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TRADITIONELE EN MODERNE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS· 

door 

J. H. VAN STUIJVENBERG 

Het klassieke essentialistische denken . . . 
heeft plaats gemaakt voor het existentialistische, 
het statische voor het dynamische, 
het zakelijke voor het persoonlijke, ... 
het objectiverende voor het functioneIe. 

W. H. van de Pol 
(Het einde van het conventionele 
Christendom) 

Dat hoeft niet in te houden, 
dat het oude verworpen wordt, 
het kan als bijzonder geval opgenomen worden 
binnen het nieuwe, logisch ruimere systeem: 
het wordt niet verworpen, weI ingeperkt. 

INLEIDING 

C. A. van Peursen 
(Strategie van de cultuur). 

De beoefenaren van ongeacht welke wetenschap bevinden zich steeds 
aan het front van de reeds verworven kennis. Hun streven is erop gericht, 
wegen te banen op nog onontgonnen terreinen van hun wetenschap, teneinde 
nieuwe inzichten aan de reeds aanwezige toe te voegen. Herziening en 
verdieping van de grondslagen, de methoden en de bereikte resultaten op 
het gebied van hun onderzoek vinden voortdurend plaats. Van geen enkel 
daarbij verkregen resultaat staat vast, dat het definitief is. 

Het zojuist gezegde geldt ook de wetenschap der geschiedenis. In de 
begrippen, die zij hanteert en de verbanden, die zij legt, zitten duidelijk 
subjectieve elementen. Zij kan daarom dikwijis niet verder komen, dan 
het aantonen van de aannemelijkheid van haar uitspraken. Voor haar is 
evidentie, volgens Huizinga, "de graad van zekerheid, waarover zij 
beschikt". Evidentie: de klaarblijkelijke waarschijnlijkheid, die voor de 
overtuiging voldoende is 1). Daarmee is de deur voor uiteenlopende in
zichten wijd geopend. Niet ten onrechte typeerde Geijl de geschiedenis als 
"een discussie zonder eind". 

*) Rede, uitgesproken ter gelegenheid van het 148- jarig bestaan van de 
Koninklijke Militaire Academie te Breda op woensdag 24 november 1976. 

1) J. Huizinga, De wetenschap der geschiedenis, Haarlem 1937, p. 84. 
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Ook op het terrein van de sociale en economische geschiedenis speelt 
zich een voortdurend proces afvan "Revision der Grundbegriffe". Vandaag 
wil ik daarvoor Uw aandacht vragen. 

Daartoe zal in de eerste plaats worden stilgestaan bij de duidelijke 
accentverschuiving, waaraan de beoefening van de economische geschiedenis 
in de laatste decennia onderworpen is geweest. De traditionele benadering 
van haar object, waarbij vooral aandacht werd geschonken aan de seg
mentair-institutionele aspecten van de economische ontwikkeling, verloor 
aan terrein. Zij maakte plaats, zij het niet volledig, voor de moderne, 
analytisch-integrale opvatting van deze wetenschap, die in het teken staat 
van de theoretische, de modelmatige, de functionele, de quantitatieve 
aspecten van het economische gebeuren in het verleden. 

Na deze ontwikkeling in grote lijnen te hebben aangegeven, zullen 
onder andere enkele opmerkingen over de betekenis van de contra-factuele 
methode (de methode van de alternatieve hypothese) worden gemaakt. 

Tenslotte zal de aard van de nieuwe stroming in de economische ge
schiedenis aan de hand van een drietal voorbeelden worden toegelicht, 
teneinde U daarvan een indruk te geven. 

DE ACCENTVERSCHUIVING IN DE ECONOMISCHE GESClllEDENIS 

Allereerst nu: de accentverschuiving in de economische geschiedenis; 
hierbij zal een grote lijn worden aangehouden; van nuanceringen zal 
worden afgezien: in de practijk zijn de grenzen tussen de conventionele 
en de moderne econornische geschiedschrijving yager en vloeiender dan in 
het hiervolgende wordt uiteengezet. 

De traditionele economische geschiedschrijving, oppermachtig tot 
omstreeks 1950, ging voor een groot deel terug op het standaardwerk van 
Sombart, "Der moderne Kapitalismus", dat in 1902 verscheen. Naast 
Sombart verdienen o.a. Pireone, Heckscher en Clapham vermelding. 
De stroming, die zij vertegenwoordigden, richtte zich in het algemeen op de 
beschrijving van sectoren van het econornische leven. Zij ging partieel te 
werk. Aan de orde werden gesteld de geschiedenis van takken van bedrijf, 
van instituten (het gildewezen, de bedrijfs- en ondememingsvormen), van de 
economische politiek (mercantilisme, liberalisme) en van de structuur 
van de economische orde, het kapitalisme, in zijn wordingsverband en in 
zijn verschillende fasen. Deze vrij heterogene onderwerpen werden min of 
meer los van elkaar behandeld. Een verbindend cement daartussen ontbrak, 
zo viel bijvoorbeeld de economische geschiedschrijving van een land 
gewoonlijk uiteen in de behandeling van de takken van bedrijf, die daarin 
voorkwamen. 

In het voetspoor van Windelband 2), die de geschiedenis als een ideo
grafische, een beschrijvende wetenschap beschouwde, stond bij deze con-

2) W. Windelband, Geschichte und Naturwissenschaft, in: Praludien, Deel IT, 
Ttibingen 1915, p. 136. 
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ventionele benadering van het verleden de verklaring van het unieke, het 
aparte, het eigene in de economische verschijnselen op de voorgrond, 
kortom: de beschrijving van het evenement, van de gebeurtenis, van "wat 
eens was". 

Getracht werd, de economische verschijnselen uit hun genetisch verband 
te verklaren. Met deze formulering werd bedoeld, een strak oorzakelijk 
verband (zoals dat in de klassieke natuurkunde werd gehanteerd) af te 
wijzen. Het resultaat van het economische proces werd als niet-gedetermi
neerd beschouwd: de geschiedenis had een andere loop kunnen nemen. 
In deze visie waren voorspellingen op economisch-historisch gebied uit
gesloten. Van economische theorieen, die uit hun aard generaliserend zijn, 
werd nagenoeg geen gebruik gemaakt. In verband daarmede in het algemeen 
evenmin van kwantitatieve gegevens, anders dan om een ontwikkeling 
te illustreren. 

De traditionele economische geschiedenis zou wellicht kunnen worden 
getypeerd als: micro-economisch, echter bijna zonder theoretische achter
grond. 

Sneller gaf in 1939 een opsomming van de begrippen, die de economische 
geschiedenis aan de economie had ontleend. Hij noemde als zodanig 
kapitalisme, socialisme, communisme, voorts: "markt en beurs, conjunctuur 
en crisis, bankier en bank, kartel en gilde en manufactuur en fabriek ... " 3). 

Het valt op, dat deze begrippen bijna zonder uitzondering de economische 
orde of economische instituten betreffen. Begrippen, afkomstig uit het 
theoretisch-economisch arsenaal treft men er niet onder aan 4). 

Er waren echter veranderingen op til. 
Tegen de wijze, waarop de economische geschiedenis werd beoefend, 

werden reeds in 1928 door de Zweed Heckscher bezwaren naar voren 
gebracht. Hij ging daarbij zeer ver. Hij gaf als zijn mening te kennen, dat 
het de economen-historici gewoonlijk ontbrak aan "das heuristische 
Prinzip". De weg tot kennis op economisch-historisch gebied zou voor hen 
versperd blijven zonder hulp van de economische theorie 5). 

3) z. W. Sneller, De economische geschiedenis in hare betrekkingen tot economie 
en geschiedenis, Amsterdam 1939, p. 28. 

4) Het kwam soms voor, dat Sneller in zijn werk weI theoretische begrippen 
hanteerde bijvoorbeeld ter verklaring van de lange duur van de agrarische crisis 
in het laatste kwart van de vorige eeuw: de scheiding tussen de traditionele en 
moderne economen-historici loopt niet langs het scherp van een meso Vgl. Z. W. 
Sneller, Geschiedenis van de Nederlandse landbouw, Groningen-Djakarta 1951, 
p.85. 

