alone the finances! - to follow the example of France and
Britain. The West Indian Company had not surprisingly lost all interest in
the area after Roggeveen's voyage of 1721 2), and the V.O.c., still remindful
of the money wasted on Tasman's explorations, was content to rest on the
enjoyment of its monopoly. Neither did enough interest and enterprise exist
amongst the mercantile community at large, either in Holland or in the East
Indies where no country trade had developed as in British India, to exert
pressure or themselves mount an expedition. The sedentary reception given
1) F. J. A. Broeze, "Het einde van de Nederlandse Theehandel op China",
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, vol. XXXIV (1971), p. 134.
2) On Roggeveen's expedition see A. Sharp (ed.) The Journal of Jacob Roggeveen
(Oxford, 1970).
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to the publications of Cook's voyages contrasted markedly with the excitement roused in foreign maritime circles.
Thus until 1795 no ship unde.r the Dutch flag took part in the second
European invasion of the Pacific. The following twenty years of almost unhalting warfare prevented of course any projects from being conceived or
executed, but the forced inactivity of the metropolis was to a celtain extent
compensated for by a remarkable feat of enterprise from Batavia, the capital
of the Dutch empire in the East. Unfortunately, only very scanty information
is available about two expeditions sent out from Java to Kamchatka, in
order to participate in the fur trade to Canton. These ventures of 1811-12
were instigated by a Mr. Timmerman Thijsse, a former servant of the V.O.c.,
who had set up business in Batavia 1). Both failed because of the confused
conditions of war time; one, with a charte.red American vessel, did not
even proceed beyond Macao where it was stopped and sent back by a
British naval force 2). Interestingly, this expedition had been joined by J. C.
Baud, the later Governor-General of the East Indies and Minister for the
Colonies. After his return he rejoined the civil service, but as will appear
later, he did not lose sight of the objectives of his voyage.
During the same period, in the tea trade, previously restricted to the size
of the home market, as elsewhere, the Americans gradually filled the gaps
left by the continentals, and from the season 1807/08 they were the only
other participants besides the British 3). Through the great increase in their
trade the Americans encountered the same financial problems as all previous
China traders. Although initially they had successfully marketed the reputedly medicinal and aphrodisiac plant ginseng, this soon became completely insufficient to cover expenses. Thus with great gusto they entered the
fur trade. Great daring and enterprise enabled the Americans to build up an
interest which would lead the coast to be called Boston's commercial suburb.
Soon they found that the furs of the sea-otter were not the only resources
of the Pacific that could be marketed in Canton. Seal skins of the Antarctic
and more temperate southerly regions, sandalwood, beche-de-mer could be
1) In 1816 he still consigned 500 piculs of coffee to Holland (A. Hoynck van
Papendrecht, Gedenkboek A. van Hoboken 1774-1924 (Rotterdam, 1924), p. 89),
but he was not mentioned in the list of merchants in Batavia, Semarang and Sourabaya published in the Regeringsalmanak van Nederlandsch Indie of 1817. In 1818
he became Governor of Malacca, when this port was returned to the Dutch.
2) T. S. Raffles, The History of Java (London, 1817). p. 210, and Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, vol. I (1911), col. 245.
3) J. D. Forbes, "European Wars and Boston Trade 1783-1815", New England
Quarterly, vol. XI (1938), pp. 709-730; R. G. Albion, "Maritime Adventures of
New York in the Napoleonic Era", in Essays in Modem History in Honor of W. C.
Abbott (Cambridge Mass., 1941); S. E. Morison, op. cit.; J. C. Westermann, The
Netherlands and the United States, their Relations in the Beginning of the Nineteenth Century (The Hague, 1935). For the history of a Dutch business firm during
this period, see J. Rogge, Het handelshuis Van Eeghen (Amsterdam, 1942), pp.
126-148; for an American one C. Seaburg and S. Paterson, Merchant Prince of
Boston, Colonel T. H. Perkins, 1764-1854 (cambridge Mass., 1971), chs. 10-20.
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sold profitably. Each of these products was indiscriminately exploited and
each region went through the progressive states of discovery, exploration,
exploitation and exhaustion. For instance, sandalwood showed four distinct
cycles: those of Fiji, the Marquesas - both already depleted before 1820the Sandwich Islands until about 1830, and finally Melanesia. Apart from
some peripheral operations from New South Wales 1), until the 1830s most
of the new activities were to be initiated and sustained by the Americans.
It was, however, not only the fur and adjacent trades that made American
masters choose the route round Cape Horn on their way to China, the Dutch
East Indies or Manila, all places where full cargoes of colonial produce could
be loaded. In the twenty years around 1815 mainly through their aggressive
enterprise the old restrictive and purely Spanish galleon trade, which for
centuries had exchanged American silver for Asian textiles and spices, blossomed out into a truly international trade of a much wider geographical
significance. Although, as Cheong has demonstrated, also a regional trade,
of some size developed between Bengal and the Pacific coast of Latin-America
thus by-passing Manila 2), the trans-Pacific link became only important when
it was inserted in a global pattern of mercantile operations created by the
maritime traders of the North Atlantic world.
For them the westward passage across the Pacific, where their ships were
greatly favoured by the southeastern and easterly trade winds 3), made it
possible to dovetail operations in the two basically different trade areas of
Latin America, particularly the Pacific countries of Chili, Bolivia '), Peru
and to a lesser extent Columbia and Mexico, and East Asia. The former,
where a great demand for European and American goods existed, had hardly any produce to offer in exchange, and imports had mainly to be paid for
with gold or silver, in bullion or coin. This not only left the ships of the Atlantic traders empty, but also induced them to look for opportunities to
make their silver work. On the other side was Asia where generally the
balance of trade still was very much in favour with the native countries, and
hence still a great proportion of the exports had to be financed in cash.
Not hampered by restrictive monopolies and only checked temporarily
by the Embargo of 1808 and the War of 1812, the Americans devoted all
their drive and skills to the establishment and development of thtse transPacific links. British traders showed much less interest. It is true, they did not
come very far behind the Americans in Latin-America, and in fact quickly
1) See D. Shineberg, They Came for Sandalwood. A Study of the Sandalwood
Trade in the South-West Pacific 1830-1865 (Melbourne, 1967).
2) W. E. Cheong, "The Decline of Manilla as the Spanish Entrepot in the Far
East, 1785-1826", Journal of Southeast Asian Studies, vol. 2 (1971), pp. 142-158.
3) See e.g. Algemeen Rijksarchief (henceforth A.R.A.) Schaarsbergen, Marine
268/49, 20 August 1823, Instructions to Captain-Lieutenant J. P. M. Willinck,

Art.8.

') Bolivia, of course, had access to the Pacific until 1884, and in 1828 she had
opened the port of Cobija (formerly Lamar) for foreign commerce (A.R.A., Staatssecretarie 6351, map Chili-Valparaiso, J. F. Doursther (Dutch consul at Valparaiso)
to Minister of Foreign Affairs, 12 January 1828).
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overtook them commercially 1). But we have already seen their coolness with
regard to the fur trade, and in fact their position in Asia was different from
all other Atlantic traders. Until 1813 the EIC did not tolerate any intrusion
into her monopoly, and thereafter her traders benefited fully from the technological achievements of her Industrial Revolution which enabled them to
export cottons in such quantity and such price that their problems of financing colonial exports were largely solved. Only in China Lancashire products
performed unsatisfactorily, but there was opium, and anyway the EIC did
not relinquish her grasp in that trade until 1833.
The contest between America and British merchants, and the extent to
which they had been able to conquer trade, can be observed very clearly in the
export trade of the Dutch East Indies after the restitution of 1816. In 1819 of
171 vessels that arrived from overseas in Java, 62 flew the Red Ensign, 50 the
Stars and Stripes, and no more than 43 were Dutch 2). During the next five
years the foreign traders exploited their advantagt to such an extent
that no Dutch trader could escape heavy losses in the colonial return trade,
notably that in coffee 3). This threatened not only to push the Dutch traders
out of their own trade, but also to undermine the function of the Netherlands itself as the European emporium for these goods.
III

It is not the purpose of this essay to discuss the British supremacy, nor the
measures finally taken by the Dutch government to solve the twin problems
of colonial finance and trade; about which an abundancy of literature
exists '). Rather it is my intention to direct attention to the Pacific aspect of
the Asian trade, which was the foundation of the American position in East
Asia 6). The Americans did not benefit from the Industrial Revolution; on
1) See e.g. D . B. Goebel, "British-American Rivalry in the Chilean Trade, 18171820", Journal of Economic History, vol. 2 (1942), pp. 190-202.
2) W. M. F. Mansvelt, De Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924
(Haarlem, 1924), vol. I, p. 41. Looking at the situation from the "receiving end" of
the stick, in 1818 64 ships arrived in Amsterdam from Batavia: of these 26 were
Dutch, 7 British, and no less than 31 American (J. C. Westermann, Gedenkboek
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam, deel 1: 1811-1922
(Amsterdam, 1936), p. 155).
3) Mansvelt, op. cit., vol. 1, pp. 54-55. The history of the individual firms involved still remains to be written, despite Hoynck van Papendrecht's work on Van
Hoboken.
4) Mansvelt, op. cit., vol. 1, pp. 64-107; H. R. C. Wright, Free Trade and Protection in the Netherlands 1816-30 (Cambridge, 1955), L. J. Plemp van Duiveland,
Willem Frederik, Koning der Nederlanden (Amsterdam, 1949), J. S. Furnivall,
Netherlands India (Cambridge, 1939), or also E. Verviers, De Nederlandsche
Handelspolitiek (Leyden, 1914), ch. X.
6) The rapid success of the N.H.M., however, meant that as less American ships
called at the three Javanese ports that were open to overseas traffic, Batavia,
Semarang, and Sourabaya, a greater proportion of these could rely on trade goods
and specie immediately taken from the United States. Thus, in 1830 of the 12
American ships that arrived in Batavia, only one arrived from Callao, though an-
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the contrary, in Latin America they experienced a most severe competition
from British traders - and yet they were able to participate, and flourish,
in the Asian trades. It is remarkable that in the historiography of the Dutch
economy of the early 19th century always the exceptional case of Britain is
used as a yardstick; comparisons should be made with those countries
which found themselves in a similar position of economic underdevelopment as the Netherlands : the United States, or, even more appropriately,
France, or the Scandinavian and German maritime "powers".
The immediate advantages the Americans had in Batavia were easily
diagnosed:
"Velen, vooral Amerikanen, kwamen aldaar aIleen met harde piasters om in
te kopen." 1)
and appreciated by sellers, notably the colonial government. But no one at
that stage raised the question how the Americans succeeded in having available such large quantities of silver, and what Dutch merchants could do to
be in a similarly favourable position. For them Spanish dollars were a commodity that had to be ordered in England (London or Liverpool) and because of its high price was only to be used in cases of utter necessity - not
something to be fetched at the source.
In the case of the Chinese trade (the only other Asian trade in which
Dutch mercants were engaged apart from the exclusive Japanese connection) somewhat more insight into the scope and methods of the Americans
was displayed. The Chamber of Commerce of Rotterdam, replying to Goldberg's circular letter of 31 December 1816, in which he asked all Chambers
to express their opinion about the future of the Chinese trade, were conscious of the activities of the Americans, but in the same time their remarks
could not show more clearly the sedentary character of Dutch enterprise 2).
After having explained that the British and Portuguese did not provide any
competition, as they catered only for their domestic markets, they stated :
"De geduchte mededingers zijn de Amerikanen. Hoe gevaarlijk ook derzelver
Pelterijhandel is, daar dezelve in hun land met de wilden, ongeciviliceerve en
trouwelooze menschen moeten handelen, zoo is dezelve voor hen voor het
grootste belang en schenkt hen in China avantages, waarvan andere Natien
zijn uitgeslooten .. ."
"Het is niet mogelijk geweest, schoon men het getracht heeft te bekoomen, de
other three had called at Rio de Janeiro and Montevideo which could have fulfilled a similar function, while of three more that arrived from China and Sumatra
it could not be established via which route they had reached the Far East (Javasche
Courant, 1830, passim, scheepsberigten). The growing commerce of Manila and
China would of course attract trans-Pacific traffic much longer, and in 1828-33 still
21 out of 43 American ships that arrived in Canton had come across the Pacific
(Dermigny, op. cit., p. 1178).
1) J. van Ouwerkerk de Vries, Verhandeling over de Oorzaken van het Verval des
Nederlandschen Handels en de Middelen tot Herstel of Uitbreiding van denzelve
(Haarlem, 1827), p. 133.
2) Copies of the replies of all Chambers of Commerce and Factories can be found
in A.R.A., Kolonien 4707. The Rotterdam letter was dated 21 March 1817.
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rekening wegens eene Amerikaansche lading in handen te bekoomen: maar
van meer dan eene kant heeft men berigten dat hunne uithandel met de pelterijen naar China hen zoo voordeelig rendeert dat zij slechts matige prijzen
voor den thee nodig hebben om nog eene brillante reis te maken."
The Alaskan connection thereafter remained "on the books" as a standard
explanation, even when the fur trade had already declined into insignificance 1). The uncritical mentionings in fact show the lack of direct knowledge in the Netherlands about this far-away trade. Ironically, as we will see
later, the only person to have first-hand knowledge of the trade, Captain
Boelen who visited Hawaii in 1828, through his connections with two of the
last active fur traders, also over-estimated the importance of the trade 2).
One can perhaps not be surprised that the sedentary spirit of the Netherlands did not lead to greater familiarity with the fur and sandalwood trades
of the Pacific, but it is much more remarkable that almost without exception
no attention was given to the trans-Pacific silver link. The Middelburger
P. Pous in 1817 noted that the Americans financed many of their purchases
with "Spaanse Matten" which they had brought across from "Amerika" but
it is uncertain which part of the continent he meant 3). This hesitant suggestion about the origins of the American silver was not followed up, and the
East Asian and Latin American trades were always discussed in complete
isolation from each other, as is shown decisively by the scope of the early
operations of the N.H.M. 4).
Similarly all exploratory expeditions sent out on initiative of the King in
the early 1820s, had only instructions to investigate the commercial possit
bilities of Latin America 5); the tracks of the two naval expeditions, the firs,
1) See e.g. Van Ouwerkerk de Vries, op. cit., p. 198, Algemeen Handelsblad
issues of 30 July and 27 December 1828, or. S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis van
Nederlands Zeevaart en Handel (Haarlem, 1836 - but probably already written in
1833).
2) See below, p. 272.
3) P. Pous, Onderzoek of het voor het belang van den Nederlandschen Handel
raadzaam zij den Invoer van Thee in dat Koningrijk al dan niet vrij te stellen (Middelburg, 1817), p. 20.
4) Mansvelt, op. cit., vol. 1, chs. IV and V, or also Th. P. M. de Jong, "Het waagstuk van de winst op een markt in wanorde. Een studie over de Noord-Atlantische
handel met Latijns-Amerika (1807-1830)", Economisch-Historisch Jaarboek, vol.
XXXI (1965-6), pp. 116-133.
5) Thus the voyages of Captain-Lieutenant H . W. de Quartel from 1824-1826 to
Columbia and Central America (Th. P. M. de Jong, "Nederland en Latijns-Amerika
(1816-1826)", Economisch-Historisch Jaarboek, vol. XXIX (1961 /2), pp. 86-102);
General Jan Verveer in 1826 to the Panama congres (which undertaking has not yet
been adequately analysed), Captain J. P. M. Willinck aboard H. M. Corvet "Lynx"
via the River Plate, Chile and Peru to Java in 1823-4 (about which voyage Willinck
himself published Reize om Kaap Hoom langs de westkust van Zuid-Amerika . . .
naar Batavia (2 vols., Breda 1835-6); his official report on the expedition can be
found in A.R.A. (Schaarsbergen), Marine, Scheepsjoumalen nr. 2697), and finally
the expedition of H.M. Frigate "Maria Reigersbergen" (Captain F. Coertsen) and
H.M. Corvet "Pollux" (Captain-Lieutenant c. Eeg) in 1824-25 along the same route
round Cape Hom to the East Indies (indifferently described in P. Troost G.zn.,
Aanteekeningen gehouden op eene reis om de wereld ... (Rotterdam, 1829); a
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Dutch vessels since Roggeveen to travel round Cape Horn to Batavia, are
misleading in so far as they suggest a connection 1). Yet the second expedition, that of the Maria Reigersbergen and the Pollux might have provided the
breakthrough as Captain Coertsen was asked before he sailed from Texel
roads in 1824, whether any excessive delay would be caused by his ships not
sailing directly to Java, but taking their course via the Sandwich Islands
and China 2). Coertsen, however, feared that he would arrive on the coast
of China in the wrong season (June/July) and hence would have to wait until
the monsoon turned in October before he could proceed on the last leg of his
voyage. As it turned out, the expedition on its passage across the Pacific was
plagued by a shortage of provisions and water, and all thoughts about going
to China were abandoned.
It was not until Van Ouwerkerk de Vries in his prize essay of 1827 discussed the future of Dutch commerce and shipping that the importance of
the trans-Pacific route was widely publicised. He first pointed at the opportunities in Latin America: 3)
"Grootere ondememingen kunnen ... zeilen om Kaap Hoom (die eerekaap
voor den ouden Hollandschen zeeploeger!) om in de Stille Zuidzee, die groote
baan voor nieuwe ontdekkingen, de westkust van Zuid-Amerika te bezoeken,
waar in Chili en Peru, de havens van Valparaiso en Lima reeds bekende en
gevestigde handelsplaatsen zijn, en langs deze onmetelijke kusten, bij uitbreiding des handels, DOg vele zullen geopend worden . . . Niet altoos zal men daar
volle ladingen voor ruime schepen tot retourladingen aantreffen .. . [maar er
is] zilver en goud voorhanden, om de remisen met voordeel op den Europeschen koers mede te nemen;"
and then continued to suggest:
"Voor ondememingen, op nog al breeder schaal ontworpen, zal men bij sommige in Indie gewilde artikelen met het verwisseld goud en zilver naar Java of
onze hoogere Indische bezittingen ten handel kunnen oversteken; of wil en kan
men naar de Noordelijke havens in de Stille Zee opstevenen, bij dat zilver de
pelterijen, aldaar in zoo menigte en goedkoop voorhanden, ten handel naar
China voeren, en daaruit een deel van het geheim verklaren, waarom wij in de
Theehandel tegen de Amerikanen niet alto os op konden varen."
The fur trade still appeared, but now finally besides and in conjunction
with Latin American silver. At this stage the first and only Dutch global
venture was already more than a year under way, and there can be little doubt
that Van Ouwerkerk de Vries received the inspiration for his observation
from that quarter : other passages in his book show that he must have been
manuscript account written by W. C. Singendonck is held by the Nederlands
Scheepvaart Museum, Amsterdam.
') Thus no connection between the two areas is established in Willinck's commercial report from Manila, written 30 November 1824 (A.R.A., Nationale Nijverheid 1, 26 april 1825 no. 73A; remarkable De Jong's categorical declaration that
Willinck had sent no reports after touching at Buenos Aires (De Jong, Nederland
en Latijns-Amerika, p. 80 n. 1).
2) Coertsen to Ministerie van Marine, 14 July 1824, (A.R.A. (Schaarsbergen),
Marine 2862 August 1824) N 28.
3) Van Ouwerkerk de Vries, op. cit., pp. 197-8.
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in close contact with the owners of the Wilhelmina & Maria, Insinger &
Co. 1).
IV
As no archival material relating to the fitting out of the Wilhelmina &
Maria and hence the decision-making process of Insinger & Co. is available,
it is only on the basis of circumstantial evidence that we can reconstruct the
aims of the expedition, and the information on which it was based. The
question as to why the expedition was sent out, is even more open to speculation, but it may be appropriate first to give a short impressionistic sketch of
the responsible firm 2).
Although Insinger & Co. was recognised as one of the most creditable and
respectable houses of Amsterdam 3), the firm had not existed all that long.
The founder, Hermann Albrecht Insinger (1757-1803) arrived in the 1770s in
Amsterdam from the small German town of Blickeburg, where his family
belonged to the ruling circle. Probably Insinger was not without means when
he started his new life, but even so his ascendancy was remarkable. He married the daughter of a banker and in 1796 acted temporarily as the charge
d'affaires of Hope & Co. In 1801 he established the firm Insinger & Co, which
after his death was carried on by his son-in-law F. A. Gaertner and his sons
Albrecht Frederik (1788-1872) and Jacobus Hendrikus (1791-1874). During
the difficult times of the French wars they apparently succeeded in finding
profitable lines of business, and their social respectability was confirmed by
marriages to the Borski family.
In the 1820s the operations of the firm had extended quite considerably,
although it is impossible to hazard a quantitative guess. They traded with
Surinam and the West Indies, and occasionally with the United States. This
mostly involved colonial produce such as sugar, coffee or cotton. The
Caribbean was probably still their main area of interest, as the firm also
acted as the agent of planters and negotiated and managed mortgages on the
Danish West Indian islands. But already their attention was directed towards
the East Indies, a tendency which was to find expression in the venture with
the Wilhelmina & Maria, and after 1830 made the East take precedence over
1} Van Ouwerkerk de Vries, op. cit., A close family relationship existed between
the various parties: Van Ouwerkerk de Vries was the step-father of Boelen's cousin
Johannes Boelen (who later became head of De Vries' shipbroking firm), while
Johannes in his turn was a cousin of the partners of Insinger & Co. (W. H. van der
Linden, Stamboek Boelen (Amsterdam, 1941), pp. 18-24, 107 and 128.
2} Details about the Insinger family can be gained from Nederland's Patriciaat,
vol. 20 (1931-2), pp. 122-133. As the firm's records are not available, one must rely
on intelligence from commercial newspapers, such as the Algemeen Handelsblad,
material in the archives of the Department voor de Nationale Nijverheid (A.R.A.)
and the papers of Insinger's attorney, AE. Hansen (G.A.Amsterdam, Notarieel
Archief 18921).
3) G. Brender a Brandis (charge d'affaires at Rio de Janeiro) to Minister of
Foreign Affairs, 22 September 1826, Bijlage B, p. 1 (A.R.A. Buitenlandse Zaken
476, 19 December 1826 N 12.
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the West in their operations 1). Also relations existed with London, Hamburg
and Paris, possibly only of ephemeral nature, while a younger brother was
one of the principals of the Antwerp house of Agie & Insinger. A close relationship with the tea trade existed through J. H. Insinger's directorship
together with his brother-in-law David Borski of the remarkable Pakhuismeesteren van de Thee of Amsterdam, the company that stored, weighed,
lotted and auctioneered all teas imported into the capital 2). Insinger & Co.
had not only commercial and financial interests, but also owned ships and
acted as ship's husband for others. As an illustration of their prominent
position in the mercantile community of Amsterdam, A. F. Insinger had in
1823 been a member of a delegation of merchants to discuss the antiquated
commercial conditions of the city with a Parliamentary Committee 3).
During a heated exchange on the conditions of the tea trade in the columns
of the Algemeen Handelsblad in 1829, after the return of the Wilhelmina &
Maria, the editors of the newspaper claimed that the voyage of the ship
across the Pacific had been purely accidental 4). If this would be found to be
true, the expedition would assume a completely different significance, and
should indeed be regarded as no more than a temporary aberration caused
by the vagaries of fate.
According to the captain and supercargo of the Wilhelmina & Maria,
Jacobus Boelen, writing an introduction to his published account of the expedition 5), its aims were :
"te onderzoeken, in hoeverre het voortzetten van . .. handel, met Nederlandsche en Duitsche fabrijkgoederen, op de Oost- en West-kust van Zuid-Amerika,
gunstige uitzigten zou kunnen opleveren; waarmede ik dan tevens zou hebben
te verbinden het nemen eener proeve, ten opzigte van de voordeelen, die er, in
het vervolgen der reize door de Stille Zuidzee, op de in die zee gelegene eilanden,
in China of Nederlands Oost-Indie zouden zijn te wachten of te hopen, uit de
opbrengsten der goederen, die op de Kusten van Zuid-Amerika, of op de westkust van Mexico afgezet zouden zijn."