6) E. F. Heckscher, A plea for theory in economic history, in F. C. Lane and 
J. C. Riemersma, ed., Enterprise and secular change, London 1953, p. 429. Van 
Dillen heeft zich in deze jaren, zij het minder pregnant, in dezelfde richting uit
gelaten: "Schrijvers van dissertaties op economisch-historisch gebied blijken nog 
steeds niet in te zien, dat zij zich vooraf, althans eenigszins, met de theorie der econo
mie vertrouwd moeten maken". (T.v.G. 1924, p. 137). Wat sterker enkele jaren 
later: "Hier blijkt wederom hoe onmisbaar de kennis der economie is om met 
succes economische geschiedenis te kunnen beoefenen". (T.v.G. 1928, p. 420). 
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In ons land ging Thurlings in 1947 niet minder ver. Hij betoogde toen, 
dat de economische theorie een werktuig was, dat hulp kon bieden bij de 
descriptie van de economische werkelijkheid. De combinatie van beiden 
maakte de economische wetenschap volledig. Hij vervolgde: "Die descriptie 
achten wij identiek met economische geschiedenis: ... zij is het complement 
van de theorie" 6). In Thurlings visie bestaat er geen verschil tussen econo
misch en economisch-historisch onderzoek; zij vallen samen. Heckscher's 
uiteenzetting heeft enige, doch geen grote invloed gehad; het wat uit
dagende betoog van Thurlings verklonk onder de toenmalige economisch
historici. Geleidelijk gingen er echter, mede onder invloed van o.a. Joan 
Robinson, Hicks en van Keynes' macro-economische opvattingen meer 
stemmen op om nieuwe wegen op het gebied van de economische geschied
schrijving in te slaan. Zij wonnen aan kracht. De ontwikkeling van de theorie 
had vertraagd, invloed op de beoefening van de economische geschiedenis. 
In de traditionele benaderingswijze van deze wetenschap was geen plaats 
ingeruimd voor het economische proces in een volkshuishouding, voor het 
functioneren van de economische orde. Aan de werking van de instituten 
was onvoldoende aandacht geschonken; het zwaartepunt was gelegd op 
de beschrijving van hun structuur. Aan een analyse van het economische 
gebeuren, dat zich naar tijd en plaats concretiseert in instituten, die afgestemd 
zijn op hun economische functie was de traditionele economische geschie
denis niet toe gekomen. Daaraan ontbrak de kern: de analyse van het econo
mische proces onder gebruikmaking van het theoretische begrippenapparaat. 

Dit nieuwe inzicht, dat zich baan brak, 1eidde in Frankrijk tot de opkomst 
van de "histoire quantitative" binnen de school der "Annales", in de 
Verenigde Staten tot de stroming der "New Economic History" 7). Elders 
drong het eveneens door. Ook de traditioneel-segmentaire economische 
geschiedschrijving werd erdoor bemvloed in die zin, dat daarin sterker dan 
voorheen van theoretische overwegingen gebruik werd gemaakt 8). 

De introductie van het theoretisch-analyserende element bracht, vooral 
in een later stadium mee, dat veel meer nadruk kwam te liggen op het 
algemene, het modelmatige, het gelijkblijvende, het massale, op "wat 

6) Th. L. M. Thurlings, De taak en betekenis def moderne economische geschie
denis, in: De Economist 1947, p. 30. 

7) Men vgl. onder andere: K. Bertels, Geschiedenis tussen struktuur en evenement, 
Amsterdam 1973; dit werk bevat een pleidooi voor het gebruik van modellen in de 
geschiedschrijving. Daarmee jaagt de schrijver, wat de economische geschiedenis 
betreft op wild, dat al is geschoten; in feite geeft hij mede een niet onverdienste
lijke nabeschouwing over de recente ontwikkelingen in deze wetenschap. 

R. W. Fogel, The new economic history, Ec. Rist. Rev. 1966, p. 634; bevat een 
verdediging van de New economic history. 

D. C. North, Growth and welfare in the American past, Englewood Cliffs N.J. 
1974; bevat toepassingen van de New economic history. 

Tijdschrift voor geschiedenis 1969, aft. 3; Thema-nummer over "Nieuwe wegen 
in de economische geschiedenis"; algemene behandeling van dit onderwerp. 

8) J. A. de Jonge, Geschiedenisbeoefening in Frankrijk, T.v.G. 1969, p. 158. 
B. R. Slicher van Bath, Nieuwe wegen in de Amerikaanse economische en 

sociale geschiedenis, id., p. 20. 
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steeds was" in de beschrijving van de economische ontwikkeling. Zij 
activeerde de belangstelling voor de quantitatieve kant daarvan, voor het 
gebruik van wiskundige methoden en van statistische gegevens - een 
onmisbaar element in ieder economisch onderzoek. Zij open de de mogelijk
heid tot het toetsen van verklarende veronderstellingen en de mogelijkheid 
van voorspelling, teneinde het inzicht in het economische proces te verdiepen. 
"Explanation is prediction . . .. no scientist economic historian can consume 
a theory without testing it" 9). De methode van de "alternatieve hypothesen", 
van de "contra-factuele analyse", die zonder algemeen-theoretische achter
grond niet toegepast kan worden, bleek daarbij zeer vruchtbaar. 

De analytische economische geschiedenis heeft bestrijding onder
vonden 10). Ret merkwaardige feit lean geconstateerd worden, dat niemand 
bezwaar maakt tegen economisch onderzoek. Wanneer dezelfde opvattingen 
en dezelfde methoden, ook van wiskundige aard, echter worden toegepast 
bij het economisch-historische onderzoek, dan rijst daartegen weerstand. 
Waarom? Er bestaat toch geen enkel principieel verschil tussen economisch 
en economisch-historisch onderzoek? Zij hebben beiden betrekking op het 
verleden. Dat dit bij het economische onderzoek (meestal) het recente 
veri eden betreft en bij de economische geschiedenis (gewoonlijk) het 
verder van ons afliggende, is in dit verband in beginsel zonder enig belang. 
"Er bestaat inlmers geen heden, slechts een verleden en een toekomst" 11). 

De moderne economische geschiedenis staat in het teken van de macro
economie, die betrekking heeft op het economische leven van de gehele 
volkshuishouding, integraal. Centraal daarin kwam te staan de verklaring 
van de toeneming van de welvaart, uitgedrukt in de stijging van het reeele 
inkomen per hoofd, dat fungeert als maatstaf voor de economische groei. 
Deze werd toegeschreven aan verschillende al dan niet onderling afhankelijke 
groeivariabelen, zoals de investeringen, de ontwikkeling van de techniek, 
het niveau van het onderwijs, de ethische en sociaal-culturele opvattingen, de 
kwaliteit van het bedrijfsmanagement en de expansie van de markt 12). 

9) A. H. Conrad and J. R. Meyer, Economic theory, statistical inference and 
economic history, herdrukt in: The economics of slavery, Chicago 1964, p. 3. 

10) Vgl.: Lance E. Davis, "And it will never be literature". The N.E.H.: a 
critique, Explor. in Enterpren. Hist. 1968, Vol. 6, p. 75. 

Dez., Professor Fogel and the N.E.H., Econ. Hist. Rev. 1966, p. 657. 
M. van Driel, Zes paragrafen over Robert William Fogel's rail-roads, Econ.-

en Soc.- Hist. Jaarboek 1976, p. 241. 
J. D. Gould, Hypothetical history, EHR 1969, p. 195. 
J. A. de Jonge, Van geval tot getal, Amsterdam 1969. 
F. Redlich, Potentialities and pitfalls in economic history, E.E.H. 1968, Vol. 6, 

p.93. 
Dez., "New" and traditional approaches to economic history and their inter-

dependence, JEH, Dec. 1965. 
11) Thurlings, a.w., p. 29. 
12) Vgl.: J. D. Gould, Economic Growth in history, London 1972. 
R. M. Hartwell, The industrial revolution and economic growth, London 1971, 

in het bijzonder de hoofdstukken 6-13. 
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Daarnaast is de demografische geschiedenis als specialisme van de econo
mische geschiedenis van de grond gekomen 13). 

De richting, die de economische geschiedenis is ingeslagen, demonstreert 
haar actualiteit. Zij wortelt in de vraagstekken, waarmee onze cultuur 
wordt geconfronteerd in het heden der geschiedschrijving. De problemen 
van de ontwikkelingslanden met hun lage welvaartspeil, hun geringe 
groeigraad en hun bevolkingsexplosie behoren tot de ernstigste, waarvoor 
onze cultuur zich geplaatst ziet. Dit weerspiegelt zich in de vraagstukken, 
die in de economische geschiedschrijving aan de orde zijn. 

DE CONTRA-FACTUELE METHODE (ALTERNATIEVE HYPOTHESE) ; ETHIEK EN 

DEHUMANISERING 

Over de toelaatbaarheid van de contra-factuele methode in de econo
mische geschiedenis bestaat veel meningsverschil. Wij stuiten erop, indien 
wordt verondersteld dat een oorzaak, die een historisch verschijnsel (mede) 
teweegbracht, achterwege zou zijn gebleven. Wij komen in een dergelijk 
geval tot een alternatieve hypothese, die contra-factueel is, tegen de feiten 
ingaat. De hypothetische vraag komt dan naar voren: wat zou er in dat 
geval zijn gebeurd? Een voorbeeld van een contra-factuele uitspraak: "AIs 
de Nederlandsche Bank haar disconto begin september 1976 niet belangrijk 
zou hebben verhoogd en niet tot een straffe politiek van credietbeperking 
zou zijn overgegaan, dan zou er op onze betalingsbalans een groot tekort 
zijn ontstaan". 

Redlich bestrijdt de toelaatbaarheid van de "counterfactual history". 
Volgens hem is deze: " ,As if' history, quasi history, fictious history - that 
is not really history at all" 14). Deze uitspraak vraagt om enig commentaar. 
Ons is namelijk een ding nooit duidelijk geworden. 

Tegen de constatering betreffende de recente discontopolitiek van de 
Nederlandsche Bank zal weI niemand enig materieel of methodologisch 
bezwaar hebben; heel Nederland stond er goedkeurend bij te knikken. 
Nu echter een ander voorbeeld. 

Tijdens de economische crises, globaal gedurende de periode 1870-1914, 
volgden de Centrale Banken, waaronder de Nederlandsche Bank, geleerd 
door de daaraan voorafgaande ervaring, een politiek van een laag disconto, 
zonder credietbeperking. Zij droegen daarmede bij tot het bezweren van 

W. W. Rostow, The stages of economic growth, Cambridge 1960. 
A. Thompson, The dynamics of the industrial revolution, London 1973. 
A. Youngson, ed., Economic development in the long run, London 1972. 
13) Vg\., C. M. Cipolla, The economic history of world population, Harmonds-

worth 1970. 
J.A. Faber, Dure tijden en hongersnoden in preindustrieel Nederland, z. p\., 1976. 
H. Hollingworth, Historical demography, London 1969. 
A. M. van der Woude, De historische demografie in de ontwikkeling van de 

geschiedwetenschap, T.v.G. 1969, p. 184. 
E. A. Wrigley, Bevolkingsvraagstukken in verleden en heden, Antwerpen 1969. 
14) F. Redlich, Potentialities etc., zie noot 9. 
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de crisissituatie. Men kan nu contra-factueel vaststellen: "Als de Centrale 
Banken, waaronder de Nederlandsche Bank, gedurende de crises van 
omstreeks 1870-1914 het disconto sterk hadden verhoogd en een straffe 
credietrestrictie hadden ingevoerd, dan zou de crisissituatie verergerd zijn". 

Tegen deze uitspraak zal eveneens weI niemand bezwaar van welke 
aard ook hebben - behalve, uiteraard, de tegenstanders van de methode 
van de alternatieve hypothese in de economische geschiedenis. Maar 
waarom? Er bestaat toch geen principieel verschil tussen de redenering 
betreffende de politiek van de Nederlandsche Bank in 1976 en die van de 
Centrale Banken van 1870-1914? Doet het er voor de toepasbaarheid van 
de contra-factuele methode iets toe, of deze betrekking heeft op het 
heden dan weI op analoge omstandigheden in het verleden? Maar als dat 
inderdaad het geval zou zijn, na hoeveel jaar behoort de toepasbaarheid 
van deze methode op de recente discontopolitiek van de Nederlandsche 
Bank dan zover tot de geschiedenis, dat zij verwerpelijk is geworden? 
Na een? Tien? Of honderd jaar? 

Dit brengt ons tot een tweede voorbeeld. In 1934 schreef H. M. H. A. 
van der Valk in de Economist: "Indien ons prijs- en kostenniveau echter 
25 % lager was, ... Dan zou ons land niet in die mate overstroomd worden 
met buitenlandsche goederen als thans het geval is" 15). Een duidelijke 
hypothetisch-alternatieve opmerking, waar ieder destijds mee instemde, 
materieel en kennelijk ook formeel. 

Stel nu dat een economisch-historicus thans, na een serieus onderzoek, 
tot dezelfde contra-factuele uitspraak komt als Van der Valk in 1934: 
wat voor redelijk bezwaar zou daar dan tegen naar voren kunnen worden 
gebracht? Waarom zou deze methode wei in 1934 door Van der Valk 
gebruikt mogen worden, maar piotseling haar toepasbaarheid verloren 
hebben als een vakgenoot, nadat het heden van de jaren dertig allang 
geschiedenis is geworden, haar eveneens op deze periode toepast en tot 
dezelfde conlusie komt? 

Een laatste voorbeeld. - Neen, laten wij er maar mee ophouden. Na
tuurlijk: contra-factuele analyse geeft geen zekerheid; het blijft bij een 
zekere mate van waarschijnlijkheid. Wij zullen daarmee genoegen moeten 
nemen. De vele tegenstanders van deze methode, die haar binnen het kader 
van de traditionele economische geschiedschrijving echter zelf toepasten, 
meestal impliciet, maar ook weI expliciet (hun geschriften wemelen van de 
voorbeelden daarvan) hebben ook genoegen genomen met een zekere mate 
van waarschijnlijkheid. 

De kwestie is, dat de toepassing van de methode van het hypothetische 
alternatief, aanvaard of niet, inherent is aan het gebruik van theorieen 
en het leggen van causale relaties tussen verschijnselen. Ieder gelegd 
oorzakelijk verband, iedere uitspraak over de vermijdelijkheid of de onver
mijdelijkheid van een bepaalde gebeurtenis, ieder oordeel over de doel-

15) H. M. H. A. van der Valk, Het dualisme in de economische en monetaire 
politiek van Nederland, De Economist 1934, p. 701. 
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treffendheid van economisch-politieke maatregelen, is zonder toepassing 
van de contra-factuele methode niet denkbaar. Daaraan is niet te ontkomen. 

Naar onze mening Ievert de expliciete toepassing van de methode van het 
hypothetische altematief een positieve bijdrage tot verdieping van het 
inzicht in het economisch-historische gebeuren. De onderzoeker geeft 
zich beter rekenschap van wat hij doet. 

Thans: enkele opmerkingen over ethische oordeelvellingen en over de 
veronderstelde dehumanisering van de modeme economische geschiedenis. 

Ais bezwaar tegen de modeme, kwantitatieve (economische) geschied
schrijving wordt nameIijk weI aangevoerd, dat zij geen plaats zou bieden 
aan ethische oordelen en dehumaan van aard zou zijn. 

Wat het yellen van ethische oordelen betreft: in het verleden moet de 
daarop gerichte geestesgesteldheid weI overheersend zijn geweest, getuige 
Von Ranke's uitspraak: "Man hat die Historie das Amt, die Vergangenheit 
zu richten und die Mitwelt zum Nutzen kunftiger Jahre zu belehren, 
beigemessen" 16). Ze is Ievend gebleven. 

Naar het ons voorkomt ligt het echter in beginsel niet op de weg van 
de (economisch) historicus om ethische normen op menselijke gedragingen 
in het verleden toe te passen. Zijn taak is de oorzaak van verschijnselen 
op zijn vakgebied op te sporen dan weI (zo deze formulering te strak wordt 
gevonden) deze terug te brengen tot hun wordingsverband. "Het goede 
beschrijven is: per oorzaak beschrijven" (Bacon). Daarbij kan hij echter 
niet objectief, onvooringenomen en wereldbeschouwingsvrij te werk gaan, 
omdat hij niet buiten zichzelf kan treden en zich tenvolIe plaatsen op het 
standpunt van het abstracte "BewuBtsein iiberhaupt". AI zijn uitspraken 
zijn, met grote verschillen in nuance, ethisch gekleurd. Daarop is ook van 
invloed dat het door hem gebruikte middel om zich uit te drukken, de taal, 
geen objectiviteit toelaat. (Niet bij toeval is het slot van Von Ranke's 
bekende uitspraak: "blosz sagen, wie es eigentlich gewesen" ons in de pen 
gebleven). Een en ander heeft op de moderne economische geschiedenis 
evenzeer betrekking als op de traditionele. 

Daar komt echter nog wat bij. Ook al zou een kennisproducent zich 
ethisch neutraal kunnen uiten, dan nog treedt de consument van deze 
kennis, aan wie zij wordt overgedragen, ethisch oordelend op. Ook de 
kennis-recipient kan zich niet van zichzelf ontdoen. Ook hij participeert 
in het object en neemt dit niet onbevooroordeeld tot zich. De ethiek is 
zodanig verweven, zowel met de kennisvorming als met de kennisneming, 
dat de mening onjuist is, dat deze in de quantitatieve (economische) geschied
schrijving onvoldoende tot zijn recht zou komen; het is daarom overbodig 
om erop aan te dringen, daar bijzondere aandacht aan te schenken. 

Tot slot hierover nog dit. Wanneer men meent, dat in de (economische) 
geschiedenis bewust ethische oordelen moeten worden uitgesproken, dan 

16) L. von Ranke, Geschichte der romischen und germanischen Volker von 
1494-1535, Berlin 1824. 



TRADITIONELE EN MODERNE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS 9 

rijst de vraag: op basis van welke ethische normen? De Christelijke? De 
Kantiaanse? De existentialistische? Wie zal dat uitmaken? In breder verband 
rijst er nog een andere vraag: Is het geen hoovaardij aan onszelf de bevoegd
heid toe te kennen, vroegere geslachten ter verantwoording te roepen? 
Zou er geen kern van waarheid zitten in de mening, dat het enige verschil 
tussen de middeleeuwse en de tegenwoordige mens is, dat de middeleeuwer 
zondigde bij kaarslicht, de huidige echter bij neonlicht? 