As this statement was made some ten years after the initiation of the
venture, it might be misleading in seeing intentions where none had existed.
The actual events immediately prior to Boelen's crossing of the Pacific,
which no doubt inspired the Handelsblad to its remarks, could indeed create
doubt about his original aims 8).
1) J. Rogge, Het handelshuis van Eeghen (Amsterdam, 1942), p. 240.
2) Memorieboek van de Pakhuismeesteren van de Thee (Amsterdam, 1918), p. 85.
3) Westermann, Gedenkboek pp. 171-174, and Amstelodamum, Jaarboek 58

(1966), p. 173.
4) Algemeen Handelsblad, 5 September 1829.
•) Jac. Boelen Joh.zn., Reize naar de Oost- en Westkust van Zuid-Amerika en,
van daar, naar de Sandwichs- en Philippijmsche Eilanden, China enz ... (3 vols.,
Amsterdam, 1835-6), vol. 1, p. 2-3.
8) An extensive account of the voyage can be found in Boelen, Reize. The log of
the Wilhelmina en Maria is kept in the Nederlands Scheepvaart Museum, Amsterdam, Inv. Of. B 199 (2) I 225, while Boe!en's personaljoumal reposes in the A.R.A.
Aanwinsten Tweede Afdeling, 1887 A XI 5c. See also F. J. A. Broeze, "Jacobus
Boelen Joh.zo.", in: Vier Eeuwen Varen (Bussum, 1973), pp. 213-229.
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The circumstances can be described in short as follows (and were reported
as such by Boelen, on the spot, in the ship's log). In the Peruvian port of
IsJay a passenger on the Wilhelmina & Maria attempted to smuggle silver
out of the country, was detected and as a consequence the ship was detained.
Boelen feared condemnation of his vessel, and decided to slip anchor and
flee. The problem then arose: where to go? There was not enough drinking
water aboard for a return voyage round Cape Horn to the Atlantic, and as
Boelen was not confident that the Chilian authorities would not co-operate
with those of Peru for his persecution, the only alternative was to cross the
Pacific. However, also Java was out of reach because of the water situation,
and the ship had to make for the nearest land, the Hawaiian Islands. There,
completely by chance, Boelen arranged to load a cargo of sandalwood for
Canton.
However, an entirely independent source confirms conclusively that the
original intention was to direct the Wilhelmina & Maria further than Latin
America 1). In 1825 the Captain's Society of Amsterdam, Zeemanshoop
(founded recently in 1822) decided to set up a charitable fund to assist
merchant seamen and their families in distress. A monthly contribution for
all members was fixed, and it was agreed that all masters would furnish one
half of the contribution for the period of their next overseas voyage in
beforehand. As of course the duration of no voyage could be predicted with
any accuracy, standard figures were adopted for each trade. Thus a return
voyage to Java was taken to last twelve months, and to China sixteen. The
longest time (and hence the largest immediate contribution) was alloted to
"voyages round the world": 26 months. As no other ventures like that of the
Wilhelmina & Maria were being planned it is more than probable that
Boelen (who was an Executive member) had given the estimate - and thus
indicated the global scope of his voyage 2).
Yet, one can still have some doubt about whether Java or China was intended as the Asian destination. Considering Insinger's moves towards the
East Indian trade, and their insight in the depressed state of the tea market,
Batavia would be the most probable choice - which is confirmed by the
fact that when Boelen in Canton did not buy a cargo on account of the
expedition, but rather took a freight home 3) on account of the American
firm Perkins & Co.
1) On the muster-roll of the Wilhelmina en Maria which has by chance survived
(G.A.A., Particulier Archief 38-125), the crew signed articles that bound them
"Naar Lima zullende ten allen tyde zyten ten keuze en believen van den Kaptn. zo
den orders van den Kaptn. komen te vallen" - not a usual wording, but not indicative of the ship's destination.
2) J. H. van den Hoek Ostende, College Zeeman shoop 1822-1972 (Amsterdam,
1972), pp. 18-21.
3) Boelen, Reize, vol. 3, pp. 351-3. This shows that already in the season 1828/9
Perkins & Co. were involved in the continental tea market, contrary to the opinion
of Colonel T. H. Perkins' biographers (Seaburg and Paterson, op. cit., pp. 357-8).
Boelen's account is confirmed in a letter written by Captain Harmssen of the Prussian ship "Prinzess Louise" (about which later more!), dated Canton, 2 December
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If therefore they planned from the beginning a global venture, to Latin
America and Java, what may have moved Insinger & Co away from their
generally inconspicuous business and into this spectacular undertaking?
When they first contemplated it, probably in late 1824, they must have been
clearly aware of both the financial difficulties of the Dutch firms trading
with the East Indies, and the establishment and programme of the Nederlandsche Handel-Maatschappij; both factors which made the Cape of Good
Hope route to the East Indies utterly unattractive. To the imaginative and
enterprising, however, there was an alternative: the Latin-American and
trans-Pacific route. It is not certain from what source Insinger & Co gained
their knowledge about Chili and Peru: the consul-agents of the N.H.M. who
were to supply regular commercial information to the Department van
Nationale Nijverheid which passed all relevant news on to the press, had
not yet arrived on their posts, nor had Captain Willinck's report from
Manila, in which he indicated the commercial merits of the major Pacific
ports, been written or received. They may have gained information from
their brother Johannes in Antwerp (from where ships had already sailed
round the Horn) 1) or their relations in America or Hamburg, may be learnt
something about the voyage of the Prussian ship Mentor (about which later
more) that in September 1824 anchored off Helsing0r after a trans-Pacific
voyage to Canton and home, but probably most information and inspiration
came from the many American masters that visited Amsterdam and no
doubt told remarkable stories about their exploits, and the interest in Latin
America that blew across from England.
Whatever doubts Insinger & Co may have had about their plans, these
were soon dispelled by the man they accepted as leader of the venture,
Captain Jacobus Boelen 2). He displayed the same zeal as so many naval
officers on half-pay, who abounded in all maritime nations, after 1815 and
were most active in getting innovative ventures under way. From 1819 to
1824 he had made four return voyages from Antwerp to Java 3), and he
was now determined to see other ports of the world. From his arrival in
Amsterdam in early 1825 execution of the plan, the purchase of the suitable
ship and the collection of a cargo for Latin America, went ahead with determination. Mter some delay caused by contrary winds, the Wilhelmina &
1828 (Deutsches Zentralarchiv, Hist. Abt. II, Merseburg, Preussische Staatsbank,
Akten der Seehandlung (henceforth DZA, Seehandlung), Rep. 109 B Tit. IV Nr.
25). A list of the return cargo of the "Wilhelmina & Maria" can be found in the
Algemeen Handelsblad of 6 May 1829.
') In 1825 the firm of which Johannes Insinger was a partner, Agie & Insinger,
themselves bought a brig for an expedition to Peru (A.R.A., Staatssecretarie 2185,
12 March 1825 N 129).
2) On this remarkable person see Broeze, Boelen, and J. C. Oderwald ed. Het
Merkwaardig Dagboek van een Nederlands Zeeman 1790-1876 (2 vols., Amsterdam, 1942-3); information about his social background can be g~ined from W. H.
van der Linde compoStamboek familie Boelen (Amsterdam, 1941).
3) The logs of his ship "Delphine", owners De Cock Freres of Ghent, repose in
the Nederlands Scheepvaart Museum, Amsterdam, Inv. nrs. B 199 (I) 225 I and II.
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Maria on 16 February 1826 finally started on a voyage which as it turned out
was to last more than three years. The favourable reports of Willinck and
Coertsen, and the general intelligence received from Latin America during
1825 can only have served to strengthen Insinger & Co in their plans.
It is not my intention to give here a narrative account of this remarkable
voyage; its details can be found elsewhere 1). It may suffice to note that after
an embargo at Montevideo of over six months, the Wilhelmina & Maria
without any difficulties rounded Cape Horn and in consequence of the local
trading conditions started calling at the various ports on the Pacific coast.
Though not always intentionally she called at Valparaiso, Arica, Guayaquil,
Payta and Callao.
In February 1828 she was at the small Peruvian port of Islay to unload
a cargo of deals and spars, and before the passage across the Pacific had
only to visit Callao one more time to collect the last outstanding debts. Here
the events occurred that have been related earlier and that finally directed
her towards Canton rather than Batavia; arriving too early for the tea
season Boelen made good use of the resulting delay by fetching rice cargo
from Manila. In December 1828, he loaded a full tea cargo on account of
the American house of Perkins & Co, which was consigned to their agents
Hope & Co. In May 1829 the Wilhelmina & Maria finally dropped anchor
in the IJ off Amsterdam.
Unfortunately, the accounts of the expedition have not survived, but we
can safely conclude that Insinger & Co were more than dissatisfied with the
overall result of the expedition. Quite apart from the financial outcome, they
must have suffered great anguish about Boelen's adventures in Latin America
and the duration of the voyage, which lasted more than a year longer than
planned. Moreover, what they had originally intended, viz. to enter the
colonial trade via the Pacific door, had not been realized, and instead the
Wilhelmina & Maria had only acted as carrier from China - thus indicating
the future function of trans-Pacific shipping, but not satisfying their commercial instincts.
But perhaps most importantly of all, also in Insinger's mind the two
worlds of Asia and America had been separated again. When in 1827 the
N.H.M. was reorganised, a new company was soon founded to take over
their Caribbean and South American operations. The West Indische Maatschappij of 1828 which probably could not have existed but for the drive of
the king, was strongly supported by a few Amsterdam merchants, notably
Borski and Insinger 2). It is therefore not surprising that the firm decided to
drop all thought about global ventures, which necessarily included Latin
America.
Boelen, however, was not prepared to give up, he felt very strongly about
the opportunities of the newly independent states, and rather astonishingly
1) See note 43. See the map (taken from Boelen, Reize) between pp. 270 and

271.
2) R. Reinsma, "De West-Indische Maatschappij 1828-1863", Tijdschrift voor
Geschiedenis, vol. 37 (1960).
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even more so about the fur trade. The reason for this was that on Hawaii he
had become befriended with two American merchants, William French, who
had freighted the Wilhelmina & Maria with the full cargo of sandalwood for
China, and Thomas Meek. Both men, but especially French, were still active
in the Alaskan fur trade 1). Boelen himself traded some furs to China and
hence observed the tremendous profits that could be derived from it. In
vain he tried to interest the commercial community of Amsterdam in his
plans for another expedition under his command; his own finances were
much too small for such a venture.
Boelen was so convinced of the value of this new trade to the Netherlands
that he finally even petitioned the King for financial assistance 2). As the
total sum involved seemed excessively large to Netscher who had to advise
in the first instance, refused any help, quite wrongly claiming that the subsidising of such ventures was rather the task of the N.H.M. Although
Boelen put unwarranted emphasis on the fur trade, its decline was not known
in Holland, and it cannot excuse the utter lack of interest in his plans.
A few years later the question of trade with the Russian settlements on
Kamchatka and the Alaskan coast, although now to be undertaken from
Java, was raised a very last time in a memorandum by J. C. Baud, then
second-in-command in the Dutch East Indies. The Dutch embassy at 8t.
Petersburg was instructed to sound the Russian government, but unfortunately her report indicated that initiatives for such ventures would be strongly
resisted. It was not made clear, whether this negative attitude arose out of
mercantilist policies or to protect the interests of William French. It is not
surprising that after this cold shower not even the most zealous official
wished to press the matter any further 3).
In his petition Boelen had indicated:
"China blijft rnij als Hollander altijd te veel ter harte, om vooral niet daar te
beproeven, of wij Nederlanders aldaar onze vlag niet evenzo goed aile jaren
1) Boelen, Reize, vol. 3, pp. 34-37,41, 50 and 135. French (1794?-1851) was a
native of Vermont and first visited Hawaii in 1819. During the early 1820s he traded
also in Canton and Sydney, but in 1825 he settled down in Honolulu where be
became one of the most prominent merchants (public Archives of Hawaii, Index
Card M-3l2, Kuykendall, op. cit., p. 95, Bradley, op. cit., p. 224 note and pp. 233234 note). In 1835 he still did business with the Russians at New Archangelsk
(Sitka) in Alaska (H. H. Bancroft, History of the North-west Coast (San Fransisco,
1884), vol. 2, p. 624 no. 3, quoted in Kuykendall, op. cit., p. 300). Thomas Meek
(1780?-1840) was also a New England man who had traded regularly with the fur
coast from 1811 onwards. He was one of the merchants most involved in the
Hawaiian sandalwood settlement of 1826, and when Boelen met him in February
1828, had just returned from a voyage to Mexico on board his own schooner
"Chinchilla". That he also still believed in the possibilities of the fur coast is shown
by the fact that a few months later, in June 1828, in partnership with the Hawaiian
chief Boki he mounted an expedition to Alaska (Bradley, op. cit., p. 112). BoeIen
had sold him some ironware and several cases of the best red wine, the latter for the
Russian governor (Boelen, Reize, vol. 3, p. 135).
2) A.R.A., Staatssecretarie 3314, 31 November 1829 N 85.
3) A.R.A., Staatssecretarie 3871, 20 November 1833 B 87, and 3935, 15 July
1834 N 103.
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kunnen blijven toonen als de Engelsche, Amerikanen, en zelfs de Franschen
en andere Natien."
The significant point is that Boelen had not only observed the dominance
of the Americans in the tea trade, which was of course well known in HoIland, but also the global ventures emanating from Prussia and France, and
realised that if Dutch merchants were not willing to engage in the opium
trade to China, trans-Pacific voyages were the only way in which the Netherlands could recapture at least a share in the tea trade. If Prussia could do it,
why not Holland?
Unfortunately, BoeIen's arguments fell on a most infertile soil. In 1828
the great debate on the future of the tea trade had been fought out between
the N.H.M. and the agents of the American importers, notably Crommelin
and Hope in Amsterdam and Cremer & Wilkins in Rotterdam, and decided
in favour of the commissioners 1). The depressed state of the market soon
forced N.H.M. to abandon their Chinese operations altogether, and where
so many of the leading merchant houses in Amsterdam had ranged themselves
on the side of the Americans, it is understandable that Boelen could find no
support for his plans. But it would be most unsatisfactory to let the matter
rest here, as neither the N.H.M. or any of the previous Dutch or firms operating in the Chinese trade, including King William's creation of 1815 (the
Geoctroyeerde Maatschappij voor den Chinaschen Theehandel 2) had ever
contemplated approaching Canton via any other way than through the
Straits of Sunda.
Whilst this was no doubt partly caused by lack of knowledge and vision,
it was also and rather paradoxically the result of the few advantages Holland
enjoyed and which, if carefully managed, might have proved to be valuable
assets, but on the whok turned out to be inhibitive factors.
Firstly there was the exportation of the Leyden polemieten, a fine sort
of camlets, which had traditionally found profitable, though never extensive
sales in Canton. Its market remained stable also after 1815. and on one occasion even an American ship imported some from Holland via the United
States 3). Flom the group of producers of this material always strong pressure
was exercised 4), and the connection indicated between Dutch participation
in the tea trade and the stability of their industry (which in a depressed town
such as Leyden could be of great significance for the employment situation);
thus their polemieten became a standard cargo for Chinamen. The one vessel
1)

See Broeze, Theehandel, pp. 152-9, and the sources mentioned there.

2) W. L. D. van den Brink, Bijdragen tot de Kennis van de economische toestand

van Nederland in de jaren 1813-1816 (Amsterdam, 1916), pp. 105-111; Broeze,
Theehandel, pp. 144-7. See p. 279, n. 3.
3) Mansvelt, op. cit., vol. 1, pp. 138 and 178, H. Muller, "Onze Vaderen in
China", De Gids, 1917, p. 329, Morse, op. cit., vol. IV, p. 91. See also the 65 chests
with polemieten on board the "Hoop en Fortuin", the only ship sent out by the
Geoctroyeerde Maatschappij in 1816 (A.R.A., Kolonien 4699, N37·, and also
4705.
4) See e.g. the petition of F. van Lelyveld Wzn., dated Leyden, 28 November
1828 (A.R.A., Nationale Nijverheid 134,27 January 1829 N19 G, Bijlage B).
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sent out by the Geoctroyeerde Maatschappij carried 65 chests, but even more
effective was their connection with the N.H.M. in which company all
manufacturers held shares. In all China ventures of the company the outward cargo included polemieten and Mansvelt states that until the late 1840s
the company supported the ailing industry by buying the textiles and sending
them indirectly to China via their factory in Batavia 1).
Secondly, and even more importantly, across the traditional path to
China was the geographical position of Java. This could in two ways affect
the course of Dutch vessels and operations. Although there always was a
scarcity of trade goods to be carried to the East Indies, one always could try
and get a charter for the conveyance of government stores, troops or
supplies 2). These opportunities of course also existed for vessels that were
destined for the colonial trade, and hence created unnecessary competition.
But even without an outward cargo to Java, vessels were attracted to the
island because of the availability of Eastern produce for sale in Canton 2).
These included Banka tin, edible birds' nests, spices, and sandalwood from
the eastern islands of the lesser Sunda group: Sumba (then generally known
as Sandalwood Island) and Timor. Although these cargoes never amounted
to anything near the value of the Chinese goods to be bought, as also a great
proportion of these goods were exported by Chinese merchants, hardly a
ship failed to call at Batavia, and thus waste valuable time and mobility.
This tendency had been shaped even into national policy through the
statute of the Geoctroyeerde Maatschappij, articles 4 and 5 of which circumscribed the working field of the company 4):
"Deze maatschappij zal gehouden zijn [in de jaarlijkse behoefte aan thee te
voorzien, door rechtstreekse aanvoer uit China] zonder elders eenige inkoopen
van thee ... te mogen doen, veel min derzelver handelfonds tot eenige andere
takken van handel te diverteren of te gebruiken."
1) Mansvelt, op. cit., vol. 1, p. 178.
2) This may be seen best illustrated by the fact that the Geoctroyeerde Maatschappij when she in 1816, contemplated a second expedition, intended to charter

the ship "De Hoop" which would become available in Batavia after having discharged her military load (A.R.A., Kolonien 4703, N 142, and 4706, 29 November
1816, concept charter agreement with Vriesendorp & Zoon of Dordrecht), but see
also the expeditions of the Middelburg ship "De Zeeuw" from 1816 to 1820 (M. G.
de Boer, 100 Jaar Nederlandse Scheepvaart (Amsterdam, 1939), pp. 18-22.
3) See e.g. the accounts of the V.O.C. for the trade to China in 1793 (A.R.A.,
Kolonien 3963 m); Anon. [J. van Ouwerkerk de Vries], Vrijmoedige Bedenkingen
over de Opterigtene Nederlandsche Geoctroyeerde Maatschappij voor den
Chinaschen Theehandel (Amsterdam, 1815), pp. 29-30; P. Pous, Onderzoek of het
v~~r het Belang van de Nederlandschen Handel raadzaam zij den invoer van Thee
in dat Koningrijk al dan niet vrij te stellen (Middelburg, 1817), p. 21; the advise of
the Bruges Chamber of Commerce respecting the tea trade in 1817 (A.R.A., Koloniaal Archief 4707); or also the anonymous manuscript "Bedenkingen over den
Theehandel" (written by a Rotterdam merchant in February 1828) in A.R.A.,
Nationale Nijverheid 117, 16 May 1828 N 29 G, pp. 29-30. Descriptions ofIndian
goods suitable for export to China can be found in Raffles, op. cit., pp. 203-209,
and J. Crawfurd, History of the Indian Archipelago (Edinburgh, 1820), vol. III,
ch. II and V, passim.
') A.R.A., Koloniaal Archief 4700, K.B. [Royal Decree] of 25 March 1815.
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"Zij zal ... moeten beijveren, om bij het uitreizen hare schepen te bevrachten
en handel te drijven met goederen en producten, in het vaderland gevallen en
aldaar gefabriceerd of uit de kolonien en bezittingen van den staat of van
elders aangebragt."
The N.H.M. followed the same policy, and as they operated several vessels
per season, could have rationalised their operations in colonial exports. Unfortunately in 1828 a speculation in Timor sandalwood failed, as it took
place just when large quantities of a superior sort from Hawaii arrived at
Canton which consequently depressed prices 1). From the point of view of
this essay, however, the most important matter to note is that although little
inducement existed to enter the Pacific route to China, the N.H.M., which
had an abundancy of capital (one could indeed argue, too much so, as it
created an initial atmosphere of euphoria in which the various enterprises
of the company were not managed critically enough) could and should have
initiated and sustained ventures on a global scale.

v
The failure of the N.H.M. to act in this way stood in marked contrast
to the activities of her much more modest, somewhat older Pruss ian sister
company, the Seehandlung. Originally founded in 1772, the Seehandlung
received in 1820 a new charter, and under the energetic leadership of Geheimer Oberfinanzrat Rother she embarked on an ambitious programme of
revitalizing the rusting and rustic Prussian economy. Unfortunately the
operations of the Seehandlung have remained obscured to the two historians
who have shed most light on the Latin American operations of the N.H. M.,
Mansvelt and De long. The former used only P. Schrader's Die Geschichte
der Koniglichen Seehandlung (Berlin 1911), which apparently emphasised
mainly the financial aspects of this multifarious company 2).
It may well be that neither King William nor Amsterdam was aware of
the operations of the Seehandlung, but in order to arrive at a proper historical assessment it is not sufficient to take on a yardstick only the performance
of the Rheinisch-West-Indische Kompagnie 3). Mansvelt's earlier failure to
emphasise the comparable aspects of the Seehandlung may have influenced
De long, who despite his concern to put Dutch trade to Latin America in
1) Mansvelt, op. cit., vol. 1, p. 196; on the situation of the Hawaiian sandalwood
trade at this time see Kuykendall, op. cit., pp. 434-436. Remarkably both Boe1en's
"Wilhelmina & Maria" and the Seehandlung's "Prinzess Louise" profited from the
glut and carried full loads to Canton (Boelen, Reize, vol. 3, pp. 36-37 and 64-65; and
ee also the journal of Stephen Reynolds, an American merchant at Honulu and a
partner of the earlier mentioned William French. The original of this journal reposes
at the Peabody Museum, Salem Massachusetts, but a copy is held at the Hawaiian
Mission Children's Society, Honolulu.
2) Mansvelt, op. cit., vol. 1, pp. 31-33.
3) Mansvelt, op. cit., vol. 1, pp. 45-46, and Th. P. M. de long, De Krimpende
Horizon van de Hollandse Kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch Zeegebied (1780-1830) (Assen, 1966), pp. 229-243. See also De Jong's "Atlantis 17801830" in Acta Historiae Neerlandica, vol. III (Leyden, 1968), pp. 189-214.

276

A CHALLENGE WITHOUT RESPONSE

the proper Atlantic perspective, has completely overlooked the Prussian
company. Yet, an almost contemporary work of Schrader's, by J. F. Meuss,
yields a vast amount of relevant material 1).
In great detail Meuss deals with the commercial and shipping activities of
the Seehandlung, although his information on some voyages is rather
scanty. He gives a complete account of all the expeditions sent out by the
Seehandlung. In the period until 1840 seven of their vessels made no less than
53 voyages to the Caribbean (including New Orleans), 10 to Latin America,
(including 5 to the West coast), and 6 global voyages 2). The first to accomplish this feat was the Mentor, which sailed in 1822 and arrived safely home
two years later. King Frederick William III was so elated about this feat
that both Captain Harmssen and supercargo Oswald were given a special
decoration. The same team led in 1826 the first expedition of the Prinzess
Louise, a ship that was to make in total six voyages round the world. She
would usually call at several ports on the Pacific coast of Latin America
then cross via Honolulu to Canton. She never took a full cargo there, but
complemented her Chinese cargoes with sugar in Manila; once the order of
these two ports was reversed 3).
Unfortunately Meuss is not very informative about the financial results
of the Seehandlung, but one figure is of interest. Until 1832 inclusive the
company had suffered a total loss of some 100,000 Thaler, ca 150,000
guilders a). Taking into account her vast operations certainly not a large
figure, and immeasurably smaller than the initial losses of the N.H.M. which
ran into millions of guilders 5). A great deal of these losses can no doubt be
attributed to the overlarge crews on board of the Prussian ships, which were
sailed under almost naval conditions of discipline and work, and to the
costly lingering of the Prinzess Louise on the Chilean and Peruvian coasts in
1827/28, which even led to judicial action and eventually the dismissal of
Captain Harmssen 6). Even if the Seehandlung was not entirely managed on
commercial lines, and its operations were directed primarily with the welfare
of the total Prussian economy in mind, still it had a most remarkable record
of performance, and the longevity of its operations showed its basic viability.
Even more interest in the trans-Pacific connection was displayed in France,
another country neglected by Mansvelt and De Jong, but which can be used
very well for comparative purposes. No government support was necessary
1) J. F. Meuss, Die Untemehmungen des Koniglichen Seehandlungs-Instituts zur
Emporbringung des preussischen Handels zur See (Berlin, 1913).
2) Meuss, op. cit., Anschnitt 2, chs. 1-3, and Anlage 22.
3) Meuss, op. cit., pp. 79-81 and 314-315. Of the second voyage of the ship an
account was published by E. I. F. Meyen, Reise urn die Erde .. . auf Prinzess Louise
cornmandirt von Capitain W. Wendt in den Jahren 1830, 1831, und 1832 (2 vols.,
Berlin, 1834). American and Dutch editions were published in 1835 and 1837-40.
Remarkably Meuss does not seem to have known this work.
') Meuss, op. cit., p. 58.
6) Mansvelt, op. cit., vol. 1, pp. 162 and 176-178, and De Jong Waagstuk, pp.
124-131.

I) D.Z.A., Seehandlung, Rep. 109 B, Tit. IV, Dr. 8, fos. 45-48 and 56.
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here, and in February 1828 it was noted in the Dutch press that no less than
8 expeditions had been fitted out from French ports for voyages round the
world (plus another 29 to Chili and Peru alone). The Handelsblad gave its
rethoric approval 1) :
"zullen deze reusachtige ondernemingen der Reeders aan hunne regtmatige
verwachtingen beantwoorden? Wij wenschen het van harte, want soortgelijke
togten zijn de roem van de koophandel."
The first French venture had already taken place some ten years earlier,
when Captain Camille de Roquefeuil (another lieutenant on halfpay!) from
1816-1818 commanded the ship Le BordeIais of the prominent Bordeaux
firm of Balguerie Junior, via Valparaiso, Callao and San Francisco to
Canton and home. Barbance claims that in 1827 no less than 24 ships sailed
for voyages round the world, but this figure seems exaggerated. However,
one ship of which she indicates the destination as Lima (the Alzire of
Marseilles), in fact proceeded across the Pacific to Manila 2), and there can
be no doubt that all French sea ports were bustling of activity to exploit the
new route.
Finally we must turn to the rivals living closest to the Dutch maritime
world: the merchant-shipowners of the Southern Netherlands. Particularly
in view of their almost negligible maritime tradition and experience, one is
struck forcibly by the rapidly growing operations of these mainly Ghent
and Antwerp entrepreneurs. Earlier mention has been made of their expeditions to the West coast of Latin America, and it was only a matter of time
before the first ship sailed on a global venture. In 1826 the prominent Ghent
house of N. J. de Cock & Frere - whose Delphine Boelen had commanded
on four return voyages Antwerp-Batavia in the early 1820s - sent out the
new-built brig Louisa-Augusta. The ship did not encounter any great difficulties, and after calls at Valparaiso, Callao, Trujillo, Honolulu, and Manila
she finally reached Batavia. From Java she sailed directly for Antwerp where
she arrived in April 1828 3). The outcome of the venture apparently did not
satisfy De Cock, as the Louisa-Augusta on her next voyage to Batavia
took the usual passage across the Indian Ocean 4).
De Cock's abandon, however, did not stifle all enterprise. Two years later,
in April 1830, the Antwerp firm of Cateaux Wattel fitted out their brig
Flora for a similar expedition 5). The fact that they had to employ a
1) Algemeen Handelsblad, 2 February 1828, bijvoegsel. For French commercial
involvement on the Pacific coast of Latin America during this period generally see
M. Barbance, Vie Commerciale de la Route du Cap Hom au XIXe Siecle (Paris,
1969), chs. I and II; a most enterprising expedition to Mexico and California in
1826-29 is described in A. Duhaut-CiIly, Voyage au tour du Monde (2 vols., Paris,
1834-5).
2) Barbance, op. cit., p. 44; Boelen, Reize, vol. 3, p. 309-311, and log Wilhelmina
en Maria.
3) A.R.A., Staatssecretarie 2993,12 June 1828 N25.
4) A.R.A., Kolonien 4172, No. 46.
5) A.R.A., Kolonien 4172, No. 162.
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German master (1. Rickmers) underlined the still serious shortage of accomplished Belgian officers, but also how enterprise had outstripped tradition.
The Flora arrived in Batavia from Peru; direct, but found cargo hard to
get, and she sailed for Canton with a call at Sourabaya, perhaps to load
rice 1).
Rickrners no doubt had originally intended to return to Antwerp with a
mixed cargo from China and Manila (anothel area completely neglected in
Holland 2), but the temporary closure of the ScheIdt compelled him to
accept a freight to the Austrian port and southeasternmost of the string of
entrepots on the European continent, Trieste 3). Not before May 1832 did he
thence reach Antwerp again, the Flora laden with a typical Trieste cargo of
sumac, juniper berries, and raisins 4). During the following years Cateaux
Wattel continued their global ventures (usually calling at five or mOle ports
on the coasts on Chili, Peru and further North before crossing the Pacific
to Manila), also after 1837, when in February the Flora was unfortunately
burnt in the Mexican port of MazatIan - probably by thieving customs
officers who wanted to cover the traces of their crime 5).
As there is no immediate reason to believe that Belgian Pruss ian or
French merchants were in a more favourable position than their Dutch
colleagues, and the reports sent by the Dutch Consuls-agents of the N.H.M.
in Latin America certainly do not contradict this 6), one must conclude that
ated its possibilities, but had the inactivity of his countrymen rubbed in to
Dutch enterprise, whether as private firms or in the guise of the N.H.M., or
later W.I.M., failed to make use of the new trans-Pacific route to the East.
This was all the more obvious to Boelen, who not only used it and appreci') Javasche Courant, 1831, passim.
2) It was the already mentioned "Louisa Augusta" which in 1828 as the Belgian

vessel returned in Antwerp with a cargo from Manila, after her voyage round the
world. Also the next year she brought a load of sugar from that port, but this time
she had been sent to East Asia on the conventional way (Stadsarchief Antwerp,
3399, Annonces Maritimes, 25 August 1829).
3) She arrived at Trieste on 19 January 1832, and departed on 2 April for Antwerp direct (Archivio di Stato di Trieste, I'Osservatore Triestino, 26 January and
7 April 1832).
4) Annonces Maritimes, 24 May 1832.
5) Stadsarchief Antwerp, Le Precurseur, 20 June 1837.
6) See e.g. the reports from consul J. F. Doursther at Valparaiso of 10 October
1826 (A.R.A., Nationale Nijverheid, 12 May 1827 N 28 G; with extensive list of
possible articles of export to Chili) or 20 January 1829 (Idem, 30 May 1829 N 2 G),
or consul A. Serruys at Lima of 25 June 1828 (A.R.A., Staatssecretarie G351, map
Chili-Lima [sic!] N 22), or 1 August 1829 (Idem, N 30). Cf. De Jong, Waagstuk, pp.
115-116. This raises in fact the much wider question of the supremacy of British
products in Latin America, which can of course not be elaborated upon in this place.
It may, however, be suggested that their preponderance for the 18th century has
been exaggerated. The studies of J. O. McLachlan (Trade and Peace with Old
Spain, 1667-1750, Cambridge, 1940) and H. E. S. Fisher (The Portugal Trade, a
Study of Anglo-Portuguese Commerce 1700-1770, London, 1971) have emphasized
the importance of the indirect trade with Latin-America via the Iberian ports for
the British economy. Especially with Portugal, and therefore Brazil, a combination
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him by repeatedly crossing the path of two of the continental ships mentioned
above. He met the Prinzess Louise no less than six times - twice in Arica,
Islay, Honolulu, Macao and Whampoa (the anchorage of Canton) and the
Alzire four times - in Montevideo, Arica, Payta, and finally Manila 1).
Not until the late 1840s did Dutch merchantmen finally enter the Pacific
again, but then in radically altered conditions, and the account of this
movement would require a separate essay. Let it be sufficient to say here
that Dutch shipowners then rode on the crest of a surging world economy
which gave them new wings - but they were not the only ones to fly high:
in 1852 even an obscure but courageous master-owner from a village near
Kotor in Montenegro set out for a voyage round the world! 2)
of the favourable terms of the Methuen treaty, the British propensity for port-wine,
and from 1742 onward the granting of export bounties gave English, Scottish and
Irish linen exporters a marked advantage over their continental rivals. Nevertheless,
Fisher may have over-estimated Britain's position, see e.g. A. Anderson, An Historical and Chronological Deduction of the Origin of Commerce, etc. 2nd revised
edition, (London, 1787-9), vol. IV, pp. 394-5: "The French white linens imported
into Portugal in 1776 and 1777, amounted only to 20,000 pieces, and the Cambrayas
were not so much : but the chief importation is of narrow Brittannias from Hamburg, amounting in 1777 to near 200,000 pieces : these are consumed in the Portuguese colonies, and the manufacture of Britain and Ireland has not yet revalled them
in cheapness ... .the Irish linen being imported as Oland a contrafata, or counterfeit
Hollands." Moreover, if we interpret the reports from the Dutch consuls, and the
operations of the Seehandlung and also Belgian merchant-shipowners (in 1826-8 at
least eight ships from Antwerp plied on the West coast) correctly, it may well be
that the British success of the 1820s was not so much due to the quality and price
of their goods, but rather the enterprise of her merchants and shipowners, who
exploited favourable market conditions and were quick to establish and maintain
direct shipping communications. See also D.C.M. Platt, Latin America and British
Trade 1806-1914 (London, 1962), pp. 24-27 and 39-43. What other nation could
match the drive that sent "upwards of 5,000 tons of British shipping [crowding]
Ancon Bay (Peru) in September 1821, awaiting General San Martin's permission to
land manufactured goods for the markets of newly liberated Lima"? (Idem, p. 25).
1) Log of the "Wilhelmina & Maria", passim.
2) Review (Yugoslav Monthly Magazine), Belgrado, January 1974, pp. 33-35.
See also Mediterraneo e oceano Indiano, Atti del VI Colloquio di Storia Morittima (Florence, 1970), pp. 154-5.
3) For an analysis of this expedition, see F. J. A. Broeze, "De Nederlandsche
Geoctroyeerde Maatschappij voor de Chinasche Theehandel, en haar expeditie naar
Canton .. . (1816-1819)", in Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor
Zeegeschiedenis, vol. 31 (1975), pp. 5-31. See p. 273.
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CAPITAL, LABOR AND THE DELAY OF THE
INDUSTRIAL REVOLUTION IN THE NETHERLANDS·
by
JOEL MOKYR
Since Henriette Roland-Holst's Kapitaal en Arbeid in Nederland (Capital
and Labor in the Netherlands) ') was published more than seventy years ago,
the absence of an industrial revolution in the Netherlands in the first half
of the nineteenth century has occupied a central place in the writings of
Dutch economic historians 2). There seems to be an overall agreement as to
the symptoms of the phenomenon, although the explanations put forward by
the specialists vary considerably.
What were exactly the transformations that were taking place in neighboring countries and which, as it seems, by-passed the Netherlands? An industrial revolution is defined by an authority as
"that complex of technological innovations which, by substituting machines
for human skill and inanimate power for human and animal force, brings
about a shift from handicraft to manufacture and, so doing, gives birth to a
modern economy" 3).
During the first half of the nineteenth century the process of technological
change pressed onward with relentless momentum in England, and started
with varying degrees of success in Belgium, Switzerland and parts of Western
Germany and Northern and Eastern France. The Netherlands show, in Mrs.
Roland Holst's words nothing but
" ... decline and stagnation, rotten to the core, a nation of rentiers, monopolists
and paupers; a nation of social contrasts without class movement, of capital
without labor" ').
From a certain point of view, this absence of any revolutionary changes in
the structure of the Dutch economy is surprising. A look at the Dutch economy around 1790 reveals many of the very same features that are often cited
*) The author expresses his gratitude to Professor S. DeCanio and W. N. Parker
for their invaluable help and encouragement. The comments of Professors D. N.
McCloskey and Jan de Vries are also acknowledged. The research was financed by a
grant from the Concilium on International and Area Studies.
1) Fourth ed., Rotterdam: W. L. and J. Brusse, 1932. Originally published in

1901.
2) For a review of the literature see J. H. Van Stuyvenberg: "Economische Groei

in Nederland in de Negentiende Eeuw - een Terreinverkenning" (Economic
Growth in the Nineteenth Century - a Reconnaissance) in: Bedrijf en Samenleving,
presented to I. J. Brugmans, Alphen on the Rhine: N. Samsom, 1967, pp. 195-223.
3) D. Landes: The Unbound Prometheus, Cambridge: at the University Press,
1969, p. 1.

') Roland-Holst, op. cit., Vol. I, pp. 63-64.
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as "causes" of the industrial revolution in England. To start with, the
Netherlands were the only country on the Continent in which a relatively
large urban bourgeoisie, active in commerce, industry, and services, existed
and had been in existence for centuries. Secondly, the country had, taken
overall, a market-oriented and technologically advanced agricultural sector.
In addition, the Netherlands and especially Holland, could boast a highly
sophisticated commercial and financial superstructure. Shipping activity,
though declining in a relative sense, was still the most impressive in Europe
when considered in per capita terms. Finally, the Netherlands were a capitalabundant country par excellence; Amsterdam had become the most important source of credit in the world.
The present paper is an attempt to explain the Dutch experience in the
nineteenth century. The emphasis will be on long-run phenomena, rather
than on perturbations that were of an intrinsically transitory character 1).
Certain sectors such as commerce, transportation and the public sector will
be ignored even though their impact on the overall performance of the
economy was extremely important. It was deemed desirable, however, to
concentrate upon industry as the main dynamic element in the path toward
modernization. Section II will present a simple model that will help us focus
on the crucial variables in the complicated problematics of long-run economic development. Section III uses the model to examine the problems
associated with capital accumulation and income distribution, as well as the
significance of the "entrepreneurial" arguments put forward by many historians in explaining the Netherlands' retardation. Section IV, which constitutes the bulk of the paper, deals with the wage level and its possible
determinants. Finally, Section V summarizes the main conclusions and deals
with a few additional hypotheses.
II

It is significant that Landes' definition of an industrial revolution mentions
in one sentence the importance of technological change and the replacement
of labor by capital goods. Indeed, the view that technological change and
capital investment are to a large extent inseparable, has become more and
more a part of the conventional wisdom of modern growth theory 2). For
the present purpose, the most significant result of the "new view" of investment is that
1) Admittedly, this as a somewhat nebulous distinction. For example, the Napoleonic Empire with its disastrous effects on the non-agrarian sectors of the Netherlands, occupied almost a third of the period under discussion.
2) This is the so-called "embodiment hypothesis". The idea was developed independently and in different contexts by W. E. G. Salter in his Productivity and
Technical Chance, Cambridge: at the University Press, second edition, 1969 and by
L. Johansen, "Substitution versus Fixed Coefficients in the Theory of Economic
Growth", Econometrica 27 (1959), pp. 157-176. Their work was continued by
Solow, Phelps and others.
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" ... when technical change is taking place, gross investment has another important role: that of providing the necessary specialized capital equipment
required for new techniques, irrespective of whether or not they are more or
less mechanized than their predecessors ... improving technology that requires
new capital equipment simply represents a potential for higher productivity;
to realize this potential requires gross investment. An economy with a low
rate of investment is restricted in the rate at which new techniques can be
brought into use; an economy with a high rate of investment can quickly bring
new methods into use, and thus realize the benefits of improving technology" ').
The empirical testing of the embodiment hypothesis is tedious and requires time series that are unavailable for nineteenth century Europe.
Historians will have to accept the embodiment hypothesis primarily on the
basis of economic intuition. If we look at a "typical" post-Industrial Revolution modern sector, we can represent it in a highly abstracted form as consisting of two industries, a Q industIy which produces consumption goods
and a K industry that produces machines. The Q industry produces basically
the same type of goods that were produced before the Industrial Revolution;
it is the K industry that provides the revolutionary element, since this type
of industry is relatively insignificant in pre-Industrial Revolution economies.
In this "modern" sector the Q industry purchases K goods from the K
industry, and with the help of these it is able to produce more Q goods per
worker than before. Technological progress in this model can be given two
interpretations: first, it means the continuing improvement of the newly
produced K-goods. The old K-goods are already fully shaped and can be
changed only at great cost, so that the improvement of the capital stock
overall depends on the rate of gross investment, that is, the rate at which new
capital goods are purchased. Secondly and more important, one could
consider the archaic, manual techniques as the initial point so that the very
introduction of additional machines, even if they are of a uniform quality,
could be seen as an embodied technological improvement upon the manual
technique.
Needless to say, technological change during the Industrial Revolution
took various forms. But it cannot be denied that some of the most important
transformations did take the form of the introduction as well as the improvement of new K-goods. The mule and the power loom are the most prominent
examples of embodied technological change in the Q industry, the lathe and
the blast furnace are examples of the same thing in the K-industry. Increases
in scale and organizational changes that seem to have been of equal importance can be regarded as being partially embodied in buildings and overhead
supervisory personnel.
This simple model focuses the attention on the process of capital formation
as the central phenomenon of the Industrial Revolution. The latter was recently disputed by Klein. According to Klein: "In history, different than in
theory, it is unclear whether capital flows (to industry) as a result of economic

') Salter, op. cit., p. 63.
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growth or whether growth occurs thanks to the flow of capital" 1). It seems
relatively clear, in history as well as in theory, that output per worker grows
thanks to fixed capital formation (whether created from internal sources or
flowing to industry from external sources) and not vice versa. True, an overall process of growth may induce lenders to direct funds to an already growing industry - but that should not be allowed to blur the principal causal
chain.
The trouble seems to be that the term "capital" makes for some confusion.
For the historian interested in economic growth and industrialization the
operational definition seems to be a stock of commodities (such as machines,
buildings, inventories, raw materials) that are active in production. The
annual purchase of these commodities by the Q-sector will be the gross
annual capital formation. This definition is independent of the question how
this purchase is financed. Indeed, the owner of loanable funds (often referred to as capital), i.e., the rentier or saver is not necessarily involved in
this process at all. They will be only if a market exists in which the owners
of loanable funds can lend to the industrialists in order to finance the purchase of new capital goods.
It seems, however, that in the first half of the nineteenth century such
markets were virtually nonexistent in the Netherlands 2) as well as in every
other country on the Continent 3). In that case the conceptual link between
capital in the sense of inputs in the production process and capital in the
sense of loanable funds breaks down. Historically the famous Dutch
"capital market" was little more than markets in which government and
foreign bonds were sold and mercantile (short-run) credit extended. The
modern industrialists had no access to this market 4) and it can therefore be
abstracted from in this context.
In order to lay bare the mechanisms that did push the accumulation of
capital forward, we have to search in a different direction. As it seems, the
early industrialists were dependent by and large on self financing for the
purchase of new capital goods. This is tersely stated by T. S. Ashton:
"Whatever may be said against the early employers, the charge of self-indulgence can hardly be laid at their door ... the proprietors agreed to pay them1) P. W. Klein, Kapitaal en Stagnatie Tijdens het Hollandse Vroeg-Kapitalisme
(Capital and Stagnation during the Period of early Capitalism in Holland), Rotterdam: Universitaire Pers, 1967, p. II.
2) W. H. Berghuis, Ontstaan en Ontwikkeling van de Nederlandse Beleggingsfondsen (Origins and Development of Dutch Investment Funds), Assen: Van
Gorkum, 1967, p. 87.
3) For France cf. M. Levy-Leboyer, Les Banques Europeenes et l'Industrialisation Internationale, Paris: Presses Universitaires de France, 1964, pp. 507, 689. For
Belgium see e.g. B. S. Chlepner, La Banque en Belgique, Brussels: M. Lamertin,
1926, Vol. I, pp. 22 If. In England the situation was only slightly better. Cf. for
instance P. Mathias, The First Industrial Revolution, London: Methuen, 1969, pp.
149-150.
4) This is of course granted by Klein, op. cit., p. 10. See also W. J. Wieringa:
Economische Herorientering in Nederland in de 1ge Eeuw (Economic Re-orientation in the Netherlands in the 19th Century), Groningen: J. B. Wolters, 1955, p. 18.
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selves small salaries, restrict their household expenses and put their profits to
reserve. It was in this way that Wedgewood, Gott ... and scores of others
built up their great concerns. Industrial Capital was its own chief progenitor" 1).

The same seems to have been true for the Netherlands 2).
If this was the case, Klein's position that the backwardness of the Netherlands originated in an insufficient demand for capital comes up for re-examination 3). In the absence of a market and a price that regulates demanded and
supplied quantities, the distinction between supply and demand becomes
blurred. The share of profits that is plowed back into the business to finance
the purchase of new capital goods can be viewed with equal justification as
the demand or the supply of these funds. In passing, it should be noted that
a second fact which is irreconcilable with Klein's argument is the demands
that many Dutch entrepreneurs filed with the Dutch government or with
King William I in person for long-term loans 4). Intuitively they must have
felt what economic theory discovered only a century later, namely that in
cases of "market failure" it is the responsibility of the authorities to make up
for the shortcomings of the invisible hand.
Such a model is closely related to the models of "classical savings", which
are found in Ricardo and Marx and have recently surfaced again in the work
of the so-called Neo-Keynesians 5). In these models income distribution and
economic growth (or capital accumulation) are closely linked together. The
propensity to save is assumed to vary with the size and origin of income,
and in particular, the propensity to save out of profits is higher than the
propensity to save out of wages. In the present version of this model, we will
refer to the propensity to reinvest out of profits rather than savings in
general, but this is of little consequence. Furthermore, savings out of wages
will be assumed to be zero, which is not unrealistic 6). All other savings, outside the industrial sector will be ignored, since markets that might have
channelled them to industry are assumed to be absent. Under these assumptions it can readily be demonstrated that the annual rate of capital accumulation is equal to the rate of profit, multiplied by the reinvestment coefficient 7).
The simple formula implies the following relations: first, given the rein1) T. S. Ashton, The Industrial Revolution, N.Y.: Oxford University Press, 1964,
p.68.
2) H. F. J. M. Van Den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal en Ondernemerschap in
Nederland, 1800-1850 (Circulating Capital and Entrepreneurship in Netherlands),
Leiden: H. E. Stenfert Kroese, 1965, pp. 11-14.
3) Klein, op. cit., p. 7.
4) Van Den Eerenbeemt, op. cit., pp. 21 ff.
5) Cf. e.g., N. Kaldor "Alternative Theories of Distribution." ReStud 23 (195556), pp. 83-100.
6) This is stated already by J. De Bosch-Kemper, Geschiedkundig Onderzoek
naar de Armoede in ons Vaderland (Historical Inquiry into the Poverty in the
Netherlands), Haarlem: De Erven Loosjes, 1860, pp. 182-183.
') See for example J. R. Hicks, Capital and Growth, Oxford N.Y., Oxford
University Press, 1965, p. 146. For an application of this model in a historical context, see J. Mokyr, "The Industrial Revolution in the Low Countries in the First
Half of the 19th Century," J.E.H. 34 (1974), pp. 365-391.
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vestment coefficient (that is, assuming entrepreneurial behavior varies little
from country to country), the accumulation rate will depend on the distribution of income between profits and wages. Secondly, given the income distribution, the rate of growth will be determined by the readiness of industrialists to plow their profits back into their firms. It is appropriate to examine
the determinants of these two parameters more closely.
III