Wat nu de dehumanisering van de geschiedenis bij de toepassing van 
quantitatief-theoretische methoden betreft: ook dan blijft zij de geschiedenis 
van het handelen en wedervaren van mensen, zij het in grote aantallen, die 
leven en dood, leed en vreugde, zorg en hoop hebben gekend. Welnu, deze 
aspeeten van het menselijke bestaan in het verleden, collectief beleefd, 
kunnen in de quantitatieve geschiedenis, die slechts quantificeert wat in 
cijfers kan worden uitgedrukt, maar waarin aIle overige uitdrukkings
mogelijkheden ten aanzien van de niet-quantificeerbare aspecten van het 
menselijk bestaan open en beschikbaar blijven, evengoed tot hun reeht 
komen als in de traditionele historiografie. De inhoud van "Time on the 
Cross" legt daarvan een levend en overvloedig getuigenis af 21). 

Thans zal de moderne analytische werkwijze in de economische geschiede
nis worden gedemonstreerd aan de hand van drie, methodologisch samen
hangende, voorbeelden. Zij betreffen: 
1. De marktvorm en de homogeniteit van een product, meer in het bijzonder 

van de kersen. 
2. De prijsvornIing van slaven en de rentabiliteit van de slavernij, meer 

in het bijzonder in de Verenigde Staten v66r de burgeroorlog (1861-1865) 
en 

3. De financiering van een oorlog, meer in het bijzonder van de Amerikaanse 
vrijheidsoorlog (1775-1783). 

DE MARKTVORM EN DE HOMOGENITErr VAN KERSEN 1"1) 

Kwam op de kersenveilingen in ons land v66r 1940 de marktvorm van 
de homogene of volledige concurrentie voor uit een oogpunt van de daartoe 
vereiste aanwezigheid van homogeniteit van het product? Anders gesteld: 
kan men de meer dan 50 kersensoorten, die ons land toen rijk was, als een 
homogene waar beschouwen? Zoals bekend zijn artikelen homogeen, als 
hun onderlinge verwisselbaarheid ten behoeve van hun gebruiksdoel 
oneindig groot is, met andere woorden, indien hun substitutieelasticiteit 
oneindig is. 

De gestelde vraag kan onder andere beantwoord worden aan de hand 
van het onderlinge prijsbeloop van de verschillende varieteiten. Bij een 
grote mate van homogeniteit zal de prijsbeweging van de kersensoorten 

17) J. H. van Stuijvenberg, Enkele economische aspecten van de kersenteelt in 
Nederland, Haarlem 1947, p. 79v. 
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een sterk parallellisme vertonen. Ais de prijs van een bepaalde kersensoort 
dan sterk zou stijgen, zou deze zich richten op kersensoorten met relatief 
lage prijzen - en omgekeerd. 

Legenda bij grafieken I en II 
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Grafiek I 

Dagelijks prijsbeloop van enkele kersensoorten, gedurende de twee weken van de 
topaanvoer 
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Grafiek I geeft daarover uitsluitsel. Het dagelijkse prijsbeloop van zes 
kersensoorten, in de twee weken van hun topaanvoer aan de veilingen van 
Goes, Gronsveld en Kesteren in 1939 is daarop afgebeeld. Zij representeren 
ieder een kersenstreek, ieder met ten dele specifieke belangrijke kersen
varHSteiten en weI Zeeland, Zuid-Limburg en de Betuwe, die resp. 5, 20 en 
70% van de Iandelijke kersenoogst voor hun rekening namen. 

Het blijkt, dat de kersenprijzen in 1939, een normaal oogstjaar, in hoge 
mate parallel liepen. Kersen vormden dus een zeer homogeen product. 
Het valt echter op, dat de mate van evenwijdigheid in de prijsbeweging 
niet overal dezelfde was. Zij was het grootst in Kesteren, het geringst in 
Goes. De vraag naar de oorzaken van dit verschijnsel diende zich aan. 

Als mogelijk antwoord daarop kwam de veronderstelling naar voren, 
dat verschillen in uitgebreidheid van de markten daarop wellicht van 
invloed waren. Als de aanvoer van een kersensoort gering was (zoais te 
Goes en in minder mate in Gronsveld) zou het namelijk denkbaar zijn, 
dat de gemiddelde dagelijkse kwaliteit van deze varieteit, in verhouding 
tot die van andere varieteiten, verschillen ging vertonen, waardoor de 
substitutiemogelijkheid beinvloed zou kunnen worden. Bij een geringe 
totale aanvoer van een bepaald soort kan het uitmaken, of een aanvoerder 
met een prima kwaliteit wordt vervangen door een met een slechte kwaliteit. 
Toevalselementen zouden dan kunnen optreden, tengevolge van 
monopoloide posities op de markt; als uiting van de verminderde homogeni
teit van het product zou het prijsbeloop aan evenwijdigheid inboeten. 

Ziedaar de ontworpen hypothese, die alternatief van aard was en een 
voorspelling inhield: als zij juist was, zou er op de markt, als die zeer klein 
werd, nagenoeg geen parallellisme in de prijsbeweging te bespeuren moeten 
zijn. Wanneer werd de markt zeer klein? In jaren van oogstmislukking. 
Zou het mogelijk zijn, de juistheid van de hypothese te toetsen? Inderdaad 
bleek dat het geval. 

Het toeval kwam ons te hulp. Over de jaren 1937 en 1938 stonden ons 
analoge gegevens ter beschikking als verwerkt zijn in Grafiek I. Nu was 
uitgerekend in 1937 de kersenoogst in Zeeland mislukt en in 1938 vooral 
die in Zuid-Limburg. Als de hypothese juist was kon dus verwacht worden, 
dat er toen weinig of geen samenhang in het prijsbeloop aanwezig zou zijn. 

Grafiek II geeft de proef op de som. Daarop zijn de gegevens van Goes 
in 1937, Gronsveld in 1938 en Kesteren eveneens in 1938 afgebeeld. Het 
onderlinge prijsbeloop te Goes en Gronsveld blijkt aan de verwachting 
te voldoen: daar blijkt niet veel parallellisme tussen de prijsbeweging der 
diverse kersenvarieteiten aanwezig. Dat te Kesteren ook. De markt te 
Kesteren was, ondanks de ook in de Betuwe opgetreden misoogst, nog 
betrekkelijk groot, in overeenstemming daarmee vertonen de prijzen te 
Kesteren nog een zekere samenhang. 

De toetsing van de hypothese sprak haar juistheid en de juistheid van de 
daarop gebaseerde voorspelling niet tegen. De gesteIde vraag was daarmee 
beantwoord: in normale oogstjaren vormen kersen een in hoge mate 
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Gra./iek II 

Dagelijks prijsbeloop van enkele kersensoorten, gedurende de fwee weken van de 
fopaanvoer 
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homogeen product, waarmee aan een van de eisen voor de aanwezigheid 
van volledige mededinging is voldaan. Ret zal ieder duidelijk zijn, dat in 
bovenstaande analyse theoretische begrippen zijn gebruikt, ontleend aan 
de leer van de marktvormen. 

DE PRIJSVORMING EN DE PRDSBEWEGING VAN DE SLAVEN IN DE VERENIGDE 

STATEN VAN 1813-1860 

Een groep Amerikaanse economen-historici, van wie U. B. Phillips, 
die daarover in 1905 een beroemd geworden artikel publiceerde, de meest 
op de voorgrond tredende was, verdedigde de opvatting, dat de slaven
houderij in de Verenigde Staten v66r 1860 verliesgevend was. Dit was een 



TRADITIONELE EN MODERNE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS 13 

gevolg van de overkapitalisatie van de slaven, wier prijzen te hoog waren 
in verhouding tot de geringe efficiency van hun gedwongen arbeid 18). 

Als tweede voorbeeld van de modeme analytische economische geschied
schrijving zullen wij thans de daarmee samenhangende pro blemen behandelen 
en de toonaangevende conventionele visie daarop (die ook destijds niet 
onaangevochten is gebleven) stellen tegenover de moderne. Er zij op 
gewezen, dat ik mij van ethische oordelen zal onthouden en aan de 
humanitaire zijde van het mensonterende slavenstelsel voorbij zal gaan. 

Twee elementen in het betoog van Phillips vragen de aandacht: (1) 
de factoren, die de prijzen van de slaven bepalen, op korte en op lange 
termijn en (2) de overkapitalisatie van het slavenbezit. 

In de eerste plaats: de slavenprijzen. Volgens hem bepalen twee factoren 
de hoogte daarvan: (1) de (intensiteit van de) vraag in verhouding tot het 
aanbod en (2) de winsten in de katoenverbouw. 

Welnu: dat de intensiteit van de vraag de prijzen (mede) bepaalt, is een 
open deur. Ret gaat erom, van welke factoren deze intensiteit afhangt. 
Daarvan noemt Phillips er een: de winsten in de katoenverbouw. Is dat 
de enige? 