The reinvestment parameter is wholly determined by the entrepreneurs,
their mentality, expectations, etc. 1). For this reason it may be possible to
give new content to the heavy criticism to which the Dutch entrepreneur has
been subjected by historians and contemporaries aline. True, much of this
criticism was directed against the non-industrial capitalist in general and the
rentier in particular. Admittedly, if the owners of loanable funds had been
more interested in industry, extra-sectoral sources might have financed the
development of a modern industrial sector in the Netherlands. But the fact
that the owners of wealth accumulated in commerce or banking were unwilling to invest in industry, by itself cannot be put forward as an explanation of the Netherlands' relative backwardness. Nowhere in the world is
there much evidence of the "coupon-clippers" being attracted to industry.
Hence it is the Dutch industrial entrepreneur who must be held responsible
for the slow accumulation process. Contemporaries were aware of this:
"In almost all industrial towns of our country one could see that the owners
offactories and 'traffics' (i.e. industries closely associated with commercial and
maritime activities) preferred to give up the unequal struggle against neighboring countries, rather than to apply the new mechanical devices" 2).
The causes of a low reinvestment coefficient can be of various natures. The
most obvious is, of course, a low rate of profit, to which we shall turn later
1) The reinvestment coefficient is not necessarily equal to the average propensity
to save of the capitalists, because it refers only to those savings of capitalists which
were plowed back into industry (in most cases into the same firm). The factors
determining this parameter are of course much too complex to be treated satisfactorily in the present context. An important role is played, no doubt, by what
Keynes called "animal spirits". Mrs. Robinson's analysis of the same issue is as
true in a historical context as it is for contemporary economies: "It is not only a
matter of the innate characteristics of human nature but also the kind of behaviour
that is approved by society ... without a competitive urge to grow, modern managerial capitalism could not flourish ... To attempt to account for what makes the
propensity to accumulate high or low we must look into historical, political and
psychological characteristics of the economy ... It seems reasonable plausible,
however, to say that, given the general characteristics of an economy, to sustain a
higher rate of accumulation requires a higher level of profits, both because it offers
more favourable odds in the gamble and because it makes finance more readily
available". Joan Robinson, Essays in the Theory of Economic Growth, London:
Macmillan, 1962, pp. 37-38.
2) H. J. Koenen, Voorlezingen over de Geschiedenis der Nijverheid in Nederland
(Lectures on the History of Industry in the Netherlands), Haarlem: A. C. Kruseman, 1856, p. 140.
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in this article. Clearly, if the expected rate of profit on investment in industry
is lower than the rate of interest on government bonds, little reinvestment
will take place. Profits will flow out of the modern sector and will be lost as a
potential source of capital accumulation. The converse does not hold, that is,
if the rate of profit in industry is expected to be higher than the rate of return
on alternative investment projects, it is not guaranteed that all of the industrialists' savings will be reinvested in the modern sector. This will depend
on the attitude of the entrepreneur towards risk. Before the investment decision is made, the entrepreneur will look not only at the expected rate of profit,
but also at his risk of losing the principal or part of it. This risk can be
measured by the variance of the profit rates. An investor with normal, risk
averse, behavior will be satisfied with a lower rate of return if this reduces
the variance 1). Naturally, it is very difficult to prove that the Dutch industrialist was more risk averse than his colleagues abroad. But it seems
likely. Risk aversion is a typical characteristic of a petit-bourgeois industrial
structure with the family as its basic unit, such as was predominant in the
Netherlands. For example, the blanket manufacture J. C. Zaalberg from
Leyden is described as following:
"He, too, relied probably on the explicitly protectionist policy of the government ... satisfied with a limited but stable market ... he had no inclination to
risk his quiet certainty in order to realize more risky prospects" 2).
Zaalberg's attitudes were quite typical, as the writings of Wieringa, Brugmans, and others indicate. This contrasts sharply with the much more daring
behavior of the Belgian entrepreneur 3). The aversion to novelties, described
by many contemporaries and historians, can be attributed to risk aversion
rather than to pure conservatism per se. The difference between the two is
logical, not empirical: risk aversion is a rational behavior whereas pure
conservatism would be irrational from the point of view of the economist.
An additional explanation for the low reinvestment coefficient can be
found in the high leisure preference of the industrialists 4). The growth of a
firm implies that the owner will be lequired to allocate more time to manage1) For an exposition of the economic implications of risk see J. Tobin, "Liquidity
Preference as a Behavior towards Risk," ReStud 25 (1958), pp. 65-86 and K. J.
Arrow, Essays in the Theory of Risk-bearing, Amsterdam-London: North Holland, 1970, especially pp. 90-109.
2) A. J. Backer, Wevers onder Gaslicht (Weavers by Gaslight), Amsterdam:
Van Reemst, 1952, p. 22. Cf. also Van Den Eerenbeemt, op. cit., p. 5. The same
point is made by Landes, The Unbound Prometheus, op. cit., p. 131.
3) For an evaluation of L. Bauwens and other pioneers of the cotton industry in
Flanders along these lines, see J. Dhondt, "I'Industrie Cotonniere Gantoise it
I'Epoque Fran<;aise," Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine II (1955), pp.
256,274. A similar opinion on Voortman and others is stated by H. CoppejansDesmedt, "De Betekenis van Gent voor de Expansie van de Katoennijverheid in de
Nederlanden," (The Significance of Ghent for the Expansion of the Cotton Industry in the Netherlands), Textiel Historische Bijdragen, No. 11 (1969), pp. 21-23.
4) This is emphasized by I. J. Brugmans, De Arbeidende Klasse in Nederland in
de 1ge Eeuw (The Working Class in the Netherlands in the 19th Century), 8th ed.,
Utrecht-Antwerpen: Het Spectrum, 1971, p. 67.
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ment activities. Rapidly growing firms require more input of management
than firms in a stationary state. Industrialists will therefore be expected to
reinvest little in their firms if they prefer to work as little as possible. This
interpretation of the lack of energy and initiative, the spirit of "Oom Stastok
en Jan Salie", lends a new significance to the theories of Wieringa, Brugmans,
and Van den Eerenbeemt: the Dutch industrialists were unable and unwilling to convert their profits into fixed, productive capital.
Nevertheless, there is a danger that the "Zeitgeist argument" may be
exaggerated as an explanation of the poor performance of the Netherlands in
this period. There are too many psychological factors involved of which we
know little. Moreover, as Van Dillen has correctly argued, psychic factors
are a function of the economic environment as weIll). The model delineated
above suggests that the rate of profit is an important parameter of this
economic environment.
The interaction between economic growth and the profit rate poses however a new problem before the economic historian. It seems that modern
economic theory has some difficulty in providing a satisfactory answer to
the question what determines the rate of profit in a capitalist society 2). It
becomes therefore somewhat hard to analyze the factors affecting the rate of
profit. Nonetheless, it will be beyond dispute that there is a clear-cut negative
relationship between the rate of profit and the wage level. If we can therefore
produce reasonable explanation of the wage level, we might be able to make
some indirect inferences about the rate of profit. This line of reasoning could
be used to explain divergent rates of capital accumulation in different countries. Consider two countries, A and B, that are similar in most respects except for the fact that in A wages are, for some reason, lower than in B. Following the previous argument, the effect will be a higher rate of profit in A
and therefore a higher rate of accumulation.
Other imaginable factors that could account for inter-country variation in
profit rates are of course abundant. The presence or absence of raw materials
and fuel would affect costs and therefore profits, but it does not seem that
this played a considerable role in early nineteenth century Europe. Mter all,
cotton, the major "revolutionary" commodity, was nowhere endemic in
Europe. Nor does it seem that a lack of technical knowledge or skill was an
overwhelming factor. The Dutch entrepreneurs do not display in this respect
a marked inferiority to their colleagues abroad as the examples of Roentgen,
Van Vlissingen, Regout, and others demonstrate. Moreover, the reservoir of
technical knowledge in the Netherlands increased considerably in 1830 with
the influx of Orangist refugees from Belgium.
1) J. G . Van Dillen, "Omstandigheden en Psychische Factoren in de Economische Geschiedenis van Nederland." (Circumstances and Psychic Factors in the
Economic History of the Netherlands) in Mensen en Achtergronden (coil. essays),
Groningen: J. B. Wolters, 1969, pp. 53-79.
2) G. C. Harcourt, Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital,
Cambridge: at the University Press, 1972. Joan Robinson, "Solow on the Rate of
Return," E.J. 74 (1964), pp. 410-417 and other papers.
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More substantial but more difficult to test is the application of the entrepreneurial argument to the problem of income distribution. It may be argued
that profits were low in the Netherlands because profits were not maximized.
If the utility functions of the entrepreneurs contained other arguments in
addition to profits, which are not independent of profits, it is evident that
profits would be lower than what they might have been. Leisure and risk
have been referred to above as much arguments, and others are not hald to
think of: relations with one's employees, the utility of the family, etc. Moreover, the process of maximization itself may have been encumbered by psychological and institutional barriers 1). On the other hand, this argument
should not be overstated. It is not clear to what extent the Dutch entrepreneur was different from his colleagues abroad in this respect. Moreover,
prolonged inefficiency is an unstable situation if entrepreneurship is an internationally mobile factor. If there had been missed chances to reap easy
profits in the Netherlands, one would expect a flow of new men towards
industry, possibly from abroad. Through competition, Dutch industrialists
would have been compelled to be more efficient or forced out of business.
In some cases this did indeed happen, but it carinot be said to have been a
general phenomenon.
IV
Things stand differently with regard to the labor market. In the first half
of the 19th century labor was not yet as mobile internationally as it was later
to become. A relatively high level of wages in one country was therefore not
necessarily a temporary phenomenon. Now, there is evidence that the wagelevel was considerably higher in the Netherlands than in neighboring countries between 1750 and 1850. The high wage argument is used frequently to
explain the decline of Dutch industry in the 18th century 2). It is noteworthy
that the argument as used most often asserts that high wages hurt the "competitiveness" of Dutch industry, while ignoring the implications of high
wages for capital accumulation in a dynamic framework. But it is the latter,
not the former, which seems decisive in the 19th century.
Moreover, not only that the wages in the prosperous provinces of Holland,
') For the case of France this has been argued by D. Landes, "French Entrepreneurship and Industrial Growth in the Nineteenth Century," J.E.H. 9 (1949),
pp.45-61.
2) Joh. De Vries, De Economische Achteruitgang der Republiek in de 18e Eeuw
(The Economic Decline of the Dutch Republic in the 18th Century), Amsterdam:
J. van Campen, 1959, p. 107. Z. W. Sneller, "De Toestand der Nijverheid te Amsterdam en Rotterdam volgens de Enquete van 1816," (The Situation of Industry in
Amsterdam and Rotterdam according to the Survey of 1816) in: Bijdragen tot de
Economische Geschiedenis (colI. essays), Utrecht-Antwerpen: Het Spectrum, 1968,
p. 163. Contemporary complaints of this nature are frequent. See for example:
"Memorie over de Fabrieken en Trafieken in het Voormalig Koninkrijk Holland"
(Memorandum on the Industries and Traffics in the former Kingdom of Holland),
A.R.A. (Dutch National Archives), The Hague, Binnenlandse Zaken 1796-1813,
File 783, p. 34.
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Zeeland, Utrecht, Friesland and Groningen were higher than in the rest of
Europe, but even in the relatively poor provinces of Overijssel and North
Brabant wages were higher than in areas with comparable structure (like the
Wuppertal or Flanders). This phenomenon was observed already in the 18th
century and can be traced deeply into the 19th 1). In the more prosperous
provinces laborers seem to have been earning more than anywhere in Europe
except (perhaps) England. These wages changed little until mid century 2)
while in the rest of Europe too, the wage level seems surprisingly stable in
spite of the rapid growth of modern industries 3). The position of the Netherlands as a relatively high wage country thus appears unaltered.
Before we analyze the possible causes of this wage differential, it should
be mentioned that the relevant parameter is nominal wages, i.e. the wage as
expressed in terms of any arbitrary numeraire such as money. The real wage,
i.e. the basket of products that the worker can buy for his wage is not directly
relevant. The reason for this is as follows: assume that there is a single world
market at which all countries can sell their industrial products at a uniform
price. This price is expressed in money terms. The profit of the industrialist
is the total value added in money terms minus the nominal wage multiplied
by the number of workers employed. For our special purposes it is not important what the worker can buy for his wage : it is what is left over for the
capitalist that matters. The "real" profits depend on what the capitalist does
with his profit. If he consumes it, then the prices of consumers' goods are the
proper deflator (though not the same consumers' goods as those consumed
workers). But for that portion of profits plowed back into the firms, the
price of capital goods are the correct deflator. The price of capital goods, in
turn, depends only on the nominal wage and the productivity coefficients
of labor and capital in the production of Q- and K-goods. Even so, however,
ignoring real wages clearly constitutes a simplification. For example, the real
wage determines the physical condition of the worker and thus influences his
productivity.
The rest of this paper will be devoted to the question why wages in the
Netherlands and especially in Holland were higher than elsewhere. There are
different answers to this question. The answer contemporaries believed can
be found on many of the forms that were filled out for the Goldberg survey
of Industry in 18()()-1801. The same idea is expressed by Ricardo as follows:
" ... by imposing heavy taxes on the necessaries of the labourer (Holland)
raised the wages of labour. These facts will sufficiently account for the low
1) Joh. De Vries, op. cit., p. 107. A.R.A., Goldberg ColI., file 37, No. 239. The
same complaint is attributed in 1840 to Thomas Ainsworth, see J. A. P. G. Boot,
De Twentsche Katoennijverheid, 1830-1873 (The Cotton Industry in the Twente
Area), Amsterdam: H. J. Paris, 1935, p. 66. For a similar observation for the city
of Maastricht see A. J. F. Maenen, Petrus Regout, 1801-1878, Nijmegen : Centrale
Drukkerij, 1959, pp. 337-339.
2) This is emphasized by Brugmans, Arbeidende Klasse, op. cit., p. l39.
3) Wages in Great Britain were (1840 = 100) 95 in 1800, 109 in 1805, 110 in 1820,
101 in 1830, 100 in 1850. P. Deane and W. A. Cole, British Economic Growth,
1688-1959, 2nd ed., Cambridge: at the University Press, 1969, p. 23.
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rate of profits and interest in Holland " 1). The allusion to high excise taxes,
primarily for the payment of interest and principal on the national debt
comes up time and again in the literature 2). It is not the intent here to refute
this hypothesis; yet it seems appropriate to put it in the proper theoretical
and empirical perspective.
First, a tax on a commodity does not imply a proportional rise in its
price unless demand is perfectly inelastic or supply perfectly elastic. True,
demand for the necessities of life is, by definition, inelastic. But on the other
hand supply may be inelastic too, since most products under discussion here
are agricultural products. It is thus likely that part of the tax will be
borne by the producers of the taxed commodities. In the long run, moreover,
both elasticities are much larger than in the short run. Suppliers could possibly export part of their product or switch to non-taxed crops. But on the
other hand, consumers could do the same - as the example of the potato
(which was not taxed) proves. The potato rapidly supplants the heavily taxed
cereals as the main popular dish 3). Secondly, the reduction of the real wage
caused by the tax will not be accompanied by a proportional rise in the
nominal wage unless the elasticities of supply and demand of labor are
extreme cases. In the general case, then, the effect of excise tax will be a rise
in the nominal wage, but not to the full extent of the tax. In 1790 Van De
Spiegel pointed out that nominal wages in Zeeland were similar to those in
Holland and Utrecht although indirect taxes in the latter were considerably
higher 4). This may be taken as an indication that there was no direct link
between taxes and nominal wages.
The detrimental effect of the unusually large national debt in Holland on
industrialization seems to be the following. What happened, as usual in the
case of a national debt which is domestically held, was that income was
redistributed from taxpayers to bondholders. Only insofar as this implied a
net outflow of funds from the industrial sector could it be argued that it
impeded the formation of industrial capital, since almost all accumulation
of capital was financed from within this sector. There seems little evidence
that this happened at all and even if it did, whether the effect of the outflow
was of the order of importance attributed to it.
A very crude criterion of the relative importance of the indirect taxes is the
proportion of total wage-income that ended up in the treasury through the
excise tax. Theoretically this criterion is not entirely satisfactory, but it
suffices as an indicator of the orders of magnitude involved. Total income of
1) D. Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation (R. M. Hartwell,
ed.), Penguin Books, Harmondsworth, 1971, p. 291n. E. Luzac, Hollands Rijkdom
(Holland's Wealth), Leiden: Luzac and Van Damme, 1783, Vol. IV, p. 85.
1) Joh. De Vries, op. cit., p. 107. C. Wilson, "Taxation and the Decline of Empires - an Unfashionable Theme," in Economic History and the Historians, coll.
essays. London: Weidenfeld and Nicolson, 1969, pp. 114-127.
3) Luzac, op. cit., p. 82.
4) L. P. Van De Spiegel, Over de Armoede en de Bedelaary, met Betrekkinge tot
de Provintie van Zeeland (On the Poverty and Mendicity, with Reference to the
Province of Zeeland), Goes: J. Huisman, 1780, pp. 21-23.
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the state from taxes around 1795 is estimated at f 30 million. Of this some
f 20 million came from indirect taxes on consumption and of these f 11 million were levied on luxury consumption and f 9 million on necessities 1).
In the two decades following, the political and fiscal structure of the country
underwent many transformations. Yet in 1826 total income from excise tax
in the Northern provinces of the Kingdom was f 9,730,000 2). Between these
years, during the French domination, indirect taxes were somewhat higher:
in 1806 and 1807 the figure stood aroundfl4.5 million 3).
Total income from labor in this period cannot even be approximated. Yet
it is possible to estimate a lower bound. At the beginning of the nineteenth
century total population in the Netherlands was about two million, which
grew to three million by 1850. Taking the lower figure and dividing by four
we have the minimum number of bread-winners at 500,000. The real number
of workers must have been somewhat higher since many women and children
worked as well. The average nominal daily wage of an adult worker in
industry in the Netherlands in 1819 was 74.8 cents 4). If we assume that the
average wages in other sectors, explicit and implicit, were at least as high
as in industry 6), it turns out that the lower bound of labor income in the
Netherlands in this period was f 112,500,000. Whether the actual sum was
one and a half or six times as high is impossible to say. Yet if we cling to our
assumption that all labor income is consumed, it can be said with reasonable
certainty that the share of excise tax on necessities was 10 % or less out of
total expenditures 6). This is by no means a small proportion. Still, it does not
seem impressive enough to explain all by itself the wage differential between
the Netherlands and its neighbors. After all, the wages in Holland and
Utrecht were on the average two to three times higher than in Flanders.
Taxation will thus not do as the sole explanation of the high wage level in
the Netherlands. A complementary cause may be sought in the special effect
of the widespread outdoor relief and poor support in the Netherlands on the
') F. A. Sickenga, Bijdrage tot de Geschiedenis der Belastingen in Nederland
(A Contribution to the History of Taxation in the Netherlands), Leyden: P. Engels,
1864, p. 327.
2) A. Quetelet, Recherches Statistiques sur Ie Royaume des Pays Bas, Brussels:
M. Hayez, 1829, p. 41 and annex table 4.
3) I. J. A. Gogel, Memorien en Correspondentien Betrekkelijk den Staat van
's-Rijks Geldmiddelen (Memoranda and Correspondence relating to the Financial
Resources of the State), Amsterdam: J. Miiller, 1844, pp. 510-1 520-21.
4) This figure was calculated from I. J. Brugmans (ed.), Statistieken van de
Nederlandse Nijverheid uit de eerste Helft der 1ge Eeuw (Statistics of Dutch
Industry from the first Half of the 19th Century), Rijks Geschiedkundige Publicatien Vol. 98, The Hague: Martinus Nijhoff, 1956.
6) This is very likely for agriculture, which prospered in this period (see below).
For other sectors information is even more scarce. In shipping, however, wages
were considerably higher than in industry, cf. Brugmans, Arbeidende Klasse, op.
cit., p. 134.
6) In A.R.A., Coil. Goldberg, File 50, No. 208, the owners of the peeling mills
of the Zaan area estimate the total of indirect taxes paid by their workers at f 50
annually. This amounts to 15 % of their income. However, as stated, the French
period was a time of extraordinary high taxes.

292

DELAY INDUSTRIAL REVOLUTION IN THE NETHERLANDS

labor market. Theoretically the point is transparent: extensive support of
the un- or underemployed will imply higher wages, since the supply curve
for labor will shift to the left as a result of the support: if the unemployed can
make a living from charity, it will be necessary to offer them a higher wage
than normal in order to get them to work 1). The Dutch felt this result of
philanthropy especially in the last third of the eighteenth century. In this
period, poverty increased substantially, especially in the cities 2). Nonetheless, labor was scarce: the Stadtholder was unable to find crews for the
navy in 1782. The situation is well described by an article that appeared in
"De Borger" in 1778.
"The workers are unemployed and going idle ... it seems almost as if they
prefer the austere living that they can make from alms to a richer existence they
could enjoy if they had been willing to work ... in the midst of a large, povertystricken community, one runs into complaints about the scarcity of man-power.
Even with money it has become impossible to induce them to work" 3).
As De Bosch-Kemper notes, a large number of paupers subsisting on
charity does not imply a low level of aggregate income but exactly the
opposite f). Only a rich society is able to support its poor and unemployed in
a systematic fashion. The high level of philanthropy in the Netherlands was
made possible by the large fortunes that had accumulated in the commercialfinancial sector. Mrs. Roland-Holst remarks correctly that philanthropy
ought to be regarded as luxury consumption or conspicuous spending that
served in part to increase the social prestige of the contributor to charitable
funds 5). The orders of magnitude involved in poor relief in the Netherlands
were, as a consequence, much higher than elsewhere. A comparison with
1) Sometimes the opposite argument is made, e.g. De Bosch-Kemper, op. cit.,
p. 206 and Brugmans, Arbeidende Klasse, op. cit., pp. 140-141. The argument
seems to be that, as far as the poor relief was paid out of taxes paid by the industrialists, the latter viewed the relief as a form of wages and hence reduced the wages
they offered to their workers. This may have been the case in small communities in
which the employer could verify which part of his taxes was used to support his
workers. But in that case there is no analytic difference between direct wages and
indirect wages in the form of relief. To the extent that poor relief was financed out
of non-industrial sources, it is hard to see why the demand for labor would be
affected. It is possible to rescue the argument by postulating that the supply curve
of labor was negatively sloped and flatter than the demand curve, since then a shift
to the left of the supply curve will result in lower wages. This situation is implausible (since the labor market will be unstable), and it is not surprising that there
is no evidence for the claim that poor laws tend to reduce wages. Cf. M. Blaug,
"The Myth of the Old Poor Law and the Making of the New," J.E.H. 23 (1963),
pp. 151-184. For an excellent treatment of this subject along similar lines, see D.
McCloskey, "New Perspectives on the Old Poor Law," Explorations in Economic
I
History, 10 (Summer 1973), pp. 419-436.
2) H. F. J. M. Van Den Eerenbeemt, "Het huwelijk tussen Filantropie en Economie: Een Patriotse en Bataafse Illusie" (Philanthropy and Economics: A Patriotic
and Batavic Illusion), Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek 35 (1972), pp.
29-31.
3) Cited by Roland-Holst, op. cit., Vol. I, pp. 36-37.
') De Bosch-Kemper, op. cit., p. 30.
5) Roland-Holst, op. cit., Vol. I, p. 34.
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Belgium is enlightening in this respect. In 1822, total poor relief per capita
paid out in the Northern provinces was almost twice as high as in the Belgian
provinces although the need for support was much higher in the latter. The
number of people receiving support was, indeed, relatively higher in the
Southern provinces, and as a result the average pauper in the Netherlands
received three times the support of his Belgian counterpart, as can be verified
from Table 1.
Table 1
Population and Poor-Relief in the Early 1820's
Province

Total
Population

Persons
on Relief

(1824)

(1822)

Expenses
(thousands
florins)

(1822)
N. Brabant
S. Brabant
Limburg
Gelderland
Liege
E. Flanders
W. Flanders
Hainault
N. Holland·
S. Holland·
Zeeland
Namur
Antwerp··
Utrecht
Friesland
Overijssel
Groningen
Drenthe
Luxemburg
North
South···
Total

Expenses Expenses
per
per
Supported Capita
(florins)
(florins)

326,617
495,455
321,246
284,363
331,101
687,267
563,826
546,190
393,916
438,202
129,329
189,393
323,678
117,405
202,530
160,937
156,045
53,368
292,610

22,457
105,781
38,593
19,831
56,151
59,839
78,600
106,085
62,697
42,854
8,394
25,269
23,901
7,063
17,419
6,714
6,377
2,247
2,450

303
988
258
421
302
708
710
616
1427
1924
363
192
674
390
606
229
252
41
49

13.49
9.34
6.69
21.23
5.38
11.83
9.03
5.80
22.76
44.90
43.25
7.60
28.20
55.21
34.79
34.11
39.52
18.25
20.00

0.93
1.99
0.80
1.48
0.91
1.03
1.26
1.13
3.62
4.49
2.80
1.01
2.08
3.32
2.99
1.42
1.61
0.77
0.17

2,262,712
3,750,766
6,013,478

187,659
505,063
692,722

5593
4860
10453

29.80
9.62
15.09

2.47
1.30
1.74

Sources: Population: Quetelet. op. cit., annex Table 2. Poor Relief: J. J. F. Noordziek (ed.), Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal
(Report on the Actions of the second Chamber of the Estates General), 1822-23,
The Hague: Martinus Nijholf, 1873, pp. 861 If.
• ) Only the total figure for the two provinces was available. Data calculated
by employing weights taken from 1828.
**) Figure refers to 1823, since 1822 is obviously in error.
• **) Includes all of Limburg and Luxemburg.

There is no reason why the relationship between expenses on poor relief
per capita and the level of industrial wage should be linear. Rank correlation
(Spearman) coefficients seem therefore a better indicator than ordinary
correlation coefficients. The Spearman coefficient between expenses on poor
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relief per capita and the industrial wage was found to be R = 0.571 (t =
2.87, n = 19). The wage data are presented in Table 2 below.
Taxation and outdoor relief were thus definitely factors that helped in
making the Netherlands a comparatively high-wage country. Yet there is
an alternative approach to this issue that seems worth exploring. The answer
given to the same question by W. A. Lewis in a different context is worth
citing. Why, asks Lewis, does a cocoa grower on the Gold Coast earn a tiny
fraction of what a producer of steel ingots in Germany earns? The answer:
both have the possibility of growing food, and the different wage reflect the
difference in their respective productivities in food-growing 1). High productivity in agriculture means high opportunity costs of labor and could
be put forward as an explanation of the high wage level in the Netherlands
as well.
The lack of quantitative studies on the history of Dutch agriculture makes
the adequate demonstration of this point impossible. It can, however, be
supported by secondary evidence. The alluvial soils in the Western and
Northern parts of the country were among the most fertile in Europe,
yielding feed grain and grazing for dairy cattle as well as wheat, potatoes,
madder, and later sugar beets and horticultural products. Even before the
eighteenth century the agriculture of this area was considered one of the
most prosperous in Europe. "Not in vain were the seventeenth and eighteenth
centuries called the silver age of the peasant", writes Joh. De Vries 2). During
the French period agriculture was the only sector that was not subject to a
severe crisis 3) and appeared the most advanced in Europe with respect to
technical knowledge 4). The period after 1813 is described as one of increasing prosperity for peasants, of technological progress and continuous
investment in land improvement and augmentation 6).
An additional indication of the Low Countries' high stage of advancement
in agriculture can be found in the fact that many of the innovations which
revolutionized English agriculture in the eighteenth century came from there.
Lord Townshend, a dominant figure in the renovation of English agriculture
1) W. A. Lewis, Aspects of Tropical Trade, Wicksell Lectures 1969, Stockholm:
Almquist and Wiksell, 1969, p. 17.
2) Joh. De Vries, op. cit., p. 165. See also B. H. Slicher Van Bath, "Agriculture
in the Low Countries," Storia Moderna, Relazioni del X Congresso Internazionale
di Scienze Storiche, Vol. IV (1955), pp. 169-203. Id., "The Rise of Intensive Husbandry in the Low Countries," repro in: K. Warner, ed.: Agrarian Conditions in
Modern European History, New York: Macmillan, 1966, pp. 24-42.
3) I. J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht (Horsepower and Human
Might), The Hague: Martinus Nijhoff, 1961, pp. 50-57.
') J. M. G. Van Der Poel, "De Landbouw in de Bataafse Tijd : Illusie en Werkelijkheid" (Agriculture in the Batavic Period: Illusion and Reality), Economisch en
Sociaal-Historisch Jaarboek 35 (1972), p. 70 argues that by the end of the eighteenth
century the Dutch peasants had acquired a level of knowledge that could not be
improved upon at the time.
6) Z. W. Sneller, "Anderhalve Eeuw in Vogelvlucht" (A Century and a haIf in
Overview) in: id., (ed.): Geschiedenis van de Nederlandschen Landbouw, 17951940 (History of Dutch Agriculture), Groningen: J. B. Wolters, 1943, pp. 38, 57-61.
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acquired part of his knowledge while ambassador in The Hague. In the
1640's, Sir Richard Weston, an English refugee in the Low Countries, recommended the use of clover and turnips in his Discourse of the Husbandrie
used in Brabant and Flanders. Much later, in the mid nineteenth century,
foreign travelers were still amazed by the prosperity of Dutch farmers 1).
The causes for this prosperity should be sought in various geographical
and historical factors, that can only be summarized here briefly. The high
fertility of the alluvial clay-soils is well known. The reason that this fertility
could be maintained as a source of prosperity was that the large urban sector
served as a safety valve for population and thus averted the danger of
Malthusian population pressures in the rich agrarian areas 2). In the Netherlands, though always a relatively densely populated land, population pressure did not become of such dimensions as to jeopardize the standard of
living of the peasants.
Table 2 presents the industrial wage and the two main determinants of the
main opportunity cost of industrial workers, agricultural income. Those two
determinants are the ratio between total land in cultivation and agrarian
population, and the ratio between agricultural capital and agrarian population. The capital data were obtained by using data for the number of cattle
and horses, assuming that other forms of agricultural capital were either not
important or very highly correlated with cattle and horses. Rank correlation
once again reveals the positive relationship between industrial wages and
agricultural productivity as approximated by the non-labor inputs per workers. The Spearman coefficients are as follows: between agricultural capital
per rural worker and industrial wages R = 0.700 (t = 4.12, n = 19).
Between the cultivated land - rural labor ratio and industrial wage R =
0.463 (t = 2.15, n = 19). Omitting Luxemburg (which was largely pastures
which were counted as cultivated areas) yields R = 0.571 (t = 2.78, n = 18).
The result that a positive association exists between non-labor inputs
in agriculture and the level of industrial wages should be interpreted with
care. It inherently ignores the possibility of variations in the quality of soils
in different regions. In the present context this is, however, not a serious
objection since the fertility of the alluvial soils in the high-wage provinces
in the West and North was higher than elsewhere, so that the effective land/
labor ratio was higher in these provinces. We can thus conclude that high
1) See for example M. Du Camp, En Hollande, Paris: Poulet-Malassis et de
Broise, 1859, p. 159. X. Marmier, Lettres sur la Hollande, Paris: Garnier Freres,
1842, p. 49. R. Fell, A Tour through the Batavian Republic during the latter part of
1800, London: R. Phillips, 180], pp. 28, 369. For additional examples of England's
imitating Dutch agricultural techniques, cf. P. Mathias, op. cit., pp. 74-76.
2) Even when the cities were declining, this process continued since mortality in
the urban centers was larger than birth rates, so that they continuously absorbed
population from the countryside. Cf. A. M. Van Der Woude and G. J. Mentink,
"La Population de Rotterdam au XVIIeet XVlIIe siec1e," Population 21 (1966), pp.
1186-87. J. H. F. Kohlbrugge "Over de Invloed der Steden op hare Bewoners en op
de Bewoners van het Land" (On the Influence of the Cities on their Inhabitants and
the Inhabitants of the Countryside), De Economist (1907), pp. 381-383.
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land/labor and capital/labor ratios were associated with high industrial
wages. Presumably the operation of this mechanism was through the high
opportunity cost that a productive agricultural sector provides for workers.
The latter cannot, however, be said to have been "proved" - it is merely
consistent with the available evidence and can therefore not be rejected in
the statistical sense.
Table 2
Industrial Wage, Capital/Labor and Land/Labor Ratios in Agriculture, in the
Early 1820's
Province

Daily Wage
(in cents)
in Industry

Capital
per Agricultural
Worker (florins)

Cultivated Land
per Agricultural
Worker (hectares)

N. Brabant
S. Brabant
Limburg
Gelderland
Liege
E. Flanders
W. Flanders
Hainault
N. Holland
S. Holland
Zeeland
Namur
Antwerp
Utrecht
Friesland
Overijssel
Groningen
Drenthe
Luxemburg

55.2
59.8
52.4
62.7
65.6
40.3
32.3
77.1
94.2
86.0
82.5
70.6
48.6
82.0
76.5
58.2
76.0
73.4
54.5

36.49
27.02
34.84
47.76
27.52
19.12
23.66
32.20
58.07
57.15
57.09
40.57
29.38
72.82
63.55
52.52
60.74
72.40
49.60

1.037
0.893
1.208
1.362
0.934
0.502
0.714
0.830
1.512
1.135
1.656
1.751
0.922
1.745
1.570
1.495
1.376
1.681
1.862

North
South
Total

74.8
47.8
54.1

53.70
29.49
37.52

1.368
0.952
1.087

Sources : Wages : calculated from Brugmans (ed.), Statistieken van de Nederlandse Nijverheid, op. cit., pp. 247-417.
Capital : physical quantities from : A. J. L. Van Den Bogaerde De Ter Brugge,
Essai sur I'Importance du Commerce, de la Navigation et de l'Industrie dans les
Provinces Formant Ie Royaume des Pays Bas, The Hague-Brussels: P. H. Noordendorp et Perichon, 1844-45, Vol. III, pp. 60-61.
Prices : calculated from ibid., pp. 28, 48-49.
Cultivated Land: Quetelet, op. cit., Annex Table I.
Rural Population : E. Smits Statistique Nationale, Developpement des 31
Tableaux, Brussels: H. Tarlier, 1827, Annex Table I.

The historical roots of the prospertity of the rural sector in the Netherlands
are to be found in the deep transformation that this sector had undergone
in the sixteenth and seventeenth centuries. Compared with the dazzling
ascent of shipping and commerce this change was perhaps not very spectacu-
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lar, but it seems very likely that its achievements were more longlasting, and
that the neglect of agriculture in the Dutch golden age is undeserved 1). This
transformation consisted of a process of double specialization. For one
thing, there was a continuous process of specialization of Dutch agriculture
in those products in which it had a comparative advantage, that is, mainly
dairy products. In addition, a specialization process took place in which
peasants specialized in activities that were of an exclusively agrarian character. All other related economic activities such as marketing, transportation,
construction, etc. were left to specialists. Clearly, such a process did increase
overall productivity.
The situation was very different in the diluvial sandy soils in the Eastern
and Southern provinces. The wage levels in Twente and North Brabant were
accordingly lower than in the alluvial-soil provinces. The rural-domestic
("cottage") industry of peasants in these regions was a symptom of this low
productivity and a further cause of low wages. It is therefore important to
emphasize that the most important capital accumulation before 1870 took
place in the textile centers of North Brabant (Helmond, Tilburg) and Overijssel. This fact lends support to the hypothesis put forward in this paper.
Brugmans presents a different explanation for the low wage-level in the
domestic industry. He argues that since the rural-domestic industrial workers
drew most of their income from agriculture, the entrepreneurs were able to
pay them very low wages that were only of a supplementary nature anyway 2).
This would imply that the lower the productivity of labor in agriculture, the
higher the wage paid to the peasants for industrial activity. This was, of course,
by no means the case. In the alluvial provinces the rural-domestic industry
was almost completely absent. Only when agricultural productivity is low is
it profitable for peasants to allocate some time to industrial activity at their
homes.
The role of agriculture in this problem is thus clear-cut. In addition, it
may be argued that the old "traffic" industries that prospered in the Republic
in the seventeenth and eighteenth centuries played an equally important role
in determining the high cost of labor. These industries were, for their time,
comparatively capital intensive, and may thus provide the clue to Sneller's
argument that links "capital" abundance to high wages 3). In other words,
the "maritime" sector that included, in addition to the traffic industries,
1) The following is based on J. de Vries, The Dutch Rural Economy in the
Golden Age, 1500-1700, New Haven and London: Yale Univ~rsity Press, 1974,
pp. 119-173,236-243.
2) Brugmans, Arbeidende KIasse, op. cit., p. 120. R. A. Burgers, Honderd Jaar
G. en H. Salomonson, Kooplieden, Entrepreneurs, Fabrikanten en Directeuren
van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal (History of the Firm of G. and H.
Salomonson), Leiden: Stenfert Kroese, 1954, pp. 55, 67, 73. A similar argument
has been made by Eric Jones, "Agricultural Origins of Industry", Past and Present
No. 40 (July 1968), p. 61.
3) Z. W. Sneller, De Ontwikkeling der Nederlandsche Export-Industrie (The
Development of the Dutch Export Industry), Haarlem: H. D. Tjeenk-Willink en
Zn., 1925, p. 6. Id., "De Toestand der Nijverheid," op. cit.,. p. 183.
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shipping, commerce, and financial services exerted a large demand for labor
that drove up the wage. High wages would thus be explained not only by the
supply side but by the demand side as well. Yet it is not a priori clear why,
for example, the "traffic" industries would offer such high wages to its
workers. It seems rather plausible that its demand for labor was quite inelastic, so that the price of labor would be determined largely by supplyrelated factors, upon which this paper has concentrated.

v
To summarize: the conclusion is that the heritage of the "golden age" was
indeed a major factor in the delay of the Industrial Revolution in the Netherlands. Yet it seems that the most important remnants of a once-glorious
period were not so much the frustration, the disappointment and the selfrighteous conservatism. The link between the golden age and late industrialization is of an institutional nature: a large government and a consequent
structure of taxation, an elaborate poor-relief system, a comparatively large
petit-bourgeois, urban class. The most prominent of these heritages was a
relatively prosperous peasantry. The mechanisms through which these links
operated were primarily income distribution parameters and low plowingback propensities. The low rate of profit in Holland, the direct consequence
of high wages, made industry unattractive to investors. But first and foremost, it limited the incomes of that group which played such a crucial role
in the first stages of the Industrial Revolution: the industrial entrepreneurs.
The large fortunes accumulated in preceding centuries and carried over in
part of the nineteenth did not playa major role in retarding industrialization
in the Netherlands. The allegation that under different circumstances they
may have prevented it is correct but not very meaningful. The fact is that
those funds, at least, did not hamper industrialization in the Netherlands in a
direct way. The rentiers can therefore not be held responsible for what failed
to happen. Professor Klein has reached a similar conclusion, though through
a somewhat different line of reasoning.
It could be argued that the reason the Dutch industrialized so slowly was
simply that they did not need the modern industry. After all, why should
they have undertaken large investments in industry, not to mention all the
unpleasant side effects thereof, while they could make, in general, a good
living out of agriculture and what was left over of the maritime sector. This,
in a certain sense, is a correct observation. One should keep in mind, however, that countries do not industrialize because they "have to," but rather
because there is a class of entrepreneurs who do the job out of their own
selfish motives, or, in some cases, because governments or other institutions
decide that industrialization is desirable for political or social reasons. The
behavioral patterns of these entrepreneurs, as well as the circumstances
under which they operate are crucial. These circumstances mayor may not
conform to the "needs" of a country. Belgium, Switzerland, Silesia, and
Japan are examples of countries that "needed" to industrialize and did. But
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Ireland and Southern Italy "needed" industry as well if the poverty of
peasants is taken as a standard of "need". Again, the complexity of history
defies easy generalization.
The model presented above focuses on supply factors in the industrialization process. It will be granted by most that capital accumulation was a
necessary condition for growth - but was it the only one? Klein makes the
point that demand related factors may have been equally decisive 1). The
theoretical validity of this point is unassailable, but how applicable was it to
the Netherlands? Klein mentions the inequality of income distribution in the
Netherlands caused by the monopolies and political power structure in the
second half of the seventeenth century. But no evidence is presented that the
Netherlands were worse off in this respect than their neighbors. Moreover,
the existence of a commercial-financial sector could not have the net effect
of reducing aggregate demand even if, due to the concentration of the income earned in it, it did not augment demand by as much as it could have.
As to the rest of the economy: Dutch population increased by 50 % between
1800 and 1850 2). With the overall standard of living more or less constant
the net effect cannot have been anything but an increase in purchasing
power. The demand for textiles in the Dutch East Indies accomplished
miracles for the markets-starved Flemish cotton industry in the 1820's,
whereas the Dutch had initially great difficulty in supplying that market after
1831. But most important: rising rural incomes have been cited as a major
factor in the Industrial Revolution in England 3) precisely because of
peasants' demand for industrial products. There is no reason, therefore,
that with respect to demand the Netherlands, with their prosperous agricultural sector, were worse off than other countries. Had other things been
equal, no doubt that industrialization in the Netherlands would have come
earlier.
1) Klein, op. cit., p. 8. E. W. Gilboy, "Demand as a Factor in the Industrial
Revolution" in R. M. Hartwell (ed.), The Causes of the Industrial Revolution in
England, London: Methuen, 1967, pp. 121-138.
2) This is faster than in Switzerland, Belgium, France and Germany which industrialized at a faster rate than the Netherlands. Only in England was population
growth in the first half of the nineteenth century faster than in the Netherlands.
3) E. L. Jones (ed.), Agriculture and Economic Growth in England, 1650-1815,
London: Methuen, 1967, Editor's Introduction, pp. 44-46. P. Deane, The First
Industrial Revolution, Cambridge: at the University Press, 1969, pp. 48-49.
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THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL EDUCATION
IN BRITAIN, 1859-1899
by
DR. ARNOLD S. LEVINE

I.

INTRODUCTION

Among the decisive factors in the development of modern industry have
been the creation of the research laboratory and the professional scientist or,
more succinctly, of planned innovation. The scientist as gentleman amateur
has given way to the scientist working under government contract, the scientist as civil servant or the scientist in anyone of the dozen roles he is called
upon to assume by industry, government and popular culture. Yet the union
of science and industry, now a necessary condition for economic growth, is
of very recent origin. Rather than science leading to new inventions which
lead to applications which, in turn, lead to new possibilities for research, the
reverse has more often been the case: technical devices have themselves suggested scientific theories 1). If we accept Schmookler's definition of "research" as "a relatively systematic quest for new knowledge about a class
of phenomena," we must also add that the question of what phenomena are
to be observed has rarely been determined by scientists alone 2). Every society
with a stake in research has had to choose among alternatives which are not
necessarily compatible: between research undertaken by government, by
private industry or by the universities; between developing a new strain of
wheat or an improved nuclear reactor; or between concentrating on training
those few scientists able to make significant changes in the state of the art,
or the much greater number of technicians, without whom no organized
research would be possible. The important thing is that officials, planners
and the public at large be aware that such choices must be made.
For the purposes of this study we have chosen to examine the nature of
such choices by isolating one element in one country within a given period,
i.e., the British educational system between 1859 and 1899. What applies to
choices involving different sciences applies with even greater force to educa1) Thus Carnot's work on thermodynamics was inspired by the steam-engine.

O. J. D. Bernal. Science and Industry in the Nineteenth Century (London, 1957).
2) J. Schmookler, Invention and Economic Growth (Cambridge, Mass., 1966),

p. 7. Such a definition would presumably apply to any institution fulfilling the conditions laid down in it. On the other hand, terms like "elementary," "secondary"
and "technical" education are to be understood, in this study, in an administrative
sense; that is, as defined by Acts of Parliament, official minutes and the Codes and
Directories of the Education and Science and Art Departments. Thus while technical education usually implies vocational training, in the late nineteenth century it
almost always meant training in theoretical science, because this was how Parliament and the Science and Art Department chose to interpret it.
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tional systems as a whole. The kinds of choices to be discussed include the
following: How is public education to be provided for and who is to pay for
it? Assuming the desirability of a literate population, shaH elementary education be universal, compulsory and free? How far shall the State support
education between the elementary level and the universities? These questions
lead to two further considerations. Few educational systems have ever pointed in a single direction with a single end in view. Once again, most societies
have had to choose between ends which may be necessary to each other or
incompatible or without discernible influence on any other goal. Thus a
system may try to equalize social differences or accentuate them. It may also
wish to encourage scientific and technical education. The two ideals need not
clash, because they are in quite different spheres; the one is a matter of who
shall be educated, the other of what shall be taught. Secondly, scientifictechnical education is one term for a network of intersecting or overlapping
phenomena. It subsumes under one head a literate population, the training
of engineers and the production of advanced scientific knowledge. Whether
an educational structure will include all or only some of these things cannot
be determined in a priori fashion. We should also note the discrepancy between the stated aims of a system and its results.
If we compare Britain and (say) Germany during our period, the contrasts
are apparent: the remarkable growth rate of the German economy from 1870
and the superiority of Germany to Britain in science-based industries such
as chemicals, steel and electricity. This contrast is reflected in the differences
in their educational systems. In one the elementary, secondary and technical
branches were controlled from the center and dovetailed into one another;
in the other, there was a confusing overlap, not only between private and
public institutions, but within the central departments themselves. Moreover,
the scientific revolution in Germany was based solidly on the existence of a
large corps of technicians, whereas in Britain, as one scientist noted in 1882,
"the peculiarity ... has been that the army has been all officers. Till within
the last quarter of a century there has been next to no rank and file "1). In
Germany, unlike Britain, a majority of the middle classes had a broad
general education, which equipped them to understand the implications of
scientific research. Yet it is misleading simply to dismiss the British educational system as inferior to the German for British education, no less than
German, faithfully reflected the different ideals and assumptions of the
society that created it - the devotion to laissez-Iaire, self-help and the "rule
of thumb". For this reason we have chosen to concentrate on the Department
of Science and Art, the one institution in mid- and late Victorian Britain with
the authority to aid the teaching of science. The Department falls midway
between the scattered efforts of voluntary and private groups to improve
technical and art education, on the one hand, and the era of the polytechnic
1) Testimony of T. H. Huxley before the Royal Commission on Technical Instruction, Parliamentary Papers (P.P.), (1884), XXIX, Qu. 3055. Huxley was then
Dean of the Normal School of Science in South Kensington.

302

THE STRUCTURE OF EDUCATION IN BRITAIN,

1859-1899

institute, the government research laboratory and corporate research and
development on the other; and between the administrative chaos of the
early nineteenth-century government department and the system of competitive examinations, promotion by merit and the rule of the expert that prevails
today. An account of the Department will reveal the assumptions, both implicit and overt, that governed Victorian educational policy and it will show
the difficulties that ensued when an educational system had to fit itself to the
structure of industry rather than the reverse, as in Germany.
II.

EDUCATION AND SOCIETY IN MID-VICTORIAN BRITAIN

a) The Nature of the British Educational System

The history of British education in the nineteenth century is a striking
example of educational problems translated into administrative terms. The
problem facing educational authorities from about 1850 was twofold: to
create a disciplined labor force and to train managers and superintendants in
the middle ranks of industry. Yet this, though well understood by scientist~
like T. H. Huxley, civil servants like Sir Henry Cole and even the occasional
political head of a department like A. J. Mundella, was resolved in a fashion
both haphazard and inconsistent. Of the principal reasons for this, the most
prominent was the religious issue.
From 1833 to 1870 there was no national system of education, only a
number of denominational schools receiving grants-in-aid from the central
government. The Education Act of 1870 served to create two separate and
largely antagonistic school systems: one, the board schools, governed by
publicly-elected school boards, supported out of the rates, and non-denominational in character; the other, the "voluntary" (i.e., religious) schools, entitled to grants from the central departments, but not rate-aid. The possibilities for conflict within this dual system were endless, but two stood out with
special force : whether voluntary schools might be aided out of the rates and,
if so, to what extent. And it was this conflict which set the terms on which an
integrated system was finally to occur. To deny the voluntary schools rateaid was to alienate Anglicans and Catholics; but to give such aid was a step
no government was prepared to take before the abortive Education Bill of
1896.
Yet the religious issue cannot fully account for the government's failure to
aid technical and scientific education more successfully. In truth, the terms
used so casually and frequently - "elementary," "secondary," "scientific,"
"technical" - had no very precise definition. Elementary education might
imply a grounding in the three R's, a leaving age of ten and grants made only
on the results of examinations. Or it might be the initial stage in a general
education leading to the Universities. Similarly with the other terms: there
were no authoritative interpretations save those of the permanent officials
in the government agencies responsible for education. But this leads to the
major difficulty, the lack of a central authority able and empowered to co-

THE STRUCTURE OF EDUCATION IN BRITAIN,

1859-1899

303

ordinate public education at all levels. From 1857 there were two, from 1869
three, departments responsible for education: the Education Department,
the Science and Art Department and the Endowed Schools (later, Charity)
Commissioners. The first two, having no official connection with the third,
were united only in having the same political heads. Moreover, their spheres
of authority, while different, were not so different as to preclude overlapping.
The Charity Commission regulated and revised the endowment schemes of
several hunderd grammar schools; the Education Department disbursed
grants both to board and voluntary schools; while the Science and Art
Department, in addition to maintaining its own schools, offered grants to
any schools fulfilling certain conditions. In the absence of a Minister for
Education, policy tended to be made by the permanent secretaries of the
departments. For good or iII, these officials were the ones who gave educational policy such unity as it had.
The problems we have so far mentioned have to do, respectively, with what
kinds of education were to be aided and which officials were to provide the
aid. But the form this aid would take was crucial: the grant-in-aid combined
with inspection. At every turn, we shall see the kinds of grants the departments were prepared to make affecting the course of elementary and technical education throughout Britain. Should grants be made on attendance or
on the results of examinations? Should the sums be paid to school managers
or directly to the teachers? On what subjects were grants payable? Hence the
decision of the political head of the Education and Science and Art Departments to reduce all grants to payment on the results of examinations was to
be of crucial importance. The Revised Code of 1862, which embodied this
policy, affected not merely the amount of aid afforded for education, but
subjects taught, the training of teachers and the size of fees charged, and not
merely in elementary education but in technical and scientific instruction as
well.
In sum, there were three factors that helped to set the direction that British
educational policy took between 1859 and the end of the century. The first
was the peculiar structure of the grants system: the delegation of authority to
local committees of management, the annual examinations by inspectors sent
down from Whitehall and South Kensington and, above all, the rigid distinction between fee-paying scholars, who were not eligible for grants, and
the "labouring classes," who were. Related to this was the laissez-faire
philosophy clamped on education by two generations of permanent secretaries, inspectors and political heads. In theory (though only in theory) schools
were regarded as self-regulating mechanisms, needing only ad hoc grants to
supplement students' fees. The working out of this philosophy was simple,
direct, lucid. Science was to be supported only to the extent that there was a
public demand for it, while Science and Art teachers were to support themselves, not by salaries payable from central funds, but by fees and grants on
the results of examinations. Inherent in this philosophy was the concept of
permissive rather than mandatory statutory powers. Thus in 1876 Lord
Sandon's Act empowered school boards to compel school attendance; the
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1889 Technical Instruction Act allowed the county councils to levy a rate in
support of technical education; while the various Public Libraries Acts
(from 1850) allowed, but did not compel, municipalities to establish and
maintain libraries. For this reason, if for no other, a uniform educational
system would have been impossible. But there were other causes leading to
such a result. There were three central departments, each with overlapping
responsibilities for public education, while the local school boards and, later,
the county councils, also competed for grants. That there was a single
department for Science and Art was itself purely fortuitous. Yet, as will be
seen, the policies laid down in the Art division were transferred bodily to the
organization of Science grants.
Nevertheless, the structure of educational policy was not determined by
internal considerations alone. The Science and Art Department was established in 1853 at the high noon of British industrial supremacy; when it was
absorbed into the Board of Education in 1900, that supremacy had long
since been called into question. It may even be asserted that the history of
the Department was determined largely by two of the great international
exhibitions so characteristic of the second half of the century. Indeed, the
Department was one of the bye-products of the Crystal Palace Exhibition of
1851 which left a surplus of £ 186,000. At the instigation of Prince Albert and
Henry Cole, an assistant keeper of the Public Records, these funds were set
aside to purchase eighty-seven acres in South Kensington, the nucleus of a
cultural center to which (it was hoped) the British Museum, the National
Gallery and the learned societies would eventually move. In fact, the Department had moved its schools, collections and offices between 1855 and 1863;
henceforth, "South Kensington" meant the Science and Art Department.
The second exhibition, the Paris Exposition of 1867, had revealed the weaknesses of British industry compared to that of Prussia, France, Belgium and
the United States. Specifically, it was a letter of Lyon Playfair's, a former
Secretary of the Department, to Lord Taunton, chairman of the SchoolsInquiry Commission, that touched off a far-ranging inquiry into the state of
scientific education in Britain. Few men were more fitted to warn the public
than Playfair; as a student of Liebig's at Giessen, joint Secretary of the
Science and Art Department from 1853 to 1858, Professor of Chemistry at
Edinburgh, a Member of Parliament from 1868 to 1892 and a juror at the
1867 Exposition, he had an unrivalled knowledge of the implication of
science for the British economy. In his letter he noted that Britain "had
sbown little inventiveness and made but little progress in the peaceful arts of
industry since 1862 ... the one cause upon which there was most unanimity
of conviction is that France, Prussia, Austria, Belgium and Switzerland
possess good systems of industrial education for the masters and managers
of factories and workshops, and that England possesses none" 1). It was the
publication of this letter and the ensuing correspondence that touched off a
series of investigations that continued to the end of the century, beginning
1)

Journal of the Society of Arts, XV (June 7, 1867),477.
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with a special meeting of the influential Society of Arts in January 1868 and
followed by the appointment of a Select Committee on Scientific Instruction.
Yet these investigations bore little fruit, almost as if they were a routine
response to the clamor out of doors, or the most effective way of handling
discontended backbenchers. Indeed, funds from government and support
from industry were inversely proportional to the scope of the recommendations of scientists and government committees.
b) The Decay 01 the Apprenticeship System

Given a philosophy of laissez-Iaire and strict accountability for public
monies, one can understand the government's reluctance to support a national system of education. The resistance of industry requires a more
thorough explanation. Here we are faced with two different but related
problems. The first was the almost total failure of industry to train personnel,
either as skilled workmen, foremen or managers; the second was the lack
of technical innovation, either because of overcommitment to a few products, or neglect of new products owing to the failure to appreciate the advantages of applied research. In either case the problem lay in the institutional
structure of British industry. There were, one might say, structural faults
that made for a lack of trained manpower, obsolescence of such older industries as cotton and iron, and a failure to adopt new production or
marketing techniques. The debate on the reasons for the decline of British
industry after 1870 is very complex, yet certain features of this decline are
readily apparent.
First, the take-off into industrialization had required comparatively little
of science or new technology. The spinning and weaving of cotton demanded
neither large outlays of capital nor an accumulation of scientific knowledge
nor an especially sophisticated technology. The same held true for the
building of railroads and the earlier stages of the iron industry; in all these
cases the labor force consisted for the most part of women and children
(cotton) or unskilled laborers (iron). Moreover, Britain had been cushioned
by its overseas colonies and merchant shipping from the effects of foreign
competition. Such a technology was inadequate after 1870; the greater
complexity of newer industries like steel, chemicals (outside of the textile
trades) and electricity called for a more educated labor force. Related to this
was the slowness of BIitish industry in adopting labor-saving devices. With
a steady growth of population until the mid-1870s and cheap reserves of
labor in Ireland and the countryside, few industrialists cared to innovate
along these lines.
In the second place, there was scarcely any recognition of the need for
trained managers. There were owner-managers, managing partners and
salaried managers, but hardly any managerial class as such to the end of the
century. In Britain in 1865 "about half the managers went to public or
proprietary boarding schools ... and about half went to day schools .. .
Just over 10 per cent had undergone scientific training at university, techni-
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cal school or similar institutions, whereas just over twenty per cent had
served apprenticeships . .. Only two managers had undergone scientific
education at universities" 1). The smallness of individual firms and, especially, the survivial of artisan and craft methods of production did the rest. In
many sectors firms were small, production to order and workers hostile to
standardization, as in the Birmingham metal trades and precision engineering. Far more than American industry, British industry "almost always faced
a buyers' market, and manufacturers and merchants were more often anxious to attract demand by meeting consumers' tastes than they were able to
impose standard types of product upon the market "2). Instead of an industry-wide use of standardized patterns, we find a multitude of small,
highly-specialized firms ill-adopted to any sort of mass production. The
attitude engendered by such craft methods was unfavorable to technical
education. Where there was no standardized production there could hardly
be standardized instruction; and even in large-scale industry most entrepreneurs preferred rule-of-thumb and on-the-job training. Even such aid to
education as the government was willing to provide was dismissed out of
hand. In 1853 students at the Central School run by the Science and Art
Department were forbidden to produce designs which might compete with
private industry, and within three years classes in applied design were discontinued. Under pressure from manufacturers the Department drew a
firm line between technical instruction, on which grants were payable, and
vocational instruction, which was the business of industry. As we shall see,
technical instruction came to include naval architecture, organic chemistry,
hygiene or metallurgy, rather than the handling of specific tools or machinery.
Had alternate systems of training existed, the opposition of manufacturers
to vocational education would not have been disastrous. Yet one thing on
which all observers concurred was the decay of the apprenticeship system,
though they tended to draw different conclusions. Apprenticeship tended to
become obsolescent either in those industries where there was an intensive
subdivision of labor and working to contract (e.g. boots and shoes, pottery)
or, paradoxically, where greater skill was demanded but no ready way of
regulating its production 3).
In the former case, any kind of formal training might appear unnecessary.
Appearing before the Royal Commission on Technical Instruction, the
~1enior partner of Wedgwood and Sons insisted that he could not conceive
"how a man who puts a piece of clay into a ready formed mould and simply
1) P. W. Musgrave, Technical Change, the Labour Force and Education: A
Study of the British and German Iron and Steel Industries, 1860-1964 (London,
1967), p. 28.
2) H. J. Habakkuk, American and British Technology in the Nineteenth Century
(Cambridge, 1967), p. 211.
3) See especially the testimony of William Shipton, Secretary of the Amalgamated Society of House Decorators and Painters, in Royal Commission on Technical
Instruction, Qu. 3858.
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presses it to the side, and when it is dry enough takes it out again, can be
improved in any way by the education which teaching him design can give
him" 1). We see the same process carried to its limit in the calico-printing
division of the cotton industry. There any skill except the manual counted for
little. The design itself might be imported from France, prepared by an
owner-manager or set up by a free-lance designer with a portfolio of sketches. For the rest, there was a complete separation of design and execution.
The sketchmaker, who prepared the design for repetition on the cylinder,
"need not be more than an accurate and tasteful tracer or transcriber of the
contours of colours or shades of colour, in the design before him." The hand
engraver and the die maker were merely copyists, whose sole task was to
transfer the design directly to the rollers. At the most the engraver should
have some taste, since he was not a literal copyist; the colors and forms of
the design had to be translated into stipples, lines and solids 2). In an industry where skill had been reduced to copywork, an apprenticeship system
would have been nugatory.
The other case is more interesting and more difficult to evaluate. In certain
trades it proved impossible for unions to regulate the flow of newcomers
into the craft. Thus the Compositors' union welcomed into its ranks men
with the requisite skills, whether they were apprenticed or not. The alternative would have been to "find themselves foiled in their negotiations with
the employers by the presence of a steadily growing crowd of non-union men
indisposed to defer to an organisation from which they were excluded" 3).
A related case was that of the engineering trades. Here, too, the union was
unable to exclude non-unionists from the trade, particularly since it was
possible for one person, with very)ittle instruction, to go from the simplest to
the most complicated machinery, "until by mere practice on a succession of
machines, the sharp boy becomes insensibly a qualified turner or fitter" 4).
Thus by the 1890s apprenticeship was disappearing from some of the most
innovative trades, precisely because they were among the most innovative.
Apprenticeship tended to survive longest in Ireland or in old-fashioned
trades such as glass-blowing or hatmaking and even there, less as a means of
teaching skills than as a way of ensuring that only members' sons should
carryon the trade. By 1895, probably less than ten per cent of trade union
1) Ibid., Qu. 952. Earlier he had suggested elementary drawing instruction,
"limiting it to those going into the branches in which painting or design is involved;
not applying it to the working potter; nor to the oven man; or to the slip maker."
Ibid., Qu. 949.
2) Testimony of Robert Leake, MP and head of a firm of designers and engravers
for calico printers, in Ibid., Qu. 2754.
3) S. and B. Webb, Industrial Democracy, 2nd ed. (London, 1911), pp. 467-468 .
•) Ibid., p. 472. See also Report of Royal Commission on Labour, P.P. (1894),
XXXV, especially Report # 5, pp. 16-17 and Group C: Part I (Textile and clothing
industries). In the boot and shoe trades both employers and workers wished to
revive apprenticeship, "but whilst the motive put forward by some employers has
been the provision of a sufficient supply of competent workmen, that of the employed is generally said to be the limitation of the number of learners, and hence
of skilled workers." Ibid., p. 250.
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members belonged to unions enforcing apprenticeship regulations. According to the Webb's statistical analysis of trade unions, there were three levels
of enforcement 1).
(1) Membership of Trade Unions actually enforcing apprenticeship

regulations:
(a) Really restrictive of numbers
(b) Not really restrictive of numbers at all (patrimony restricts
choice but not numbers)
(c) Nominally restrictive, but allowing sufficient recruits to the
trades
(b) Textile, mining & other occupations

15,000
25,000
50,000
90,000

(2) Membership of Trade Unions nominally retaining apprenticeship
regulations, but effectively open
(3) Membership of Trade Unions having no apprenticeship regulations :
(a) Transport workers & laborers
(b) Textile, mining & other occupations

500,000
250,000
650,000
900,000
1,490,000

One other conclusion is also possible: whatever the shortcomings of
apprenticeship, no substitute had been devised either by the unions, industry, government or any combination of the three.
c) The Organization of Science