Enkele bladzijden verder verklaart hij : " ... during many brief periods 
the prices of slaves and cotton rose and fell somewhat in harmony". Hier 
zijn de winsten in de katoenteelt als verklarende variabele vervangen door 
de katoenprijzen die, althans "somewhat", aan de slavenprijzen parallel 
lopeno Ter adstructie van deze uitspraak geeft Phillips voor Georgia een 
tabel, waarop o.a. in 15 afzonderlijke jaren (waarvan er slechts twee op 
elkaar volgen) gedurende de periode 1800-1860 zowel slaven als katoen
prijzen worden vermeld. 

Inderdaad bewegen deze prijzen, wanneer men de 15 jaren zich met 
elkaar verbonden denkt, zich "somewhat" evenwijdig, op korte termijn. 
Zijn deze prijsnoteringen echter representatief voor de gehele periode? 
De verdeling van deze noteringen over de genoemde jaren kan daarover 
wellicht uitsluitsel geven. Ret blijkt dan dat er van 1801-1809, dus gedurende 
acht jaar, geen noteringen voorkomen. Dit geldt ook voor de zesjarige 
periode 1829-1835. In de daaropvolgende zes jaar (1835-1841) telt men 
echter vier jaar met beide prijsnoteringen, een vrij sterke concentratie dus. 
In de zeven jaren van 1847-1854 komen drie prijsnoteringen voor, in de 
daaropvolgende zeven jaar (1854-1861) echter geen enkele. Wij zien, dat 
zeven van de vijftien jaren met beide prijsnoteringen in de perioden 1835-
1841 en 1847-1854 vallen, dus in totaal in een tijdvak van 13 jaar. De 8 
overige noteringen bestrijken evenwel de overblijvende periode van 47 jaar. 

Een dergelijke ongelijkmatige verspreiding van de jaren met prijsnoteringen 
van zowel katoen als slaven over de periode 1813-1860 wijst erop, dat 

18) U. B. Phillips, The economic cost of slaveholding in the Cotton Belt; oorspr. : 
Polit. Science Quarterly 1905. Herdrukt in : G. Nash, ed., Issues in American 
economic history, Boston 1964, p. 244. 
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deze niet representatief geacht kunnen worden, ook Diet voor korte perioden. 
Nog sterker: uitgerekend in de korte periode 1835-1841, waarover de 
meeste gegevens beschikbaar zijn, blijkt er van harmonie in de beweging 
van de slaven- en katoenprijzen Diet veel te bespeuren. 

De uitspraken van Phillips over het verband tussen de slaven- en katoen
prijzen blijken theoretisch onvoldoende doordacht en, getoetst aan het 
door hemzelf ter adstructie daarvan aangevoerde statistische materiaal, 
op zand gebouwd. 

Thans: de prijsontwikkeling op lange terrnijn. Phillips merkt over het 
tijdvak 1800-1860 op: " ... the price of cotton underwent a heavy net 
decline, while slave prices had an extremely strong upward movement ... 
there was an advance of some 1.000 or 1.200 percent in the price of slaves 
as measured in cotton". 

Phillips verklaart de prijsdaling van de ruwe katoen "in some measure" 
uit een verlaging van zijn productiekosten. De prijsstijging van de slaven 
schrijft hij aan drie factoren toe: (1) hun "increasing intelligence and ability", 
(2) de betere orgaDisatie van hun werk en (3) de waardedaling van het geld. 

Aan de verklaring met behulp van dit model (waarvan de aanvaard
baarheid in het midden zij gelaten) heeft hij echter niet genoeg: de prijs
stijging van de slaven was daarvoor te groot. Het is merkwaardig, dat 
Phillips voor deze mening geen motivering geeft. WeI geeft hij een verder
gaande verklaring voor de "extra-"prijsstijging, die uitgaat boven de 
stijging, die hij met het gebruikte model meent te kunnen verklaren. Die 
was uitsluitend gelegen in de "severe competition of the planters in selling 
cotton and buying slaves". Met deze aqditionele verklaring (die hij, terloops 
zij erop gewezen, evenmin motiveert) gaat Phillips te ver. In de prijsstijging 
was namelijk al de zware concurrentie tussen de planters om de slaven 
uitgedrukt via de intensiteit van de vraag. En deze was door hem aan
vankelijk genoemd als een van de factoren die de slavenprijzen bepaalden. 
Hij heeft dat klaarblijkelijk over het hoofd gezien. 

Bovenrnatig helder kan de uiteenzetting van Phillips Diet genoemd worden. 
Eerder wekt zij voor de goede lezer een lichte verwarring. Wij zijn er echter 
nog niet. 

In de tweede plaats namelijk: de overkapitalisatie. Het systeem van 
gekapitaliseerde arbeid, waarmee de planters waren belast, leidde ertoe, 
dat hun onderlinge concurrentie een "cut-throat nature" aannam. Met 
andere woorden, zo vervolgt Phillips, " ... there was an irresistible tendency 
to overvalue and overcapitalize slave labor and to carry it to the point 
where the financial equilibrium was unsafe and any crisis threatened 
complete bankruptcy". Het komt ons voor, dat Phillips ook hier te ver gaat. 
Deze uitspraak motiveert hij eveneens Diet. Zij vloeit zeker niet voort 
uit het betoog, dat daaraan vooraf gaat. Zelfs al zou de concurrentie op de 
slavenrnarkt zo scherp zijn geweest als Phillips stelt, dan behoeft dit in 
het-geheei Diet in te houden, dat er economisch onverantwoord hoge prijzen 
zouden zijn betaald, wdat er van overkapitalisatie van het slavenbezit 
sprake was. Phillips toont niet aan, dat het kapitaal, in slaven gestoken, 
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een lager rendement opleverde, dan wanneer het in andere richtingen zou 
zijn geInvesteerd. 

Deze weinig overtuigende uiteenzettingen vormen bij Phillips de basis 
voor allerlei veroordelende opmerkingen over de slavernij. Het slaven
bezit was "a fictitious form of wealth" - alsof de slavenprijzen bij verkoop 
niet even hoog zouden zijn als bij inkoop. "Negro slave labor was expensive 
. .. because it was overcapitalized and inelastic". "Slave prices were 
largerly controlled by speculation" - een nieuwe verklarende variabele, 
die in het licht van het voorgaande enigermate zonderling aandoet. " . . . slave
holding was essentially burdensome . . . slavery was an obstacle to all 
progress" - wat blijkbaar niet verhinderde, dat het reeele inkomen per 
hoofd in het Zuiden van de Verenigde Staten destijds steeg in een hoger 
tempo dan het nationale gemiddelde 19). 

Als "the main economic disadvantage" van het slavensysteem beschouwt 
Phillips even weI, dat de katoenverbouwers gedwongen waren, al hun 
kapitaal en winst (die blijkbaar toch nog weI werd gemaakt) in land en 
slaven te steken. Want hoe groter de plantage, hoe lager, binnen zekere 
grenzen, de productiekosten. Daarvan nu was het gevolg, dat zij genood
zaakt waren, het circulerende kapitaal te lenen, met het desastreuze effect 
van "a never-ending private loss through the continual payment of interest". 
Blijkbaar heeft Phillips er geen oog voor gehad, dat de door hem vermelde 
feiten, als ze juist zijn, een geheel andere gevolgtrekking toelaten. Men 
kan namelijk evengoed betogen, dat het voor de katoenverbouwers voor
delig was, de winst in slaven te investeren en het ornlopende kapitaal 
te lenen, omdat de slavernij kennelijk een hoger kapitaalrendement opbracht, 
dan het geleende ornlopende kapitaal aan rentebetaling kostte. 

Tenslotte: als het slavenstelsel inderdaad economisch zo gebrekkig, 
verliesgevend en irrationeel was als Phillips betoogt, waarom is het dan 
zo lang blijven bestaan? Hij antwoordt daarop: "the very force of inertia 
tended to maintain the established system". Dit antwoord heeft veel weg 
van een dooddoener. Het economische leven kent geen gereserveerde 
plaatsen; het beloont slechts diensten. 

De argurnentatie van Phillips, zo menen wij te mogen vaststellen, komt 
niet uit boven het niveau, dat men van ontwikkelde leken kan verwachten. 
Toch hebben zijn opvattingen twee generaties economisch-historici over
leefd en zijn zij voor velen, die ze te critiekloos aanvaardden, toonaangevend 
geweest bij hun meningsvorrning over het slavenstelsel in de Verenigde 
Staten. 

Conrad en Myer hebben in hun beroemd geworden artikel, dat in 1958 
verscheen, de prijsvorrning op de Arnerikaanse slavenmarkt van 1815-1860 
grondig geanalyseerd 20). Hun publicatie staat aan het begin van de moderne 

19) North, a.w., p. 89. 
20) A. H. Conrad and J. R. Meyer, The economics of slavery in antebellum 

South; oorspr.: Journal of political economy 1958. Herdrukt in: G. Nash, a.w., 
p.256. 
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Legenda bij de grafieken III - IV 

I -- Katoenprljs In $ per 100 Pound * 
II Aontal slaven van 10·54 Jaar (In min) 

III Product Ie per slaaf In 1000 Pound 

IV Oogstwaarde pe.fJlaaf In $* 

V Prlls per .Iaaf In 100 $" 

*Vijf-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde. 

Grafiek III 

Katoenprijzen, aantal slaven en slavenprijzen in de Verenigde Staten, 1813-1860 
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(later zo genoemde) stroming der "New Economic History", die vooral 
in de Verenigde Staten veel aanhangers heeft gevonden; zij behoren tot de 
grondleggers ervan. 

Grafiek III toont, dat de trend in de slavenprijzen gedurende de genoemde 
jaren duidelijk steeg. De katoenprijzen ondergingen daarentegen een daling, 
die omstreeks het midden van de jaren veertig van bewegingsrichting 
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Grafiek IV 

Productie, oogstwaarde en prijs per slaa! in de Verenigde Staten, 18l3-1860 
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veranderde. Ais de slavenprijzen afhankelijk zouden zijn geweest van de 
katoenprijzen, zouden zij gedaald zijn . Zij stegen evenwel, hetgeen erop 
wijst, dat er kennelijk nog andere factoren waren, die de stijging van de 
slavenprijzen veroorzaakten. Deze is des te merkwaardiger, omdat het 
aanbod van slaven in de leeftijd van 15-54 jaar toenam van 800.000 in 1815 
tot 2.500.000 in 1860, een verdrievoudiging dus in nog geen veertig jaar 
tengevolge van de natuurlijke aanwas van de negerbevolking. Waarom 
leidde de sterke toeneming van het aantal slaven niet tot een prijsdaling 
van hen? 

Deze op het eerste gezicht paradoxale situatie kan verklaard worden uit 
de stijging van de productiviteit van de negerarbeid, die zeer belangrijk was. 
Omstreeks 1815 bracht een slaaf gemiddeld ruim 120 pound katoen per 
jaar voort. Tegen 1860 was deze hoeveelheid opgelopen tot 760 pound, 

z 
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zij had zich dus verzesvoudigd. Berekent men nu de jaarlijkse oogstwaarde 
per slaaf, door zijn gemiddelde katoenproductie te vermenigvuldigen 
met de desbetreffende katoenprijs, dan blijkt, dat er een sterk parallel 
beloop bestaat tussen de slavenprijzen en de oogstwaarde. Op Grafiek IV 
is dit in beeld gebracht. De correlatiecoefficient tussen beide reeksen 
bedraagt 0.90, hetgeen hoog is. De beweging in de jaarlijkse oogstwaarde 
per slaaf kan als de meest fundamentele oorzaak van de ontwikkeling der 
slavenprijzen worden beschouwed. Ter verklaring van de hoogte der 
slavenprijzen behoeft dus geen beroep te worden gedaan op "severe com
petition of the planters", speculatie of overkapitalisatie. Deze uitspraak 
vindt steun in de omstandigheid dat, in overeenstemming met de verwachting 
(voorspelling), de beweging in de oogstwaarde aan die in de slavenprijzen 
voorafgaat: de oorzaak gaat aan het gevolg vooraf. De correlatiecoefficient 
tussen de oogstwaarde en de slavenprijzen ondergaat dan ook een stijging 
en weI tot 0.96, indien de slavenprijzen een jaar naar voren worden gehaald. 

Conrad en Meyer noemen verschillende factoren, die de stijging 
van de productiviteit per slaaf hebben teweeggebracht. De analogie met 
de groeifactoren, waaruit de stijging van de welvaart, uitgedrukt in die 
van het reeele inkomen per hoofd, pleegt te worden verklaard, is frappant. 
Het zijn de volgende: 

1. De concentratie van de katoenteelt in vruchtbaarder streken. 
Gedurende de aan de Amerikaanse burgeroorlog voorafgaande decennia 
breidde deze teelt zich uit van de Zuidoostelijke AtIantische staten (Virginia, 
de beide Carolina's, Georgia) naar de vruchtbare zwarte aarde van de oude 
Zuidwestelijke staten (Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas), die een 
rijkere oogst gaven. Deze ontwikkeling kwam neer op een verandering 
in de techniek en eiste grote investeringen. De oude katoenstaten gingen 
zich mede op de "slave breeding" toeleggen, ten behoeve van de nieuwe 
katoengebieden. 

2. De grotere efficiency van de in Amerika geboren slaven. Zoals bekend 
bestond er sedert 1808 een importverbod van slaven uit Afrika. De arbeids
productiviteit van deze slaven, ontworteld en losgerukt van hun familie 
en leefgemeenschap, bleef belangrijk beneden die van de "American borne". 
Deze waren opgegroeid op de katoenplantages en gewend aan plantage
arbeid. Het verbod van slaveninvoer verhoogde het percentage van deze 
categorie slaven en deed de productiviteit van de slavenarbeid stijgen. Er 
ging een overeenkomstig effect van uit als van de factor "education" op de 
economische groei. 

3. Verlaagde transportkosten. 
4. Het invoeren van de teelt van meer productieve katoenrassen, die als 

resultaat van de plantenverdeling beschikbaar kwamen, van omstreeks het 
midden van de jaren dertig van de vorige eeuw af. Dit kwam neer op een 
wijziging in de productietechniek; het bemvloedde de productiefunctie 
in gunstige zin. 

De prijsbeweging van de negerslaven is hiermee verklaard. De beweging van 
de oogstwaarde blijkt daarbij de doorslaggevende drijfkracht te zijn geweest. 
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Overkapitalisatie is echter nog denkbaar. Een parallel beloop van 
slavenprijzen en oogstwaarde per slaaf sluit niet uit, dat de prijzen van de 
slaven permanent hoger waren dan op grond van arbeidsproductiviteit 
economisch verantwoord was. Conrad en Meyer hebben evenwel voor het 
sluitstuk op het bovenstaande betoog gezorgd. Zij hebben aangetoond, 
"that slavery was apparently about as remunerative as alternative employ
ments to which slave capital might have been put". Mede daarom was de 
slaveneconomie een levensvatbare instelling; er was geen sprake van, zoals 
Phillips stelde, dat de slavernij "retarded the movement of the whole 
machine without rendering any service of great value". De slavenmaat
schappij was economisch rationeel van opzet, de markten, waarop de 
allocatie der productiemiddelen plaatsvond, werkten uitstekend; deze 
samenleving stond economisch sterk. Zij was zeker geen ineenstorting 
nabij en droeg het zaad van de zelfvernietiging niet in zich. Een hardnekkig 
gevoerde, bloedige strijd van vier jaar was nodig om de slavernij afgeschaft 
te krijgen. 

Conrad en Meyer passen goed-doordachte theoretische instrumenten 
op een grote hoeveelheid statistisch materiaal toe. Zij bewegen zich volledig 
op het terrein van de analytische economische geschiedenis. Het resultaat, 
waartoe zij komen, is zeer verhelderend 21). 

DE OORLOGSFINANCIERING; DE AMERIKAANSE VRDHEIDSOORLOG (1775-1783) 

Thans het laatste voorbeeld van toepassing van een theorie en weI die 
van de oorlogsfinanciering op de Amerikaanse vrijheidsoorlog. 

Tijdens een oorlog, een burgeroorlog of een bezetting worden aan de 
staatsfinancien hoge eisen gesteld. Oorlogsmateriaal, soldij enz. rnoeten 
dan worden betaald. Daarvoor staan theoretisch drie bronnen ter be
schikking, die men weI klassiek kan noemen; ze zijn reeds jaren bekend, 
in dit geval ook reeds in de periode van de traditionele economische ge
schiedenis. Het zijn de volgende: 

1. Belastingheffing. Deze komt neer op gedwongen, perrnanente over
dracht van koopkracht (beschikkingmacht over goederen en diensten) 
aan de staat. 

2. Lening. In dit geval wordt tijdelijk, al dan niet gedwongen, koopkracht 
aan de staat ter beschikking gesteld, die deze geleidelijk aflost. 

3. Geldschepping. Hierbij wordt additionele koopkracht gecreeerd, 
boven de reeds bestaande, door en ten behoeve van de staat, ter dekking 
van een begrotingstekort dat optreedt, omdat de staatsuitgaven deinkomsten 
gaan overtreffen. 

21) Op de controverse over de verschillende aspecten van de slavernij in het 
Zuiden van de Verenigde Staten, die na de publicatie van hun artikel is ontstaan 
(c.q. gecontinueerd), wordt hier niet nader ingegaan. Verwezen zij naar: 

W. R. Fogel and S. L. Engerman, Time on the Cross, London 1974. 
H. G. Gutman, Slavery and the numbers game, Urbana 1975. 
Reckoning with slavery, New York 1976. 
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Naar een te populaire uitdrukking voor het monetaire mechanisme, 
dat daarbij in werking treedt, neemt de staat dan zijn toevlucht tot de 
bankbiljettenpers. Van de additionele koopkracht gaat een infiatoire 
werking uit, die nog versterkt wordt door de vermindering van het goederen
en dienstenaanbod in de particuliere sector als gevolg van de oorlogs
omstandigheden. 