On the one hand, therefore, British industry lacked a coherent philosophy
of management, a system for training skilled workers and an awareness of
the advantages of a national system of secondary education. On the other,
few industrialists understood either the value of planned research or that of
the scientists being trained at the Normal School or the School of Mines in
South Kensington. The facts were public and notorious: the discovery of
aniline dyes by an Englishman, Perkin, in 1856 and the transferrence of the
industry to Germany; the total dependence of British industry on Germany
for scientific instruments; the fact that the crucial inventions in the massproduction of steel were made by Bessemer, an independent inventor,
Siemens, a German resident in England and Gilchrist Thomas, a policecourt clerk. With the example of Germany in mind, one can only account for
British failure in applied research by the devotion to "rule of thumb" held
by several generations of manufacturers. They could point to the success of
Brit ish industrialization despite the absence of planned innovation. To the
extent that Britain did train scientists for industry, it was emphatically not
because of pressure from manufacturers. In Britain "pressure to train scientists for industry came before the demand" 2). It came from a nexus of institutions and individuals : from scientists with influence within the government,
1) Webb; pp. 473-474n.
2) E. Ashby, Technology and the Academics (New York, 1966), p. 48.
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like Playfair and Huxley; from the Society of Arts, founded in 1754 to
promote "Arts, Manufactures and Commerce", at whose instigation the
Great Exhibition of 1851 had been held; the X-Club, an informal but influential group founded in 1864 and numbering Huxley, Sir Joseph Hooker,
Sir John Lubbock and Herbert Spencer among its members; scientific
societies like the British Association and the Royal Society, often headed by
influential noblemen like the Earl of Rosse or the Prince Consort I). The
methods used could seldom be direct. In one way or another, all these
agencies were attempting to persuade and cajole the government into granting more aid to science - whether through aid to the Science and Art
Department, the creation of research laboratories or the establishment of a
Ministry of Education. Such matters were not really suitable for parliamentary debate for, especially after 1870, every debate was quickly entangled in
sectarian bitterness.
For this reason the supporters of State aid for science chose to work
through investigative rather than legislative bodies, through Royal Commissions rather than the House of Commons. Two things about these investigations are noteworthy: their sequence and the use of Commissions rather than
Select Committees of the House of Commons. The first phase (1850-1868)
was institutional, as Commissions worked from half a dozen sides,investigating the Universities, elementary education, the nine great Public Schools
and the endowed grammar schools. Following Playfair's letter to Taunton,
several Commissions investigated different modes of education - a Committee and a Commission on Scientific Instruction (1868, 1869-1875) and a
Commission on Technical Instruction (1881-1884). The last phase was administrative; the Cross Commission investigated the working of the Elementary
Education Acts, while the Bryce Commission (1894-1895) gathered up all
the strands of educational controversy - the nature of the science curriculum, the definitions of "technical instruction," the role of the middle
classes, the uses to which educational endowments might be put - and
reduced them to administrative terms. It was this Commission's recommendation that the three educational departments be merged in one central
authority that led to the Board of Education Act in 1899. Moreover, the
Royal Commission was far more flexible than the Select Committee, for it
could meet outside Westminster, include women, non-Members and experts of all kinds and could issue minority reports. Most important, it was
not bound by Parliamentary sessions. It was thus well suited to the functions
wished on it by the science reformers: to educate the public, make the fullest
use of its terms of reference, express the sentiment of the scientific community
and serve as a conduit between the permanent officials of the educational
departments and the government of the day.
Before turning to the Science and Art Department, we may well consider
1) For the X-Club, Cf. R. M. MacLeod, "Resources of Science in Victorian
England . . ." in P. Mathias, ed., Science and Society, 1600-1900 (Cambridge, 1972),
p. 121.
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the motives which the government brought to bear on the giving or withholding of aid to science. Aid to education was, after all, only one of several
ways in which the government might affect the expansion of scientific
activity. The government maintained its own observatories at Greenwich
and the Cape of Good Hope and research laboratories at Army and Navy
installments; subsidized occasional expeditions, like the voyage of HMS
Challenger (1873-1876); and ever since 1849 had made an annual £ 1,000
grant to the Royal Society, one of several to learned societies and National
Museums. Considering the smallness of the State's investment in scientific
research, the proposals for utilizing it were numerous enough. Government
appIOpriations for scientific research, approximately £ 333,071 for the 18741875 fiscal year, rose only to £ 343,012 for 1889-1890 and to £ 376,036 for
1899-1900 1). Baldly stated, these figures conceal the subtle shift in the government's scientific policy during these years: the creation of a new £ 4,000
grant for the Royal Society in 1876 and of a Government Fund Committee
to administer it; the establishment of a Committee on Solar Physics under
the Science and Art Department in 1879; and the allocation of funds for
University Colleges in 1889. Grants such as these provide more of a clue toward official policy than the much larger sums allocated to the Topographical and Geological Surveys for routine work. Where possible the government
preferred to work through small committees of scientists empowered to
provide stipends for researchers and to consider applications for funds. All
grants were carefully scrutinized by the Treasury and the burden of proof for
larger appropriations fell entirely on those requesting them; and because the
Royal Society failed to sustain its case, the annual grant remained at
£ 4,000 from 1882 to 1900. The Treasury rejected a scheme for "State
Fellowships" in Science in 1881 and, in general, took an exceedingly sceptical
view of any scheme for augmenting grants. The truth is that both sides the government and the scientific community - were hardening in their
positions. Aid to science was not likely to win much support among politicians of either party. There was something faintly sinister in a movement that
would surely lead to bureaucratic efficiency, a more rational allocation of
funds and (some would believe) "the threatening prospect of an encompassing, atheistic materialism" 2). Some scientists went further still; they had
been heard to say that "in certain cases unremunerative research should be
paid for, since without compensation much valuable work must remain unperformed" 3). Such a proposal was at once a measure of the boldness of
those making it and of their remoteness from the realities of politics.
Nevertheless, there was a well-organized scientific community in existence
by 1870. It had its official spokesmen, its professional associations like the
British Association, publications like Nature and the Quarterly Journal of
Science and increased unity of purpose. There was also an increase in the
1) Cf. Appendix A, "Government Aid for Scientific Research."
2) MacLeod, p. 152.
3) Eighth Report of Royal Commission on Scientific Instruction, P.P. (1875),
XXVIII, p. 25.

THE STRUcruRE OF EDUCATION IN BRITAIN,

1859-1899

311

number of persons interested in some aspect of science, but it is difficult to
draw firm conclusions from the figures available. Although the membership
of the thirteen chief Metropolitan scientific societies went from 5,000 in
1850 to 10,000 in 1870, the total number of persons engaged in full-time
scientific work was just over 900 1). Nor are the census figures, except for
1861, reliable as scientists are either included with civil engineers or lumped
indiscriminately as "Persons engaged in Scientific Pursuits". For 1861 we
have more precise figures, e.g., 35 Astronomers and Observatory Assistants,
63 Museum Curators and Keepers, 88 Analytical Chemists, 177 Naturalists,
157 Botanists, 25 Geologists and 127 "Other Scientific Persons" 2). Conceding the paucity and probable inaccuracy of these figures, they yet confirm
how few professional scientists there were in England in 1870. Too few, indeed, to exert much political pressure alone; for this allies had to be sought
in Parliament, the civil service and among the few industrialists to appreciate
the value of applied research. In this sense it is possible to speak of a scientific "Iobby"pushing its demands in ways already described. Essentially these
demands were threefold: financial support from the government, more
science in the curriculum and the creation of a Minister for Science with
Cabinet rank. In effect the first two demands reduced themselves to the third,
since that made a uniform Science Vote and a uniform science policy possible.
It was also a demand in which nonscientists could heartily concur. The administration of science was decentralized to an extraordinary degree. We
find Science Estimates parcelled among half a dozen agencies - the War
Office. the Privy Council, the Board of Trade, the Admiralty, the Science
and Art Department - responsibility for education shared by three separate
departments and the national scientific collections administered in the most
haphazard fashion. The Science and Art Department was unique in this
period in maintaining undivided control over its collections. To understand
precisely what "undivided control" meant we might compare the Department with the British Museum, with its ex-officio and family trustees who
chose the "working" trustees who actually ran the Museum. Moreover,
although the Museum was ultimately subject to the Treasury, there was no
minister responsible for the British Museum Vote in the House of Commons; every year the Vote was moved by a member of the Opposition.
Thus pressure for changes in the government's science policies came from
two sources, the scientists themselves and those officials with a stake in
centralization. Between 1860 and 1880 there were two such "waves", the
first in 1866-1868, the second in 1872-1875. The first occurred before and
just after the passage of the second Reform Act in 1867. Among its notable
1)

MacLeod, p. 114. For number of practicing scientists, see immediately below.

2) For 1861 Census, cf. P.P. (1863), LIII, Pt.I. Figures are for England and Wales.

"Other Scientific Persons" included 9 antiquarians, 8 geographers, 5 genealogists,
15 "Natural Philosophers," 1 microscopic anatomist, 7 "Statists," 4 entomologists,
1 magnetist, 8 metallurgists, 2 hydrographers, 10 agricultural chemists, etc. It is
worth noting that the word "scientist" was coined by the philosopher William
Whewell as late as 1840.
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features were Henry Cole's "Notes on Public Education" of November
1867, which proposed a Ministry of Education; Playfair's letter to Taunton
in June 1867; and an abortive proposal by the Lord President for the creation of a Secretary of State for Education (1868). The second movement for
reform is associated with the Commission on Scientific Instruction, better
known as the Devonshire Commission. Between 1872 and 1875 the Commission whose secretary, Lockyer, was the editor of Nature and whose
members included Huxley, Lubbock and the ironmaster Bernhard Samuelson, issued eight reports covering every aspect of science-government relations. In their final report the Commissioners threw caution to the winds
and sketched a programme so radical that it was not realized until the creation of the Ministry of Education and Science in 1963. The members had
first to consider possible objections to their chief proposals, i.e., the creation
of a Ministry of Science and of a Council to advise it: that government could
get the best advice without it, that it would corne into collision with other
ministries and that it "would not work harmoniously with our General
System of Administration" 1). Having dismissed these arguments the Commissioners proposed to place all questions concerning science and education
under the new Ministry; to place in its hands "the consideration of all questions involving State Aid towards the Advancement of Science"; and to
make it responsible for grants-in-aid to private laboratories and individuals 2). In this report the philosophies of laissez-faire and planned development are brought face to face. In the late 1860s and early 1870s observers
such as Matthew Arnold and his brothel-in-Iaw W. E. Forster, the VicePresident of the Council, felt that an opportunity and a threat confronted
British education. The threat was that Britain would be overtaken in the
industrial spheIe by Germany; the opportunity, that education might be
saved by judicious reforms: first, by making elementary education available
to all; secondly, by organizing secondary education; thirdly, by appointing
an Education Minister. Such a minister would be an administrative convenience. But, as Arnold observed, "what is yet more important ... is to have,
what an Education Minister alone supplies, a centre in which to fix responsibility" 3).
To sum up. In a system whose chief flaws were dispersion of authority and
lack of coherent policy, government aid to education could only flow along
a few well-worn channels. There could be no such finely-graded distinctions
as one finds in the German systems, with their Volkschulen, Gymnasia and
Realschulen. Indeed, one of the most striking features of British education
in the nineteenth century was the reluctance of officials to extend their
spheres of influence, to initiate any policy which might mean some increase
in expenditure or staff, however trivial. According to Arnold, "the very last
1) Eighth Report of Royal Commission on Scientific Instruction, p. 30.
2) Ibid., p. 27.
3) M. Arnold, Schools and Universities on the Continent, R. H. Super, ed.
(Ann Arbor, 1964), p. 314. Originally published in 1868 as one of the reports of the

Taunton Commission.
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thing the (Education) Department desired was 'to invade the provinces of
education which are now independent of it'" 1). In such a climate the central
departments were very tightly reined in. We see this in many forms : the
concentration of grants under one head; the enormous difficulties involved
in preparing, administering and grading the May examinations; the refusal
to subsidize vocational training; the discontinuation of classes in applied
design; and the exclusion (until 1895) of literary subjects from the science
curriculum. How, then, did the State aid scientific and technical education?
Chiefly in three ways. The first and most important was the grant-in-aid,
generally to local committees of schools. The second was the loan of books
and apparatus from the central collections, and the third was the establishment of higher schools at South Kensington to do what the localities could
not do: the School of Mines (1851), the Royal College of Chemistry (1845,
transferred to Science and Art Department in 1853) and the Normal School
of Science (1881, became Royal College of Science in 1890). What is at once
apparent is the important role that voluntary institutions were called upon
to play. Higher education was seen as a task involving the collaboration of
the central departments, the local committees and the students themselves.
The link between all three were the three or four permanent inspectors,
assisted by a number of ad hoc staff. These men inspected the schools, conducted the May science examinations and, through the grants system, bound
each school more tightly to South Kensington. The effect of the grant-in-aid
was paradoxical: far from decentralizing the system, it made schools increasingly dependent on central funds. Beginning in 1859 the Science and
Art Department concentrated all its payments in science on the results of
examinations. In this way the Department accomplished many things. It
consolidated its grants, got rid of teachers drawing permanent salaries, drew
a sharper distinction between the "labouring" and the middle classes and,
in theory, made Science schools depend for the bulk of their income on
students' fees. Once fixed, this pattern endured for a generation and gave
science education in England its peculiar character, at once centrally controlled and uncoordinated. To understand the nature of this instruction, its
partial successes and its failure as a system, we must analyze the Science and
Art Department, and it is to this that we now turn.

III.

THE DEPARTMENT OF SCIENCE AND ART

a) Origins of the Department (1836-1853)

The Science and Art Department, founded for one purpose, ended up
accomplishing another. It was successor to the Schools of Design, established
in 1836 under the Board of Trade, following a Parliamentary inq uiry into the
state of the arts and their relations with industry. The Schools were but one
1) A. S. Bishop, The Rise of a Central Authority for English Education (Cam-

bridge, 1971), p. 272.
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manifestation of a European movement for the reform of the industrial arts,
a movement that included the establishment of the Ecole Centrale in 1829
and the Berlin Gewerbe-Schule in 1830 and the theoretical writings of
Gottfried Semper in Germany, Viollet-le-Duc in France and Pugin and the
Journal of Design circle in England. What was common to these men was the
belief that a discrepancy existed between the means of production and the
taste of the producers; and that, as one of them wrote in 1840, modern
society was threatened by "a permanent glut of pseudo-Art" 1). What separated them from later reform groups such as De Stijl or the Bauhaus was their
stress on the study of historical styles, for "novelty can be rarely anything
but re-combination" 2). Hence the tendency of the reformers to insist on the
establishment of museums of decorative art, in which all the styles of the past
would be equally accessible to the designer, the manufacturer and the connoisseur. Another and more "modern" proposal was for the training of
designers in the workshop itself, rather than in studios or ateliers. The
Schools of Design might well have met the need for designers; by 1852 there
existed a Central School in London and some eighteen Branch Schools in
the provinces. Yet all agreed they had largely failed of their purpose,
primarily because there was no agreement on what that purpose should be.
In the first place, the Schools had been founded by persons with different
ends in view: Radicals who wanted to break the Royal Academy's monopoly
on art instruction; manufacturers looking for works designers; and artist
out to put their pet theories into practice. Secondly, there were serious differences over the course of instruction, e.g., whether or not to permit figuredrawing and whether to give a general instruction in art or train the students
in specific manufacturing processes. Thirdly, once started, the local Schools
had to depend for support on local manufacturers whose support, not easily
won, was difficult to keep. Lastly, because there was no agreement on principles there could be none on administration 3). The Schools were riven by
disputes between the Board of Trade and the senior officials of the Central
School; between the artist and non-artist members of the governing committee; and between the directors of the School and its faculty. Between 1847
and 1849 there were two attempts at re-organization and one Parliamentary
investigation, none conclusive.
And yet the Schools were undeniably there. Mter fifteen years of experiment, it was now known how an art school should not be run. Should some
one appear with a plan for reform, sufficiently radical to promise changes
yet not so much as to alienate manufacturers and MPs, the Schools might
1) Sir Francis Palgrave, "Art Treasures of Florence," Quarterly Review, LXVI
(September 1840), 340. Palgrave was Henry Cole's friend and patron during Cole's
first years at the Public Records.
2) From a report by Matthew Digby Wyatt in Paris Exhibition: Reports from
Commissioners, P.P. (1867-68), XXX, Pt.I, Vol. II, p. 331. Wyatt was a prominent
architect and contributed articles and reviews to the Journal of Design.
3) The best account of the Schools is in Q. Bell. The Schools of Design (London,
1963).
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become the nucleus of a national system of art education. That some one
was Henry Cole (1808-1882) who, more than anyone else, gave the Science
and Art Department its peculiar character 1). Cole had begun as a clerk for
the Public Records Commission and, thanks to an ingenious publicity campaign, brought about a thorough reform in record-keeping between 1834
and 1836. This, the first of his many campaigns, showed him the value of
official contacts, the importance of newspapers and the appeal of a programme combining efficiency with cost-reduction. From this he turned to
agitation in favor of Penny Postage and the standard railway gauge and
received an offer (which he refused) to lead the campaign for the repeal of the
Corn Laws. By 1845 he had turned all his energies to a refOlm of the industrial arts, stimulated partly by his contacts with manufacturers and partly
by the experience gained in editing several newspapers. What was needed, he
thought, was a marriage of Art and Industry. Good art was in some sense
better than bad art and, besides, it paid (French consumer goods, it was
widely believed, were beating British goods out of the home market). Yet
Cole, for all his good intentions, was much more the administrative reformer
than he was the art critic. The route to reform lay through the Schools; once
captured, all things might be added unto education in the true principles of
art. The remedy for inefficiency lay in the fullest concentration of power.
Make some one or few men responsible for the transaction of business;
abolish the necessity for a quorum before a committee could sit; let no man
sit on more than one committee at a time. As a warrant for accountability,
Cole came to prefer small committees to large ones, committees that issued
regular reports to those that did not, and paid members to unpaid 2).
In the Society of Arts Cole discovered a base from which to operate and
connections on the highest levels. Founded to offer premiums for inventions,
the Society by 1845 was almost moribund. In that year some younger members had forced through a crucial reform: a governing council to handle the
Society's routine business between the infrequent general meetings. Cole
joined a few months later, quickly packed the council with his friends and
organized a series of exhibitions of arts and manufactures, each more
successful than the last and culminating in the Crystal Palace Exhibition of
1851. At the same time he carried on a three-pronged attack against the
Schools of Design: first, by writing at the invitation of the Board of Trade,
three reports which attacked the Schools' management at every point;
secondly, by instigating the appointment of a Select Committee of the House
of Commons to investigate the Central School (1849); and thirdly, by founding the Journal of Design in 1849 to advocate "true" principles - vocational
1) For Cole, see his Fifty Years of Public Work, ed. by Alan and Henrietta Cole,
2v. (London, 1884).
2) On the eve of the re-organization of the Schools, he wrote to the Mayor of
Bradford that "firmness increases responsibility. The greater the numbers, the lesser
the responsibility ... a directory of twelve, whether in a manufactory, a battIe or an
art-institute, is, in truth, a fiction." Letter to Samuel Smith, February 5, 1852, in
Cole Miscellanies (1852-1859), Victoria and Albert Museum, London.
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training for artists, the virtues of mass production and the importance of
"natural" (i.e., stylized) ornament. Thus when the Great Exhibition closed in
October 1851, leaving a surplus of £ 186,000, Cole and his allies were in a
position to press their demands to a successful conclusion. In January 1852
the Board of Trade invited him to reorganize the Schools within a new
Department of Practical Art; the following November the Derby-Disraeli
government assisted in the purchase of eighty-seven acres in Kensington for
the Department's use; and in March 1853 the Department was reconstituted
as the Department of Science and Art, with Cole and Lyon Playfair as joint
Secretaries. In the following decade the entire Department removed to South
Kensington and, after Playfair left in 1858, Cole became Secretary for the
entire Department, so remaining until his retirement in 1873. Moreover,
the Department was transferred to the jurisdiction of the Privy Council in
1856, thus virtually removing the Department from political control, as will
be seen.
The Science and Art Department was something mOle than an educational
institution and something less than an autonomous department of state.
Officially it was represented in Parliament by the Lord President of the Council and by the Vice-Plesident of the Committee of Council on Education.
Practically its authority was limited by the Treasury, which could veto or
approve the appointment of officials, authorize new buildings and purchases
or block the distribution of grants in aid of scientific research. The Department itself existed to perform, not one function, but several. It had its Central
Schools in South Kensington; a dozen collections which comprised the
South Kensington Museum: and it aided those schools "in connexion with"
the Department (there were 120 Art Schools alone by 1870). Cole had to
convince the public - i.e., senior Treasury officials and Members of Parliament - that he had a definite policy and meant to carry it out. He had few
illusions about the extent of local support for Science and Art. He was
after something else: a self-regulating mechanism which, once set up, could
run almost automatically, independent alike of government aid and the
whims of local magnates. Until 1852 the art masters were salaried officials
appointed by the Boald of Trade. Cole sought to change all that. He handed
over the appointment of masters to the local committees, which were henceforth to manage the school; be responsible for the mastel'S attendance, and
contribute at least half the school's fees to his salary; dismiss him, if necessary, for misconduct; and undertake to follow the course of instruction laid
down by the Department. Two things onlYlemained to complete the system,
and these were accomplished by minutes issued by the Council in 1862 and
1863. The first was to define with precision those "labouring classes" eligible
for aid; the dividing line was to be payment or non-payment of income tax 1).
The second, and more important, reform was to make payment on the results
1) These comprised "persons in receipt of weekly wages and their children not
gaining their own livelihood" and "persons receiving not more than £ 400 from all
sources, and their children. Report of Committee Appointed to Inq uire into the
Distribution of Science and Art Grants, P.P. (1897), XXXIII, p. VIII.
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of examinations the chief form of aid granted by the Depal tment - in
Science, it was the chief grant after 1859.
For the purposes of our study the chief consideration is the effect produced
on science education by the Department's origin as an agency for stimulating
the teaching of industrial design. The Schools of Design and their successors
were founded to train designels for industry and though this scheme had to
be abandoned, there was a sense in which the line sepalating "Science" from
"Art" was wavering and uncertain. The link between art and science or art
and industry was not novel. In England even the Royal Academy had a
strong utilitarian bias 1). Art teachers could receive payments for teaching
plane geometry or mechanical dlawing, which were nomillally "scientific".
The Department's collections were not physically distinct, including as they
did applied art, patent model&, building materials, etc. Moreover, at South
Kensington staff were freely transfeITed from one section to another and the
entrance examinations for a junior assistantship weT( the same for all candidates. Thus both Art and Science divisions were pervaded by the;, same
vocational bias, although the Department made no grants for specifically
vocational subjc;,cts. With this difference, however; in Art Cole had to contend with the vested interests of masters, committees and manufacturers,
while in Science there was no such problem.
b) The Organization of the Science and Art Department

The better to understand these policies, it is necessary to consider the
organization of the Department formulating them. The Science and Art
Department was, in many ways, unique among government departments. To
be SUle, it was, like any other government agency, bound by the twin forces
of Parliamentary appropriations and Treasury control. By means of occasional committees of inquiry and its control over the Estimates and staff
appointments, the Treasury could supervise the Department down to the
last detail. Hence it is not always easy to discover if a certain policy - e.g.,
payment on results - was adopted because it was the most effective of
several or because it satisfied the Treasury's perennial demand for economy.
Nevertheless, there were several features that set the Department apart. The
first of these was the smallness of the permanent staff. Indeed, the Depaltment was probably the smallest-staffed agency in relation to the work performed 2). Related to this was the Department's preference for occasional
advisers, examiners and inspectors, many of them Royal Engineers seconded
1) In his 1792 inaugural address Benjamin West, President of the Royal Academy
said that "here ingenious youth are instructed in the Art of Design; and the instruction acquired in this place has spread itselfthrougb the various manufactures of this
country, to which it has given a taste that is able to convert the most cornmon and
simple materials into rare and valuable articles of commerce." E. Halevy, History
of the English People in the Nineteenth Century, Vol. 1, England in 1815, trans. by
E. A. Watkin and D. A. Barker (London, 1949), p. 486n.
2) See Appendix B, "Number of Permanent Officials employed by Science and
Art Department."
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to and paid by the Department. Officers in the Engineers laid out the Kensington Estate, designed most of its buildings and served as inspectors,
curators and examiners; and one of them, Capt. J. F. Donnelly (1834-1902),
formulated the Department's science policies between 1859 and his retirement in 1899 as Permanent Secretary.
The smallness of the fixed staff led, almost inevitably, to overlapping of
functions and the blurring of divisions between the Department's branches.
The same solutions were imposed on both. Whatever the fixed staff was, it
had very little to do with the Weberian concept of bureaucracy. There were
few rights and duties prescribed in written regulations, no very strict separation between an office and its incumbent, and technical training was not
always a condition of employment. In 1875 Macleod, the Assistant Secretary,
testified that "the high officers at South Kensington are not necessarily
acquainted with science and art beyond having a general acquaintance with
the subject" 1). As late as 1899 Donelly could insist that specialization and
trained experts were impossible and undesirable, since "the Museum has
had ... to be worked on administrative and not technical lines ... Business
capacity being a primary consideration, coupled with as much general Art
or Science knowledge as could be secured on the staff supplemented by outside experts" 2). The officials at South Kensington were administrators, not
educatOIs; what the Department wanted were subordinate staff amenable to
discipline, with special skills of a technical kind, in no way tied down by
political interests, who could be hired as needed and returned to their corps
when they had completed their assignments. The officials' function, then,
was to negotiate with the local committees and disburse grants.
As shown earlier, there was no one central (or even local) authority for
public education. The Department, as an offshoot of the Schools of Design,
was originally under the Board of Trade. By an Order in Council of February 25, 1856, the Science and Art Department was transferred to the Committee of Council on Education, created in 1839 to oversee grants for elementary education. The Science and Art and (elementary) Education Departments were and remained separate but coordinate bodies for the next fortythree years. There were five major differences in the purposes and organization of these two departments. The Education Department administered
grants in England and Scotland only, while the Science and Art Department
included Ireland and (for examining purposes) the overseas colonies. Moreover, the Education Department in Whitehall and Science and Art in South
Kensington were physically distinct. Thirdly, Science and Art was not embroiled in the religious question, since any school that met the Department's
standards was eligible for aid.
Another major feature of the Department's organization was its relative
freedom from political interference. It had no connection whatever with the
1) Cited in Second Report of Select Committee on Museums of Science and Art
Department, P.P. (1898), XI, pp. XII, XX, XXXVI.
2) P.P. (1899), LXXVI, p. 17.
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so-called General Committee of the Privy Council. Instead, all major policy
decisions were worked out at "Board" meetings in South Kensington held
about once a week, and consisting of the President or Vice-President, the
Secretary and Assistant Secretary of the Department, and such officials as
the Science Inspector, Art Superintendent, etc. The merit of the system was
its informality and relative freedom from publicity. At Board meetings most
matters of importance - whether a purchase, educational policy, appointments, dismissals - could be brought up and often settled on the spot. However the Board itself was merely consultative; and some of the most important minutes, like the one instituting payment on results in science (June 2,
1859) were passed by the President and Vice-President alone. Lastly, the
1856 Order in Council had created a definite chain of command; the Secretary was responsible to the Lord President who (with the Vice-President) represented the Department in Parliament. But was any minister responsible
for education as a whole? Were there two ministers with varying degrees of
responsibility? Was the Vice-President himself a full-fledged minister or
merely a sort of Parliamentary Under Secretary? These questions, important
in themselves, received no definitive answer in our period. Besides, the political heads looked on the office as one of policy-making, not administration.
The President could lay down general rules, authorize purchases or make
appointments; but he could do this only through information supplied by the
permanent officials, to whom great authority had to be delegated.
The special features of the Science and Art Department - a small permanent staff whose duties were primarily administrative, a body of occasional advisers and examiners, and a policy of grants-in-aid to provincial
schools - were strengthened by the longevity of the senior officials. Cole
did not retire until 1873, Richard Redgrave, the Art Superintedent, until
1875 and Macleod until 1881, while Donnelly was an official of the Department for all except its first five years. For forty-five years the Department
was run by a small group of men whose ideas had firmly set in the 1850s;
moreover, appointment to higher offices was by promotion rather than
through open competitive examinations. Three things served to break this
system down. The South Kensington Museum, founded ostensibly to provide students with teaching aids, grew so rapidly that it became imperative
to find or train specialists who could classify and arrange the collections to
make them accessible to scholars and the general public. This, as it turned
out, is what did not happen. Secondly, there was the enormous increase in
the number of schools aided by the Department; in Science alone the number
of schools in connection with the Department rose from 70 in 1862 to 948
ten years later 1). The problem of administering and inspecting and aiding
these schools posed problems different in kind from those of the 1850s, and
only partly met by employing occasional staff. Finally, the Department
1) History and General Regulations of the Department of Science and Art,
P.P. (1890-91), XXXII, p. 9. This official history appeared in the Department's
annual reports or in separate volumes, beginning in 1883.
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could not avoid the political implications of its policies. In the 1850s it had
gone its own way, and even its connection with the Education Department
was one of administrative logic rather than of felt necessity. By 1867 the
Department was seen even by its senior officials as only one link in an extensive system of national education. The movement for a Minister of Education with Cabinet rank, at its height from 1866 to 1875, meant that the
Department could no longer be seen as self-contained. Yet to say that a need
existed is not to say that it was met. After 1870 the Department needed a
larger staff and more specialists, if it was to avoid stagnation. Nevertheless,
the schools and educational policies of the '70s, '80s and '90s were to develop
along the lines laid down between 1853 and 1863.
IV. STATE Am TO EDUCATION, 1859-1899
a) The System of Grants-in-Aid