Een klassiek voorbeeld van deze klassieke theorie (hier gebruikt in de 
zin van: regels) der oorlogsfinanciering vormt Engeland tijdens de coalitie
oorlogen tegen Frankrijk van 1793-1815. Daar werden, ter bestrijding van 
de oorlogsuitgaven (waarin begrepen de voldoening aan de rente- en 
afiossingsverplichting van de aangezwollen staatsschuld en de financiele 
steun aan geallieerden op het Europese continent) verschillende, vooral 
indirecte, belastingen ingesteld. Zij cu1mineerden in de War Income Tax 
van 1799, uiteraard een directe belasting. Er werd voorts op grote schaal 
geleend. De staatsschuld nam toe van £ 238 mln aan het einde van de 
Amerikaanse vrijheidsoorlog (1783) tot het destijds ongekend hoge bedrag 
van £900 m1n na de Napoleontische oorlogen in 1815. Tenslotte werd ook 
de derde bron aangeboord. Overgegaan werd tot een excessieve geldschep
ping, vooral na de opheffing van de inwisse1baarheid van het £ in 1797. 
In combinatie met een optredende stijging van de rrele productiekosten 
en een verminderend goederenaanbod leidde deze tot een sterke infiatie. 
De index van de kosten van levensonderhoud liep op (het jaar 1790 op 
honderd gesteld) tot nagenoeg 200 in 1813 22). In deze omstandigheden 
schreef Ricardo zijn beroemd geworden verhandeling "On the high price of 
bullion. A proof of the depreciation of bank notes" (1809). 

In Engeland was destijds voldaan aan de (rand)voorwaarden, om de 
oorlog volgens de theorie te financieren: er bestond onder andere een 
sterk centraal gezag en voldoende bereidheid bij de bevolldng om op 
overheidsleningen in te schrijven. Is aan deze randvoorwaarden niet voldaan, 
dan kan men deviaties van de theorie verwachten. Deze kan zich niet 
doorzetten binnen een institutioneel kader, dat daarop niet is afgestemd. 

Dit verschijnsel deed zich voor bij de onafhankelijkheidsoorlog van de 
dertien Engelse kolonien op de Oostkust van de latere Verenigde Staten 
(1775-1783). Bijzondere omstandigheden van historische aard bemvloedden 
daar de oorlogsfinanciering 23). 

Belastingheffing ter financiering van deze vrijheidsoorlog was toen 
nagenoeg onmogelijk. Verzet tegen de belastingen, opgelegd door de 
Engelse regering, vormde een van de belangrijkste oorzaken van de vrij
heidsstrijd. Het "Continental Congress", dat vertegenwoordigde, wat 
er aan centraal gezag tussen de kolonien aanwezig was (ongeveer niets), 
was tot machteloosheid gedoemd: het kon van de eigen onderdanen geen 

22) J. H. van Stuijvenberg, De industriele revolutie in discuss ie, Haarlem 1960, 
p.llv. 

23) c. W. Wright, Economic history of the United States, New York, 1949 
p. 177v. 
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belastingafdrachten vergen; die hadden hen juist tegen Engeland in opstand 
gebracht. Bovendien miste het Congres iedere staatsrechtelijke bevoegdheid 
tot belastingheffing. 

Het beschikte slechts over de mogelijkheid om bij de afzonderlijke 
staten verzoeken om financiele bijdragen in te dienen. Het ging daar
toe over, tot een bedrag van 95 mIn dollar; de helft van dit bedrag 
kwam binnen. Het had een edelmetaalwaarde van 2 mIn dollar. In 1780 
ving het Congres aan, voortdurend geteisterd door een nijpend geld
tekort, de staten om goederen in natura te vragen. Dit leverde in 
edelmetaalwaarde ongeveer 2,5 mIn dollar op. In totaal stonden de staten 
dus 4,5 mIn dollar in specie aan het centrale gezag af. De koopkracht, 
die dit bedrag vertegenwoordigde was door hen vooral via de bankbiljetten
pers bijeengebracht. De staten konden ook niet veel belasting heffen. 
Tot 1781 waren hun belastingontvangsten gering, vooral ook omdat de 
inning van de be1astingsommen, zowel bij de inners als bij de belasting
plichtigen op veel psychologische weerstand stuitte. 

Lenen vormt een tweede bron ter financiering van een oorlog. In het 
onderhavige geval was ook deze bron bijna geheel verstopt. De kapitaalbe
zitters (handelaren, reders, grootgrondbezitters en wat industrielen) uit de 
Noordoostelijke New-England States waren namelijk Tories, koningsgezind 
en daarom niet bereid om, wat in hun ogen een revolutie was, te helpen 
financieren. Bovendien stond voor hen bepaald niet vast, dat de strijd in 
een overwinning van de dertien kolonien zou eindigen: enige garantie, 
dat zij hun uitgeleende penningen zouden terugzien, was er dus niet. 

Niettemin slaagde het Congres erin, binnenslands een noemenswaardig 
bedrag te lenen, vooral via leverancierscrediet. Langs deze weg werd bijna 
14 mIn dollar in edelmetaalwaarde verkregen, waarschijnlijk niet tot grote 
vreugde van de leveranciers, bij wie gepoft werd: zij moe ten weI in een 
dwangpositie zijn gebracht. Daarenboven werd 8 mIn dollar in het buiten
land opgenomen, voor ruim driekwart in Frankrijk (dat bovendien 2 mIn 
dollar schonk), voor de rest in Holland en Spanje. Vooral de Franse leningen 
werden door politieke motieven gemspireerd. 

Vit de tot nu toe genoemde bronnen kwam in totaal dus voor het Congres 
26,5 mIn dollar ter beschikking. Een deel van dit bedrag werd voor het 
aflossen van leningen en de rentebetaling daarop gebruikt: het droeg dus 
niet volledig tot de oorlogsfinanciering bij. Dit bedrag was daartoe volslagen 
onvoldoende. Achteraf zijn de kosten van de onafhankelijkheidsoorlog 
geschat op 100 a 140 mIn dollar. Het totale begrotingstekort, veroorzaakt 
door de oorlog, kan dus gesteld worden op, ruwweg, bijna 100 mIn dollar 
in specie. 

Om dit bedrag te dekken wendden zowel de dertien afzonderlijke staten 
als het Congres zich tot de bankbiljettenpers, de derde bron voor oorlogs
financiering. De staten voor een bedrag van in totaal 210 mIn dollar, het 
Congres voor 240 mIn, tesamen voor 450 mIn papieren dollar: er was een 
inflatie tengevolge van de papiergeidcreatie opgetreden. 

In Virginia (het meest extreme geval) deprecieerde de dollar tot een 
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duizendste van zijn waarde. Ret bankpapier van het Congres kon uit
eindelijk door de houders tegen overheidsobligaties worden ingewisseld 
voor een honderdste van zijn nominale waarde. 

In het overwegend agarische Noord-Amerika hadden de boeren zich 
diep in de schuld gestoken. Zij hadden een lange traditie van geldontwaarding 
achter de rug. Inflatie werd daar beschouwd als een "easy and 
time-honoured" middel om de druk van de schuldenlast te verlichten. 
Dit verschijnsel werd met een luchtige mildheid beoordeeld. Benjamin 
Franklin verklaarde: "This currency as we manage it is a wonderfull 
machine. It performs its Office when we issue it; it pays and clothes Troops 
and provides Victuals and Ammunition and when we are obliged to a 
Quantity excessive, it pays itself off by Depreciation" 24). Uiteraard moet 
rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat deze mentaliteit, op z'n 
zachtst gezegd, niet remmend heeft gewerkt op het uitgeven van papiergeld. 

Ret blijkt, dat het zwaartepunt van de financiering van de Amerikaanse 
vrijheidsoorlog sterk op de geldcreatie lag. Via deze bron werd, ruwweg, 
ruim 80 % van de daarvoor benodigde middelen bijeen gebracht. Voor ons 
betoog is echter meer in het bijzonder van belang, dat vooral politieke 
omstandigheden een beroep op de belastingheffing en lening nagenoeg 
onmogelijk maakten. Zij veroorzaakten autonoom in dit specifieke, concrete 
historische geval een deviatie van het klassieke patroon van de oorlogs
financiering en gaven daaraan een uniek, eigen karakter. 

Specifiek, concreet, uniek, eigen: waar kwamen wij deze termen reeds 
tegen? Inderdaad: bij de karakterisering van de traditionele geschied
schrijving. Dit brengt ons tot ons laatste punt. 