There were, in the mid-nineteenth century, two concepts of State aid to
science: as a supplement to local initiative or as part of an essentially national
system of secondary education. The Department would much have preferred
the first concept to the second, for then science need be subsidized only to
the extent that the public demanded it. Put differently, the Department had
to choose between aiding the improvement of education or aiding the accomplishment itself. Only gradually did Cole and Donnelly corne to regard
science instruction as so valuable that they could no longer wait for localities
to supply their own teachers. A brief survey of the Department's science
policies will bear this out. From 1853 to 1859 the Department had set up
experimental schools in various towns; science teachers were given allowances for each certificate they earned; and theh incomes from fees and subscriptions were to be guaranteed by the Depal tment for several years. In
1859 only four of these schools, with a total of 395 pupils, were still open I).
By the minute of June 2 the entire system was re-organized so effectively that
it was not substantially altered until 1895. Henceforth, any school or teacher
could set up a science class and receive aid for teaching certain subjects Practical, Plane and Solid Geometry, Mechanical and Experimental Physics,
Chemistry, Geology and Natural History - extended by 1890 to cover
twenty-five items. But more was to corne. The Department also announced
that aid would take the form of payments for the success of each pupil, i.e.,
payments on results. Once instituted, the system was modified only in detail.
Special examinations for teachers were abolished in 1867; building grants
and grants for laboratory instruction were introduced in 1868 and 1870;
while science examinations for elementary teachers in training colleges were
instituted in 1878. The one significant innovation, the establismhent of
Organised Science Schools in 1872 to give a more intensive grounding in
science, had little immediate importance. Although they made grants on
1)

Ibid., p. 8.
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attendance as well as on results, there were only two such Schools a decade
later and their greatest expansion came after 1890.
Three things emerge from this brief account. The first is that the Department was concerned with getting results and cared little how they were produced. As Donnelly noted in 1871: "If a teacher produces nothing he gets no
pay, and very soon gives up the attempt to teach. The object of the State is
to have results; the machinery for producing them is immaterial, and so long
as they are obtained the less the machinery is restricted by interference the
better" 1). Hence the abolition of special qualifications examinations for
teachers, and the Department's willingness to extend aid to any school willing to meet its standards, whether Art Schools seeking to add an evening
class in science, classes attached to Mechanics' Institutes, Training Colleges,
Navigation Schools and, most importantly, "higher-grade" classes in elementary schools. Donnelly opposed restricting examinations to pupils of certificated teachers and even warned against increasing qualifications for teachers, as this would lead to the disappearance of classes in the smaller towns.
He insisted that the Department's certificates "are not certificates that the
men are qualified to teach. We do not say anything as to their being competent to teach, but simply that they are qualified, if they can, to earn payments
on results" 2). Secondly, it was never intended that payment on results
should be used to lower students' fees. School managers were encouraged
to charge whatever the traffic would bear. Thus the Department's Directory
for 1871 urged local committees "at once to impose as high a scale of fees as
they consider can be raised not only on middle class students but also on
artisans" 3). To be sure, there were exceptions, such as students in Training
Colleges, elementary school pupils paying regular fees or elementary school
pupil-teachers. These exceptions modified, they did not alter, the premise
behind the Department's grants - education existed in discrete quantities
and a specific fee must be paid per "unit" of education. Thirdly, the Department in no way intended to supersede apprenticeship or on-the-job training.
Nor was such a policy entirely unrealistic. At any rate, it would not have
been if apprenticeship systems still functioned, if managers were willing to
establish their own works schools or if the State, as in Germany, had
strengthened and promoted the guilds. None of these things obtained in
Britain. The Department wanted the State to "assist in the instruction of the
students just up to the point of their learning the absolute trade" 4). But this
was to suppose something that could no longer be taken for granted.
Yet the success of the Department in extending science teaching is apparent from Table 1.
1)

Eighteenth Report of Science and Art Department, P .P. (1871), XXIV, pp. 50,

52.
2) Royal Commission on Technical Instruction, Qu. 2890. Or, as another witness
put it more cynically, "Payment on results provided they were not too good." Ibid.,
Qu. 1191.
3) Eighteenth Report of Science and Art Department, p. 4.
') P.P. (1867-68), XV, p. 449. Italics added.
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Table 1
Science grants and number of students under instruction, 1864-1883

1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872

1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

Tota/Grant

Students under Instruction

3,660
3,919
5,665
8,883
14,100
18,857
23,080
22,443
29,071
38,106
41,794
48,481
48,161
47,224
44,430
46,115
48,800
52,612
56,479
57,041

4,666
5,479
6,835
10,230
15,010
24,865
34,283
38,015
36,783
48,546
53,050
52,669
57,988
55,927
59,184
62,354
63,625
63,793
71,297
74,886

Note: Average cost per student taught was the same in 1883 and in 186415s. 3d. The highest average was 18s. 9d. in 1868, the lowest, 15s. Od., in 1878.
Source: Thirty-First Report of Science and Art Department, P.P. (1884), XXIV,
end-paper
Two points are noteworthy. First is the continual rise in the number of
students under instruction, broken only by the modest downward movements of 1871-1872, 1874-1875 and 1876-1877. Second is the much more
erratic movement of science grants, despite the rise for the period as a
whole. There was a steady decline between 1875 and 1880 and, equally important, in the average cost per student taught, which went from 18s. 5d. in
1875 to 15s.4d. in 1880. A fall in grants might, indeed, have meant either that
funds were being used more efficiently or that science classes were being discontinued, neither of which was really the case. Why, then, did the government decide on this steady reduction in science grants? Perhaps the most
important reason was the assumption that there was only a fixed sum available for such grants and that a sum allocated in one sphere was so much
taken away from the others. Hence if the government chose to augment the
Royal Society's grant or set up a Committee on Solar Physics, there was that
much less for science instruction. Besides, the drop in government aid could
always be made up by raising fees. Indeed, one of the virtues of a system of
direct grants was that they could be screwed up or down, either by making
the examinations more difficult or lowering the rate per student, thus
forcing the local committees to make up the difference. During the 1880s
and 1890s the ratio offees to grants (Science) varied between 1 : 3 and 1 : 4,
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although the principle was never carried as far as in the Art division, where
fees regularly exceeded grants down to 1892.
Moreover, the aid given by the Department consisted almost entirely of
direct grants to science classes and Training Colleges under inspection.
Prizes and grants for laboratory apparatus rarely made up more than five
per cent of the total amount of aid.
Table 2
Ratio offees to total grants (science), 1883-1898

£
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

Fees
s.

14,699
18,121
21,203
21,609
22,983
25,200
30,058
28,520
28,591
33,344
26,797
36,096
36,474
36,312
40,255
25,976

d.

3 6
19 10
17
5
11
9
9 8
8 2
18
2
8 1
15 7
18
5
7 10
19 5
3 7
2 5
1 8
18 11'

£

Grants
s.

45,937
56,533
63,364
73,142
84,375
85,562
93,797
103,453
102,570
123,647
130,009
140,390
141,745
157,916
172,494
169,522

d.

9
1
12 3
13
1
5 8
0
3
15 11
10 4
12 9
11
6
19
I
0
2
15
1
2 7
15 9
12 4
19 3

' ) Figures for 1898 do not include schools in Scotland.
Sources: For 1883-1891, Thirty-Ninth Report of Science and Art Department,
P.P. (1892), XXXII, p. 150; for 1892-1898, Forty-Sixth Report, etc., P.P. (1899),
XXVII, p. 172.

If the grants before 1880 had been uncertain and fluctuating, there was
nothing erratic about their course thereafter. From 1881 to the end of our
period, there was a steady rise in the annual Science Vote (cf. Table 2 supra),
the number of persons under instruction and the number of schools aided by
the Department.
The most significant evidence of the Department's growth was the proliferation of Organised Science Schools; there were 10 in 1886, 144 in 1896
and 169 in 1898. As noted, these Schools had a more advanced curriculum
than ordinary science classes and gave capitation (attendance) payments as
well as grants on results. But they were themselves more the symptom than
the cause of a movement for more intensive science instruction, a movement
whose chief landmarks included the founding of the City and Guilds Institute in 1881; the Education Department's 1882 Code, which introduced a
Seventh Standard and added new grant-earning subjects like cookery and
elementary science; the establishment of the Normal School of Science at
South Kensington; the opening of evening classes for artisans by the London
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School Board in 1882; and the final report of the Royal Commission on
Technical Instruction in 1884. The chairman was Samuelson, while the other
five members were industrialists with an interest in improved vocational
training. It is some comment on the government's interest in the matter that
the Commissioners were forced to pay their own expenses. In their report
they recommended, first, that the Science and Art Department make payments on results in advanced subjects; secondly, that school boards be
empowered to establish classes under the Department for artisans; thirdly,
that local authorities be empowered to establish secondary and technical
schools 1). The last of these proposals was embodied in the 1889 Technical
Instruction Act, which permitted the newly-created county and county
borough councils to set up Technical Instruction Committees and levy a
rate of a penny in the pound to "aid the supply" of technical instruction.
Under this scheme the Science and Art Department was authorized to resolve all disputed questions (amount of aid, qualifications of schools receiving it) and determine the conditions under which government grants
would be made.
b) Changing Concepts o/Technical and Secondary Education

Taken by themselves, the institutions and measures enumerated might not
have wrought any great change in the system devised by Cole, Donnelly and
the permanent inspectors since 1859. But by 1890 and certainly by 1895
many officials, educators and MPs thought that "South Kensington" was
an anomaly and that the obstacles in the way of a national system of education had become intolerable. From differences over the meanings of words,
it was a short step to fighting over the things themselves. What, precisely, did
"elementary" education mean and when did it terminate? If it was to be
something more than teaching the rudiments of literacy, its upper end and
its relation to secondary education had to be defined. But to define elementary education was one thing; to define a "public" elementary school, another. One could define such a school on the basis of its administration,
leaving age, fees charged (until 1891) and subjects taught. An elementary
school was one that followed the Code of the Education Department, was
open to inspection and observed the Conscience Clause exempting nonAnglicans from regilious instruction in an Anglican school. In addition, a
"public" school was governed by a board elected by the ratepayers. What of
subjects taught? Here the situation was infinitely more confusing: there were
the three R's, on which payments on results were made, other grant-aided
subjects and subjects which were not "recognised" for grant purposes. The
1882 Code, while extending grants to the new Seventh Standard, virtually
made "elementary education" a meaningless catchphrase. From 1882 the
larger board schools (especially in London) began to add "higher-grade"
1) Second Report of Royal Commission on Technical Instruction,

pp. 536-540.

P.P. (1884),
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classes, in which advanced science, commercial subjects like bookkeeping
and vocational ones like woodworking were being taught. Thus the schools
under the Education Department were giving a fairly advanced technical and
secondary education, something that was clearly beyond their statutory
powers. Insofar as they taught advanced science, they were eligible for
South Kensington grants; inasmuch as they taught vocational subjects they
might be aided (after 1889) by the local authorities. There was considerable
variety among these higher-grade schools. Some were essentially evening
classes under the Science and Art Department; others set up their advanced
classes as Organised Science Schools; while some of the largest became
Higher Board Schools, with scarcely a shred of their elementary-school
origin retained. At some point, the managers of a board or a Science and
Art school would be faced with the choice of remaining as they were or of
converting to a Science School, for the sake of a less classical CUlriculum
or to receive a more sizeable grant or both.
The same variety held, mutatis mutandis, for the endowed grammar
schools re-organized by the Endowed-School and Charity Commissioners
since 1869. Consider, for example, the Bradford Grammar School, recognized as a Science School in 1890. By the end of the following year it had received, in addition to its South Kensington grant, £ 600 from the Yorkshire
County Council and another £ 125 from Bradford County Borough 1). The
real problem, however, had to do with the board schools: What right, if any,
did they have to supply any kind of advanced instruction out of the rates?
Three courses were open to the officials of the Education Department: to
prohibit advanced instruction entirely or at least rate-aid for such instruction, permit (without encouraging) the existing state of affairs, or ignore
what was going on. The implications of all these policies have been lucidly
worked out by Eaglesham, who shows that by 1890 it was well known that the
higher-grade schools were acting ultra vires 2). The suggestion often made
that nobody knew that school boards were exceeding their powers until Sir
Robert Morant discovered it in 1898 is quite untrue; officials in all three
education departments had known it for a decade 3). Faced with the problem, the Education Department could choose among several possibilities. It
could make content or leaving age the essential criterion of elementary instruction; or else "insist on school board schools working solely under the
Education Department, to ensure that grant paid on subjects in the Code
was adequate to meet the South Kensington competition ... " 4). What is
clear beyond a doubt is that these officials chose to avert their eyes from the
facts; that there was a vague undefined zone between what was definitely
1) The total grant for a given school may be determined by adding to the figures
listed in the Science and Art Department's annual reports the returns made by the
local authorities. Those for 1890-91 are in P.P. (1893-94), LXIX.
2) E. Eaglesham, From School Board to Local Authority (London. 1956),
especially eh. 9.
3) Ibid., p. 39.
') See e.g. R. C. K. Ensor, England, 1870-1914 (Oxford, 1936), p. 355.
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illegal and what was permissible or mandatory; and that such terms as
"elementary," "technical" and "secondary" education were empty vessels
which could be filled with any content one liked.
The same confusion in respect to the meaning of elementary education
prevailed with the other two terms; the boundaries between were so shifting
and nebulous. Because of this the debates on the Technical Instruction Act
and the Act itself are of the greatest interest, both for what they include and
omit. In the 1889 Session five bills pertaining to technical education were
introduced, while the government's bill, as enacted, was thoroughly modified
in committee 1). The two questions that caused the most difficulty were:
Would school boards be considered "local authorities", i.e., qualified to
supply "technical or manual instruction?" Would voluntary schools be
eligible for rate-aid? The answer to the first question was a qualified "no".
The county and county borough councils created by the 1888 Local Government Act and the urban sanitary authorities were to be the local authorities.
However, they were empowered to make grants at the request of the local
school boards. As to the other question, the answer was even less qualified:
no aid was to be given to schools run for private profit. What one side saw
very clearly was the impossibility of doing equal justice to the board and
voluntary schools. And yet, if a certain end - the aiding of technical instruction - was desirable, why so much quibbling over the status of the
schools clamoring for it? What these debates confirmed was the unreality of
planning a unified educational system with the voluntary schools left out.
One of the most curious points in the 1889 debates is the scant attention
paid to a working definition of technical instruction. When the matter was
discussed "technical" and "secondary" were used interchangeably; "education" was the term most used by proponents of State intervention, "instruction", by those who saw State aid as a supplement to local effort. Even a
brief comparison of the definitions offered with the Act itself will bear this
out. The first is taken from the final report of the Cross Commission, in
June 1888.
That by technical instruction, we mean instruction in the scientific or artistic
principle which underlies the industrial occupations of the people (including
especially handicrafts, manufactures, mining and agricultural labour), and in
the manual practice involved in the application of such principles 2).
The second is from a bill introduced by Sir Henry Roscoe, a distinguished
chemist, Fellow of the Royal Society and a Technical Instruction Commissioner. Technical education, the bill declared, shall include not merely subjects recognized by the Science and Art Department, but also modern
languages, bookkeeping and
1) Records of the debates are in Hansard, Third Series, (1889) Vols. 338-340.
Texts of all the Bills are in P.P. (1889), VIII. Text of Technical Instruction Act is
printed as an appendix to the 1897 Science and Art Directory, P.P. (1897), XXXIII,
pp.176-178.
2) Final Report of Commissioners appointed to inquire into the Elementary
Education Acts, England and Wales. P.P. (1888), XXXV, p. 217.
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any other subject applicable to the purposes of agriculture, trade or commercial
life and practice, which may be sanctioned by a minute of the Department of
Science and Art made on the representation of a school board or local authority that such a form of instruction is suited to the needs of its district 1).
The first draft of what was to become the Act declared that
The expression "technical instruction" shall mean instruction in the principles
of science and art applicable to industries, and in the application of special
branches of science and art to specific industries or employment. It shall not
include teaching the practice of any trade or industry or employment ... 2).
The final draft, with a nod in Roscoe's direction, added "modern languages
and commercial and agricultural subjects", provided these were sanctioned
by the Science and Art Department.
What could a definition such as the one proposed by the Act possibly
mean? A definition that could embrace modern languages at one end and
modelling in clay at the other had been stretched beyond the point of usefulness. In fact, the Department took a generous view of the term and permitted local authorities to aid subjects not within its purview 3). Yet the
definition of technical instruction was such that it was now a species of
"secondary" education. And to put the matter this way was to lay bare the
anomalies of education in Britain. Why, after all, should the State aid education, particularly higher education? No doubt, support for elementary education was desirable, so that the working-class child might learn the dogmas of
political economy. The more educated the worker, the more likely he was to
understand his role in the processes of production. Besides, since the workers
now had political power, it was the duty of the educated classes to teach them
how to use it. Beyond this few, except progressives like Arnold and Huxley,
cared to go. " ... there was for long no agreement that any form of higher
education was to be provided by the State; for many believed that higher
education was inherently education for people who could pay for it" '). The
concept of secondary education was shot through with ambiguities, though
it was apparent that where secondary education was available it was so on
the basis of income and class. In this respect, the Bryce Commission report
did not go much beyond that of the Taunton (Endowed Schools) Commission of thirty years before (Bryce had served as an assistant commissioner).
That body had proposed the re-organization of secondary education in three
tiers, corresponding to the classes to be provided for: university preparation
for the well-to-do; preparatory courses for middle-class students entering
the professions; and a general education for students leaving at fourteen.
These distinctions correspond closely to the First-, Second- and ThirdGrade Schools of the Bryce Commission.
1) "A Bill to Provide Technical Education in England and Wales," P.P. (1889),
VIII, p. 3.
2) "A Bill to Facilitate the Provision of Technical Instruction," p. 3 in Ibid.
3) The Department was, however, authorized to aid technical instruction in
Ireland, but the annual grant rarely exceeded £ 2,500.
') Eaglesham, p. 30.
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And yet so much had changed between the Taunton and Bryce Commissions that it was impossible to go over the same ground in the same way.By
1894 a network of Organised Science and Higher-Grade Schools had been
created; the State had empowered local authorities to aid technical instruction; and a special fund, at first appropriated to compensate tavern-keepers
for the loss of their licenses, had been set aside in 1890 for educational
purposes. Indeed, by far the greater part of the sum spent on technical instruction came from this "whiskey money", rather than out of the rates.
Table 3
Expenditures on technical and secondary education: County Boroughs, 1893-94

A. Amounts Appropriated and Levied
1. Appropriated under Local Taxation Act (1890)
2. Rate Levied under Technical Instruction Acts

£
s. d.
158,687 8 0
8,659 6 10

Total
B. Expended by County Boroughs
1. Secondary Schools
2. Scholarships, etc.
3. Evening Continuation Classes
4. Special Classes for Teachers
5. Technical Institutes and Art Schools
6. Classes Applicable to Industries
7. Other Classes
8. Grants for Apparatus
9. Cost of Establishment

167,838 11

Total
C. Paid to School Board
D. Total Expenditure for Financial Year

146.923 2 5
13,161 8 0
160,084 10 I

9,190
5,444
5,263
864
82,502
8,552
11,092
12,464
11,527

17
9
7
18
2
16
8
2
18

7
1
10
6
9
6
10
2
8
9

Source: Royal Commission on Secondary Education, P.P. (l895), XLIX, pp.
342-347. Figures are for England and Wales.

The more the State - whether Parliament or the Science and Art Department - tried to thrust responsibility on to the localities, the more it was
forced to create guidelines on which local authorities could act. In the very
act of trying to make education depend on self-support Cole (and after him,
Donnelly) had concentrated the responsibility for policy-making in their
own hands. The effect of payment on results was to mold education according to subjects aided, the amount of the grant and whether it rose or fell in
a given period. Thus any reform in the central departments would fall to the
ground unless the grants system was first thoroughly overhauled.
The terms of reference of the Bryce Commission did not extend as far as
this, however. It was appointed "to consider what are the best methods of
establishing a well-organised system of Secondary Education in England ...
and having regard to such local sources of revenue from endowment or
otherwise as are available or may be made available for this purpose ... " 1).
1) Royal Commission on Secondary Education, P.P. (1895), XLIII, pp. III-IV.
The Commission's terms restricted to England and Wales.
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But to resolve this, certain questions had first to be considered. What was
meant by secondary education? Did it include scientific and technical instruction and, if so, how were these terms related? Was the organization of
the three central agencies best calculated to aid education? In what way did
elementary education lead to secondary, and should secondary education be
available to all classes of the community or only those who could pay for
it? In its report of August 1895 the Commission attempted an answer to each
of these questions. What is most striking in the tone of the report is the
contrast between its proposals, which are precise and lucid, and the premises,
which are neither. Midway through the report, the Commissioners defined
"secondary education" as
the education of the boy or girl not simply as a human being who needs to be
instructed in the mere rudiments of knowledge, but it is a process of intellectual
training and personal discipline conducted with special regard to the profession
or trade to be followed .. .
Secondary Education, therefore, as inclusive of technical, may be described as
education conducted in view of the special life that has to be lived with the
express purpose of forming a person fit to live for it 1).

In some cases technical instruction was a preliminary to secondary education, in others, an authentic part of it. The report itself cited the views of
witnesses : for some it was the education given between fourteen and nineteen, for others the instruction aided by the Science and Art Department,
and for a few the education between elementary school and the university.
The Commissioners also accepted the distinction among schools according
to the ability to pay. The report dealt most gently with the existence of social
distinctions. " . . . however desirable from an educational point of view the
extinction of exclusiveness may be, there are cases in which it is justified. A
parent who has reason to think that his children, if sent to a certain school,
will run the risk of acquiring habits of speech or behaviour which might be
disadvantageous to them afterwards, is entitled to decline such a risk ... " 2).
The Commissioners, then, were very far from desiring a reform by executive
or Parliamentary fiat; still less, to reform English education on the German
model. Secondary education would continue to be for those who could
afford it; literary subjects would remain the core of the curriculum; and the
government's policy would be one of supervision rather than of control.
Viewed in this light, the Commissioners' proposals were neither radical
nor especially novel. Their main proposal - to consolidate the three central
agencies under one minister of Cabinet rank - had been foreshadowed in
the final report of the Devonshire Commission twenty years earlier. Another
proposal, to make the county or county borough the authority for secondary
education, became the core of the 1902 Education Act. What hardly anyone
noticed was that a model for an integrated system already existed in the
WeIsh Intermediate Education Act of 1889. These proposals were not so
1) Ibid., p. 136. Italics added.
2) Ibid., p. 74.
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much a reform of English education as a consolidation in one Central Office
of what had been divided among three coordinate branches. The report
cited the obvious anomalies: the overlapping of the Education and Science
and Art Departments; the lower schools doing the work of the higher; the
lack of trained secondary school teachers; the need for a better use of endowments. These were obvious difficulties, no doubt. Perhaps for this reason,
the report was acceptable to all sides - educational associations, Anglicans,
Nonconformists and the major political parties. The problem was to translate
its proposals into equally acceptable legislation.
Just prior to the appearance of the Bryce Report, the Science and Art
Department had taken a first step toward reforming itself by introducing
literary subjects into the Science School curriculum. The following year the
Tory government brought in an Education Bill to implement the Commission's proposals. This would have placed all elementary and secondary
education under the county councils but, in so doing, would have aided
voluntary schools and even permitted some religious instruction in the board
schools. This made it anathema to Liberals (including those MPs who had
served on the Bryce Commission) and Nonconformists; and although the
Bill was not actually defeated, it was so ruthlessly amended that the government dropped it when it saw that the Bill could not be carried in its original
form. Nevertheless, the Education Bill's defeat did not signal the end of
educational reform. What had been lost in Parliamentary debate might be
recovered via the administrative minute. In 1897 the Science and Art Department abolished payment on results for elementary subjects, replacing
it with capitation grants on attendance. At the same time a joint committee
of Department and Treasury officials and educationists made certain recommendations which brought the South Kensington system to an end. The
first was that local authorities should be responsible for secondary education - essentially what the 1896 Bill had failed to carry. Secondly, it recommended the abolition of restrictions as to the means of students, a
feature built into the grants system since 1853. The Committee explained
that such restrictions, "however desirable they may be where the unit of
payments is the individual ... are most undesirable where the unit is a class
and where the grants are not made on results but by attendance and efficiency" 1).
V. CoNCLUSIONS

Thus the twin props of the South Kensington system - payment on
results and restriction of grants to the labouring classes - were knocked
away at once. It would be false to hold Department and Treasury officials
entirely or even partially responsible for this. The pressure for reform came
from many outside sources: from educational organizations like the Head
Masters Association and the National Union of Teachers; from the occa1) Report of Committee ... on Science and Art Grants, p. VIII.
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sional industrialist like Samuelson and A. J. Mundella; from every scientific
association whose interests impinged on education at all; and from Parliament itself, where the volume of debate on secondary and technical education rose steadily after the 1887-1889 Sessions. Thus the Board of Education
Act (1899) may be seen as the outcome of thirty years of sporadic pressure
for a national educational system or simply as a minor piece of administrative housekeeping. On the one hand, it merged the Education and Science
and Art Departments with the educational functions of the Charity Commissioners. On the other, it did nothing toward resolving the substantive
problems affecting technical and scientific education. Indeed, the new Board
never met as a Board during the forty-five years of its existence. The tendency
of Parliament and government officials to deal with education in piecemeal
eITatic fashion did not end in 1900. Superficially considered, there was no
pattern in the aid afforded to scientific and technical instruction during the
second half of the nineteenth century. And yet there is a sense in which
Parliament, the middle classes and senior officials knew exactly what they
wanted: a modicum of education with a minimum of expense. Before 1870
there was no provision even for universal elementary education, although
there was nothing in it that was inconsistent with a philosophy of economic
liberalism. A worker who could read, write and do sums was apt to be a
more efficient worker. More important, no system of secondary education
was possible until elementary education had been provided for. The chief
obstacles to a comprehensive system of education were the grants system
itself, the ideal of self-help and the hostility of manufacturers as a class to
any vocational instruction not provided by themselves. These factors were
but three aspects of a common problem. As we have shown, the special
features of the Science and Art Department were its use of payments on
results, a tiny permanent staff supplemented by ad hoc officials and a concept of technical education as education in theoretical science. Secondly, the
concept of self-help which dominated educational policy pointed toward the
desirability of social mobility, yet the State did nothing to foster it. Aid was
limited to the "labouring classes" until 1897, thus excluding the foremen,
technicians and works managers that British industry so badly needed. The
education available to the labouring classes was an inferior education and
was generally understood to be so. Science instruction was theoretical rather
than practical and, because of the social make-up of the students, had perforce to be night instruction. Put differently, in Britain (unlike Germany) the
industrial revolution preceded the educational revolution. And within
British education itself, the several branches had developed in very different
ways to vary different ends.
The hostility of manufacturers to State-aided vocational instruction is
easily explained. It was of a piece with the conservatism of British industry
in the face of American and German competition: the reluctance to scrap old
plant; the cheapness of the labor supply, which stifled the incentive to develop labor-saving devices; the attractiveness of law, medicine and other professions, drawing off the men who might have gone into industry a genera-
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tion earlier; the investment of profits in land rather than capital goods 1).
To which we must add the failure of industry and the government to organize
scientific research, to apply theory to practice or - and this is perhaps the
crucial point - to see the relevance of a scientific discovery to industrial
production. For scientific discovery is not a sufficient condition for invention and innovation; the decision to invent is essentially an economic one.
The significance of scientific research is different : " ... scientific progress
opens up a wide variety of alternative paths for invention and economic
development. The choice of path depends largely on extrascientific factors" 2).
The difference between British and German industry was between one based
on planned innovation and another based on rule of thumb and nonstandardized production. The opposition of manufacturers to specialized
vocational training was quite consistent with the attitudes described. It is
hardly surprising, therefore, that few university graduates chose scientific
careers. Jobs were few, salaries miserable, advancement unlikely. Thus in
1900 there were only 200 scientists in government service, and "even by
1913 there were only 300 postgraduate research students carrying on systematic scientific research ... " 3).
Given this hostility what is surprising is not that the Science and Art
Department functioned at all, but that it accomplished what it did. It was
not, perhaps, the best agency in an ideal world for spreading scientific and
technical education but it is hard to see how else they might have been aided.
The guilds had been effectively destroyed by the repeal of the Elizabethan
Statute of Artificers in 1813-1814. Apprenticeship, as we saw, had been
eroded by the development of working to contract, intensive division of
labor, the reluctance of small masters to train potential competitors, by the
inability of unions to control admission to their trades and by the use of
apprenticeship for manifestly non-educational purposes. A system of schools
funded and supported by the State (as in Prussia) was dismissed out of hand,
and even the Department's modest attempt to train designers had to be
dropped. This left the field to a congeries of schools "in connexion with" the
Department, Mechanics' Institutes, grammar schools and higher-grade
schools - each striving for its share of grants and each, in turn, trying to
maintain the quality of education above that irreducible minimum below
which no grants would be made. It gave education to those who could not
have had it in any other way; and the short-term efficiency of payment on
results in getting classes started was remarkable. The very limitations of the
Department's aid served its purpose, too. For a generation of teachers and
1) Cf. Habakkuk, Ch. VI.
2) Schmookler, p. 69. There are two ways in which industry may utilize scientific

research. Either an inventor or firm will use pre-existing scientific information for a
specific practical end or else the inventor/firm will organize their research towards
solving a specific problem. In neither case will science determine what is produced,
for such factors as the decision to invent or to reduce a technical discovery to
marketable form are essentially non- or extra-scientific.
3) H. and S. Rose, Science and Society (Baltimore, 1970), p. 33.
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pupils there was nothing self-evident about the limits placed on State aid.
By infecting students and teachers with this discontent, the Department

created the conditions without which real reform would have proved impossible.
APPENDIX A

Government grants to learned societies for scientific research, 1874-75, 1889-90'
1899-1900
I. 1874-75 Fiscal Year a)
Royal Society b)
Royal Geographical Society
Royal Society of Edinburgh
Voyage of HMS "Challenger" on a voyage of Scientific Research
round the world C)

£ 1,850
500
300
10,856
13,506

a) Total of Government aid for non-military scientific research for 1874-75 is
£ 333,071.
b) Includes £ 850 grant for expedition to observe Transit of Venus and £ 1,000 to
enable Society "to defray the Expenses of Scientific Investigations considered by a
Committee of the Society to be worthy of such Aid."
C) In the 1874-75 Estimates this is listed under a grant totalling £ 12,938 for
"Other" Science grants.
Sources: Eighth Report of Royal Commission on Scientific Instruction, P.P.
(1875), XXVIII, pp. 49-50; and P.P. (1874), XLII (Civil and Naval Estimates).

II. 1889-90 Fiscal Year a)

Royal Society
£ 4,000
1. Annual Grant
2. In aid of publication of catalogue of Scientific Papers
1,000
Royal Geographical Society
500
Royal Society of Edinburgh
300
Marine Biological Association of UK, to assist in maintaining Biological
Station for study of fish around British coasts
500
6,300 b)
a) Total Government aid for non-military scientific research for 1889-90 is
£ 343,012.
b) Does not include University and College grants totaJIing £ 15,000 and allocated for the first time.
Source: P.P. (1889), LII (Civil Estimates).

III. 1899-1900 Fiscal Year a)
Royal Society
1. Grant in aid of (a) Scientific Investigations undertaken with the
sanction of a Committee appointed for the purpose and
(b) Scientific Publications
£ 5,000
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2. Grant in aid of Salaries and other expenses of Physical
Laboratory (half_ye~r)
.
3. Grant in aid of cos of building and equipping Physical
Laboratory b)
Royal Geographical Soci ty
Marine Biological Associ tion
Royal Dublin Society (G ant-in-aid to investigate life history of
food fishes in Irish waters)
British School at Athens ~temporary grant)
International Geodetic Association (annual SUbscription)

2,000
5,000
500
1,000
1,400
500
300
15,700 C)

a) Total Government aid for non-military scientific research for 1899-1900 is
£ 376,036.
b) Grants # 2 and # 3 allocated for the first time.
C) Does not include £ 25,000 grant in aid of Colleges in Great Britain, made in
accordance with Treasury Minute of June 2,1897.
Source: P.P. (1899), LVI (Civil Estimates).

APPENDIX B

Number of permanent officials employed by department of science and art, April 1.
1892-March 31, 1893
1
1
1
6
1
1
35
1
1
9
1

Secretary
Assistant Secretary
Senior Clerk
Clerks, Higher Division
Clerk (vacancy not to be filled up)
Clerk, Second Division, Higher Grade
Clerks, Second Division
Clerk in charge of accounts
Assistant to ditto
Abstractors
Housekeeper

Science Division
Director for Science (filled by Secretary)
Assistant Director
Official Examiner
2 Assistant Examiners
1 Organizing Teacher in Science

Art Division
1
1
1
1
1

Director for Art
Assistant Director
Official Examiner
Assistant Examiner
Examination Clerk

Science and Art Divisions

4 Inspectors of Science and Art Schools = 73
Source: P.P. (1892), Lm (Civil Estimates).

LEVENSBERICHTEN

ROBERT JAMES FORBES
Breda 21 april 1900 - Haarlem 13 januari 1973
Forbes studeerde chemie aan de Technische Hogeschool te Delft (19171923). Sinds 1923 was hij in verschiIIende functies verbonden aan de
KoninklijkejShell groep o.a. aan het research laboratorium van de toenmalige Bataafsche Petroleum Maatschappij te Amsterdam en verschiIIende
raffinaderijen op Sumatra en Borneo. Bij terugkeer in Nederland werd hij
opnieuw geplaatst bij het Koninklijke Shell Laboratorium te Amsterdam,
waar hij zich bezig hield met het onderzoek van bitumen en de toepassingen
daarvan o.a. in de wegenbouw. Ook het materialenonderzoek had zijn aandacht. Vervolgens werd hij belast met de selectie, de codificatie en de verspreiding van analytische methoden die bij de groepsmaatschappijen gebruikt werden en kreeg zitting in verschillende standaardisatiecommissies.
AIs zodanig was hij ook lid van het Standaardization-Committee van het
Institute of Petroleum te Londen. Laatstelijk (1955) was hij leider van de
afdeling wetenschappelijke publicaties en geschiedenis van de Koninklijke.
In 1934 verschijnt zijn eerste publicatie op historisch gebied, "The Story
of Bitumen"; 18 oktober 1936 houdt hij zijn eerste lezing voor het "Genootschap voor de geschiedenis van de geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen" (Gewina) over "De petroleum industrie in de Oudheid". Tweemaal
was Forbes bestuurslid van dit genootschap, van 1942-1947 vice-voorzitter,
van 1950-1955 voorzitter. Bij zijn aftreden werd hem de erepenning van het
genootschap uitgereikt; in 1969 werd hij tot erelid benoemd. Ook de Belgische zustervereniging "Zuid Gewina" benoemde hem bij de oprichting in
1964 tot erelid.
Tweemaal organiseerde hij een gemeenschappelijke vergadering van het
genootschap met de Newcomen society for the History of Engineering and
Technology, resp. in het voorjaar van 1949 en 1965. Deze vereniging had
Forbes reeds in 1960 geeerd met de Henry Winram Dickinson Memorial
Medal 1870-1952. De Society for the history of technology vereerde hem in
1962 de Leonardo da Vinci medaiIIe. Ais voorzitter van Gewina organiseerde
hij in 1950 te Amsterdam het 6e internationale congres voor de geschiedenis
van de natuurwetenschappen uitgaande van de Union internationale
d'Histoire des Sciences. Tijdens het volgende congres van de Union in 1953
te Jerusalem werd Forbes benoemd tot eredoctor in de technische wetenschappen aan het "Technion", de technische universiteit van Haifa. Hij was
afgevaardigde naar de Unesco commissie voor een wetenschappelijke en
culturele geschiedenis van de mens. Later zou hij korte tijd voorzitter zijn
van de Union. De "Academie internationale d'Histoire des Sciences" benoemde Forbes in 1948 tot corresponderend lid, in 1950 tot gewoon lid. Van
1953 tot 1959 was hij ondervoorzitter van deze Academie.
Ook de binnenlandse geleerde genootschappen benoemden hem tot lid, zo
in 1946 de "Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen", in het "Bataafs
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Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte". Van het eerste zou
hij van 1958 tot 1969 secretaris worden als opvolger van Dr. J. A. Bierens
de Haan. Door de instelling van de Koninklijke Sht..llprijs en de A.K.Z.O.prijs, waarbij de maatschappij over de toekenning adviseerde, bracht hij
nieuw leven in deze eerwaarde maatschappij. Een samenwerking met de
overbuur Teylers Genootschap, vooral op het gebied van de bibliotheken
resulteerde hieruit. Ook wist hij te bereiken dat de "Hollandse Maatschappij"
na de werken van Huygens nu leven en werken van Martinus van Marum ter
hand nam. Forbes heeft de voltooiing daarvan niet mogen beleven, maar hij
wist, dat het werk door zijn medewerkers afgemaakt zou worden.
In 1959 benoemde de "Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen" Forbes tot lid van de afdeling letterkunde.
Reeds in 1954 werkte hij mee aan de pogingen het tijdschrift Janus weer te
laten verschijnen. Deze pogingen werden met succes bekroond en Forbes
was tot zijn dood een der redacteuren.
Toen in 1948 het Museum voor de geschiedenis dernatuurwetenschappen
rijksmuseum werd, was het Forbes, die lid van de adviescommissie werd, een
functie die hij tot 1957 als lid en vervolgens tot 1968 als voorzitter zou vervuIlen. Maar ook het andere museum op dit terrein, het "Nederlands historisch medisch pharmaceutisch museum" te Amsterdam, dat uit het Stedelijk
Museum gezet was en naar Arnhem overgeblacht, kreeg zijn belangstelling.
Hij wist de terugkeer naar Amsterdam te bewerkstelligen waar een onderdak
werd verkregen in het Wijnkopersgildehuis in de Koestraat (1953). In de
commissie van toezicht en in het bestuur van de stichting Wijnkopersgildehuis had Forbes tot enige jaren voor zijn dood zitting.
Ook de vereniging "Nederlandsch economisch-historisch archief" had hem
van 1950 tot zijn overlijden als lid van het algemeen bestuur.
AIs chemicus en historicus zag hij de bijdrage, die de natuurwetenschappen
zouden kunnen leveren bij het onderzoek en onderhoud van kunstvoorwerpen. Hij werd de initiatiefnemer voor het "Centraal laboratorium voor
onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap" dat in 1961 als rijksdienst opgericht werd. Vanaf de oprichting tot 1972 was Forbes voorzitter
van de commissie van advies.
Rest ons nog zijn universitaire loopbaan. In 1947 werd hij vanwege de
"Allard Pierson stichting" bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de
toegepaste natuurwetenschappen en de techniek voornameIijk in de Oudheid
in de faculteit der letteren en wijsbegeerte van de gemeente universiteit van
Amsterdam. Zijn intreerede handelde over "Ambacht en Wetenschap in het
oude nabije oosten". Van 1960 tot 1967 was Forbes buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis der natuur- en scheikunde in de faculteit der Wisen Natuurkunde van die universiteit. De titel van zijn oratie was "De wetenschap gedijt in samenspraak". Helaas heeft dit onderwijs geen opvo!ger opgeleverd, weI vonden bij hem een aantal promoties plaats, namelijk:
1957: E. Grendel: De ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda
tot 1865.
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1962 H. A. Das: Over de historische ontwikkeling van het begrip molecuulverbinding.
1963 H. J. van der Beek: E. H. von Baumhauer, zijn betekenis voor de
wetenschap en de nederlandse economie.
1966 P. A. Th. M. Jaspers: De ontwikkeling van de pharmacie in Limburg
gedurende de franse tijd (1794-1814).
De geschiedenis van de natuurwetenschappen verliest in Forbes een
ijveraar voor de erkenning als universitair studievak. Zijn uitstekend geheugen en zijn voortreffeIijke documentatie maakte het hem mogelijk in nog
geen 40 jaar zoveel werk te leveren. Hij trachtte een brug te slaan tussen
alpha en beta wetenschappen door te laten zien wat samenwerking tot stand
kon brengen. Hij beschouwde het als zijn taak, en die van de wetenschapsmens in het algemeen, de wetenschap dichter bij de geInteresseerde leek te
brengen.
De vele instellingen waar voor hij zijn krachten ingezet heeft zuBen hem
daarvoor dankbaar blijven.
Van zijn hand verschenen een groot aantal publikaties waarvan een door
hemzelf samengestelde lijst van 30 boeken en meer dan 200 tijdschriftartikelen elders gepubliceerd werd.

D. A.

WITTOP KONING

A. HALLEMA

Tsjom, 8 september 1893 - Breda 23 februari 1973
Op 79-jarige leeftijd overleed 23 februari 1973 te Breda de historicus Anne
Hallema. Hij was autodidact op het terrein der geschiedenis. maar bezat
zoveel speurzin en werklust. dat hij een bijna ontelbare hoeveelheid publikaties het Iicht Iiet zien. Meer dan 30 boeken. 2500 tijdschriftartikelen en ruim
1500 courantenartikelen staan op zijn naam. De behandelde onderwerpen
waren velerlei: strafrecht, gevangeniswezen, kerkelijke geschiedenis,
Oranjehuis, plaatsbeschrijvingen en economische geschiedenis.
Anne Hallema werd 8 september 1893 als zoon van een groenteteler geboren in het friese dOlpje Tsjom in de gemeente Franekeradeel. De prachtige
monumenten van Franeker, waar hij in zijn jeugd veel heeft vertoefd, moeten hem van meet af aan hebben geinspireerd. In dit stadje bezocht hij van
1908-1912 de Normaalschool, waarna hij er drie jaar als onderwijzer voor de
klas stond. Hij was afkerig van streng gereformeerde principes en vermoedelijk opgelucht toen de mobilisatie hem in 1915 uit de school wegriep. Hij
kwam in de militaire administratie terecht en ging na het eind van de diensttijd in de handel. Door onvoldoende zakelijk inzicht liep dit al spoedig uit
op een mislukking.
Nu leidde zijn weg in een andere richting. Vanuit zijn opleiding voor het
Lager Onderwijs kon hij emplooi vinden bij het Rijks Tucht- en Opvoedingswezen. Vanaf 1920 was hij werkzaam bij opvoedingsgestichten te Leeuwarden. Alkmaar en Harderwijk. Toen dit laatste huis werd opgeheven volgde
1 februari 1922 een aanstelling bij de Tuchtschool te Ginneken. Daar is hij
tot zijn pensionering in 1958 als groepsleider werkzaam gebleven. In zijn
Ginnekense tijd behaalde hij nog een godsdienstakte en deed kerkelijk examen voor de Hervormde Kerk en Nederlandse Protestantenbond.
De eerste publikatie van A. Hallema dateert van 1917 en verscheen in
"Sljucht en Rjucht". Daarop is een afzienbare reeks studies gevolgd, aanvankelijk over de historie van Friesland, later over de meest uiteenlopende
onderwerpen, speciaal betreffende gevangenissen, zieken- en weeshuizen. Na
de vestiging te Ginneken geraakte zijn historische arbeid op een breed vlak.
Te Breda werd hij een geregelde bezoeker van het stadsarchief en hij geraakte
zeer betrokken bij het historische verenigingsleven in de baronies tad. Hij
werd mede-oprichter van de Oudheidkundige Kring "De Oranjeboom" en
was tot zijn overlijden redakteur van het Jaarboek daarvan. Hij was ook de
vaste historische medewerker van de Bredasche Courant, waarin hij ruim
1100 artikelen heeft geschreven, alsmede van een aantal friese en landelijke
persorganen.
Drie van zijn boeken betreffen een economisch-historisch onderwerp. Dit
is vooreerst "Van Biet tot Suiker" (1848- 1948), dat handeIt over J. P. van
Rossum. In hetzelfde jaar verscheen een gedenkboek der Bredasche Verffabriek Wagemakers "Honderd jaar Verf". In 1968 publiceerde hij met Ir.
J. A. Emmens "Het Bier en zijn Brouwers".
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Aan dit laarboek heeft hij vier maal bijgedragen: in 1935, 1950, 1956 en
1958. De gevangenisarbeid in concurrentie met het particuliere bedrijfsleven
kwam in deel XIX aan de orde. In 1950 behandelde hij de suikel- en stroopfabricage uit Nederlandse gewassen tussen 1813 en 1858. Een fries onderwerp werd in 1956 gepubliceerd: Dokumenten betreffende arbeidsscholing
en loonbasis van jeugdigen in de 18e eeuwse spinfabrieken. Het laatst verschenen historisch-economisch opstel handelt over "Tewelkstelling van gedetineerden in het Arnhemse Tuchthuis gedurende de 18e eeuw". Hij heeft
ook meegewerkt aan het Tijdschrift voor economische geografie. In de
Bredasche Courant publiceerde hij b. v. ovel de broodprijzen en de meekrapteelt. Zijn verdiensten voor de geschiedschrijving, vooral voor die van het
Oranjehuis, werden in 1964 geeerd door een benoeming tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
Het werk van Hallema draagt grotendeels een vulgariserend karakter. Het
aantal opstellen, waarin onbekende bronnen worden bewerkt en aan bekende gegevens getoetst, is echter ook niet gering. In studies van dit genre
schuHt Hallema's blijvende verdienste voor de historische wetenschap in
Nederland. Zijn stijl is meestal nogal breedvoerig. Veel opstellen hadden de
helft of minder van hun omvang hoeven te krijgen. Niet voor niets vermaande Van Dillen hem in 1940 zich te hoeden voor al te grote wijdlopigheid.
Een ander defect in Hallema's artikelen was, dat hij zich wei in een onderwerp
verdiepte zonder eerst aIle beschikbare bronnen te hebben opgespoord.
Wanneer ooit de bibliografie van deze volhardende werker zal zijn voltooid,
zal blijken hoeveel stukken van blijvende waarde hij desondanks heeft nagelaten.
Anne Hallema was een correct en bescheiden man, hoffelijk in de omgang
en trouw in de vriendschap. Ook ver buiten Breda zal zijn heengaan als een
grote leegte gevoeld worden.
DR.

F. A.

BREKELMANS

DE SCHRIJVERS
Prof. dr. G. A. Hoekveld, geboren in 1934, was na zijn studie sociale geografie en
geschiedenis te Utrecht o.a. werkzaam als leraar en op de afdeling planologie van
S.LS.W.O. In 1967 werd hij aan de Vrije Universiteit benoemd tot lector, in 1969
tot hoogleraar in de urbane en rurale geografie der westerse landen.
D. E. H. de Boer (1947) studeerde geschiedenis en Nederlands in Leiden. Na zijn
doktoraal in 1971 deed bij gedurende tweejaar onderzoek in de Hollandse grafelijke
arcbieven. Momenteel is bij werkzaam als geschiedenisleraar aan de "Louise de
Coligny"-scbolengemeenschap te Leiden en bereidt bij een dissertatie over de
sociaal-ekonomische ontwikkelingen in het veertiende-eeuwse Holland v~~r.
H. K. Roessingh, geboren in 1923, bezocht het stedelijk gymnasium te Arnhem
en studeerde aan de Landbouwhogeschool te Wageningen (richting landhuishoudkunde). Hij is als wetenschappelijk medewerkerverbonden aan de afdelingAgrariscbe Geschiedenis van de L.H. Hij bereidt een proefscbrift voor over de inlandse
tabaksteeIt in de 17e en 18e eeuw in Nederland.
Hille de Vries, geboren in 1931, studeerde sociaal-economiscbe geschiedenis aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam en werkte daar sinds 1961 als wetenschappelijk
medewerker aan de Economiscbe FacuIteit. Hij publiceerde over de geschiedenis
van de ondergrondse pers tijdens de Duitse bezetting en promoveerde in 1971 bij
Prof. Dr. W. J. Wieringa op een studie over Landbouw en bevolking tijdens de
agrarische depressie in Friesland (1878-1895). Sinds 1975 is hij als lector in de economische geschiedenis verbonden aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
P. Kooy (1945) studeerde geschiedenis te Groningen. Sedert 1970 is hij wetenschappelijk medewerker aan de afdeling sociale- en economische geschiedenis van
deze Universiteit. Hij bereidt een proefschrift voor over infrastructurele consumptie
in relatie tot de expansie van steden in de periode 1870-1914.

J. R. Bruijn, geboren in 1938, studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te
Leiden. Sedert 1964 aan deze universiteit als staflid verbonden voor onderwijs en
onderzoek in de geschiedenis van het zeewezen. Promoveerde in 1970 op "De
admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Regenten en financien,
schepen en zeevarenden". In 1971 gastdocent aan de University of Western Australia
te Perth en in het academiejaar 1974/75 werkzaam aan het Netherlands Institute
for Advanced Studies (NIAS) te Wassenaar.
A. Davids, geboren 14 oktober 1952 te Voorburg. Studeert sinds 1970 geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden, met als hoofdvak sociale en economische
geschiedenis en als bijvak zeegeschiedenis. Publiceerde eerder "De republikeinsfilosofische oppositie tegen het principaat in de eerste eeuw na Christus" in Lampas
(1973) en "Het Nederlandse zeemanslied in de zeventiende en achttiende eeuw" in
Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, 28 (1974).
H. F. J. M. van den Eerenbeemt werd in 1930 geboren. Hij studeerde geschiedenis
te Nijmegen, Leuven. Miinchen en Parijs. Promoveerde in 1955 aan de Universiteit
te Nijmegen. In 1956lektor en sedert 1961 gewoon hoogleraar in de sociale, ekonomische en politieke geschiedenis aan de Hogescbool te Tilburg. Publiceerde een
veertigtal studies met name op het terrein van de ontwikkeling van sociale ideeen in
vroeger tijd, over pauperisme als maatschappelijk fenomeen, over aspekten uit de
bedrijfsgeschiedenis en uit de regionale historie.
F . J. A. Broeze, geboren 1945 te Rijswijk (ZH). Studeerde geschiedenis te Leiden.
1970 doctoraal examen cum laude met bijvakken zeegeschiedenis, bedrijfseconomie
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en volkenrecht. Sindsdien verbonden aan de University of Western Australia, vanaf
1972 als Lecturer in Maritime History.
Joel Mokyr, geb. 1946 te Leiden, studeerde economie en geschiedenis op de
Hebreeuwse Universiteit van Jerusalem in Israel, en later op Yale University in
New Haven waar hij in 1974 de doctorsgraad ontving. Hij is thans Assistant Professor of Economics op Northwestern University te Evanston, Illinois. Zijn boek
The Industrialization of the Low Countries 1795-1850 (New Haven and London:
Yale University Press) verschijnt in de loop van 1975.
Arnold S. Levine studied at the University of Wisconsin, where he received the
Ph.D in Modem European History in 1972. He taught at Brooklyn College from
1972 to 1974, and is now writing, on commission from the National Aeronautics
and Space Administration, an administrative history of the American space program
from 1963 to 1969.

ERRATA
1. In het Jaarboek 1975, deel XXXVII, is bij de inhoudsopgave verzuirnd
te verrnelden, dat de bijdrage "Gedwongen winkelnering in Noord-Brabant,
1870-1920" geschreven werd door Mej. Drs. A. Luysterburg.
2. In dit Jaarboek is voorts de naam van Mr. D. A. Delprat weggevallen
als schrijver van het Levensbericht van Dirk Hudig L. Jzn.