DE VERHOUDING VAN DE TRADITIONELE TOT DE MODERNE ECONOMISCHB 

GESClllBDENIS 

Wij hebben gezien, dat economisch onderzoek en economisch-historisch 
onderzoek identiek zijn; daartussen bestaat geen verschil. Evenmin als 
verantwoord economisch-historisch onderzoek mogelijk is zonder gebruik 
te maken van modellen, is economisch-historisch onderzoek mogelijk 
zonder hantering van het theoretische begrippenapparaat. 

De moderne analytisch-integrale economische geschiedschrijving, waarin 
hypothesen worden ontworpen en getoetst, voorspellingen gedaan en het 
economische proces als gedetermineerd wordt beschouwd, betekent dan 
ook een zeer belangrijke veITijking van de economische geschiedenis; in 
dit verband verdient speciaal ook het expliciete gebruik van de contra-factuele 
methode als bijzonder waardevol te worden gekenschetst. Er zij voorts op 
gewezen, dat zij tenvolle de mogelijkheid biedt om de humanitaire zijde van 
de geschiedenis volledig tot haar recht te doen komen; zij behoeft niet 
tot dehumanisering te leiden: dat hangt van de beoefenaar af, niet van de 
gevolgde methode. 

24) Geciteerd door Wright, p. 180. 
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Daannee is echter niet alles gezegd. Het blijkt, dat er deviaties, afwijkingen 
kunnen optreden tussen model en werkelijkheid. Ben model wordt namelijk 
geconstrueerd, uitgaande van bepaalde, vereenvoudigende veronderstelling
en ten aanzien van de werkeIijkheid. Van vele, daarin aanwezige details 
wordt in zekere mate geabstraheerd, zodat het object, ontdaan van 
"storende" factoren, geisoleerd, in zuivere vonn kan worden bestudeerd. 
In de practijk wordt echter meestal niet aan de gemaakte veronderstellingen 
voldaan. Mwijkingen van de ontworpen theorie kunnen dan, onder invloed 
van exogene factoren, bij toepassing daarvan op de werkelijkheid, optreden. 
Deze gaat bijna nooit in een schema op, er bIijven uitzonderingen. 

Om daaraan tegemoet te komen kan het soms (dit is de eerste 
mogelijkheid) nodig blijken, een ander model te ontwerpen. Het kan ook 
voorkomen (dit is de tweede mogelijkheid) dat een deviatie een species 
van een genus blijkt te zijn, zodat zij een specifiek geval is van een algemene 
regel, die een uitzondering vonnt op de theorie. Zo bleek, dat er op de 
theorie van Tinbergen, die erop wees, dat in de meeste vraagfuncties voor 
agrarische producten maar zelden de koopkracht als een verklarende 
variabele behoefde te worden opgenomen, een uitzondering bestond. 
Deze kon worden herleid tot een bijzonder geval van een algemene regel, 
die een afwijking vonnde van het model van Tinbergen 25). 

In deze gevallen gaat het onderscheid, dat Pigou maakte tussen "tool 
users" en "tool makers" niet op. leder, die enigszins thuis is op het terrein 
van het economische onderzoek zal ervaren hebben, dat een gebruiker 
van theoretisch-economische begrippen onder omstandigheden ook optreedt 
als ontwerper van dergelijke begrippen. Het beschikbare theoretisch
economische instrumentarium is geen statisch gegeven, opgeborgen in een 
gereedschapskast. Bij hantering daarvan blijken theoretische concepties 
herhaaldelijk te moeten worden vervonnd en verfijnd om ze bruikbaar te 
maken voor toepassing op het object, dat wordt bestudeerd. Voort
durend worden dan ook nieuwe instrumenten aan de beschikbare toege
voegd en oude, die niet meer bruikbaar blijken, afgedankt. "Economics 
is not a body of concrete truths, but a mechanism to find truths" (Marshall). 

Naast afwijkingen, die tot de constructie van een geheel ander model 
nopen en naast afwijkingen, die een algemene uitzondering op een theorie 
vonnen en dus systematisch van aard zijn, komt er (dit is de derde mogelijk
heid) nog een categorie deviaties voor. Het zijn de afwijkingen welke, 
tegen de achtergrond van de gehanteerde theorie, ieder op zichzelf verklaard 
kunnen worden uit in beginsel exogene, specifieke, eigen, unieke ontstaans
factoren, die uitsluitend van gelding zijn voor de desbetreffende deviatie 
of aan toevalsfactoren moeten worden toegeschreven. 

Gaan wij thans, aan de hand van deze opmerkingen, onze drie voorbeelden 
na. 

1. Het prijsbeloop op de kersenmarkt bIijkt volledig aan het gebruikte 

25) J. Tinbergen, Econometrie, Gorinchem 1941, p. 71 en 96; Van Stuijvenberg, 
Kersenteelt, p. 99v. 
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model te voldoen, en daaruit endogeen te kunnen worden verklaard. 
De hypothese, de voorspelling, van een ernstig verstoord parallellisme in de 
prijsbeweging der diverse kersenvarieteiten in jaren van oogstmislukking 
(wanneer de markt verkleind was) bleek steekhoudend. 

2. Wat het tweede voorbeeld betreft: het beloop van de slavenprijzen 
bleek endogeen te kunnen worden verklaard uit de ontwikkeling van de 
oogstwaarde per slaaf. Overeenkomstig de verwachting (de voorspelling) 
blijken de fiuctuaties in de slavenprijzen, zoals wij al vaststelden, die in de 
oogstwaarde te volgen met een vertraging, en weI van ongeveer een jaar. 
(In 1818, 1837 en 1846). Ook hier blijkt de werkelijkheid in overeen
stemming met het verklarende model. Echter niet tenvolle. Er doen 
zich namelijk deviaties daarvan voor, ruwweg in de jaren 'twintig. Dan 
zit er zand in de machine. Van parallelisme tussen de slavenprijzen en de 
oogstwaarden blijkt dan geen sprake. Integendeel! Bovendien blijkt het 
daaropvolgende herstel van de slavenprijzen, in tegenstelling tot de ver
wachting, v66raf te gaan aan het oplopen van de oogstwaarden waarvan 
zij, volgens de theorie, juist afhankelijk zijn 26). 

Wij hebben hier dus met een duidelijke afwijking van het model te doen. 
Deze kan waarschijnlijk worden verklaard op basis van toen werkzame 
autonome, specifieke, bijzondere ontstaansfactoren. Dit beeft ecbter een 
verreikende consequentie: daarmede betreden wij weer bet reeds door 
velen verla ten geacbte terrein van de conventionele economiscbe 
geschiedenis. 

3. Dit geldt in nog veel sterkere mate in ons derde voorbeeld, de 
financiering van een oorlog in het algemeen en van de vrijheidsoorlog van 
de Verenigde Staten in bet bijzonder. Twee bronnen ter financiering van 
deze strijd, namelijk de belastingheifing en bet aangaan van geldleningen 
op de binnenlandse kapitaalmarkt bleken in de destijds aanwezige historische 
constellatie nagenoeg verstopt, in afwijking van de algemene tbeorie. Deze 
deviaties van het model werden door exogene, bijzondere historische 
omstandigbeden teweeggebracht, evenals de excessieve geldcreatie, die 
daaruit voortvloeide. De algemene financieringsregel van een oorlog verloor 
in de toenmalige omstandigbeden een belangrijk deel van zijn gelding. Om 
de financiering van de vrijheidsoorlog der Verenigde Staten te kunnen 
verklaren dient voor een groot deel te worden teruggevallen op unieke, 
specifieke verklaringsgronden. Daarmee zijn wij teruggeleid naar het 
gebied van de traditionele economische geschiedschrijving, die onmisbaar 
is om inzicht in het onderhavige probleem te krijgen; de functie, die het 
model in dit geval vervult, heeft veel weg van een gedachtenordenende 
en probleemaanwijzende. 

Wij menen te kunnen concluderen, dat de moderne, analytisch-integrale 
economische geschiedenis de traditionele segmentair-institutionele beoe
fening van dit yak niet terzijde schuift of ecarteert. Deze richting is niet 

26) Zie Grafiek IV. 
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overbodig geworden, de door haar gevolgde werkwijze evenmin. Zij zal 
onmisbaar blijven, zodra het gaat om de beschrijving en verklaring van 
bijzondere, unieke gebeurtenissen. Ondanks het feit, dat het probleem
stellende en verklarende element in het kader van de conventionele 
economische historiografie in het verleden te weinig aan bod is gekomen 
en zij dientengevolge meermalen niet veel verder kwam dan het opsom
men van feiten, heeft zij talrijke publicaties opgeleverd, die hun waarde 
zullen blijven houden. 

Men dient zich echter voor ogen te stellen, dat de traditionele beoefenings
wijze niet de economische geschiedenis in haar geheel omvat. Aan haar 
ontbreekt het hart, dat de geschiedbeoefening waarlijk tot economische 
geschiedenis rnaakt: het gebruik van theoretisch-economische concepties. 
Dit essentiele element in de economische geschiedschrijving is in de 
traditionele beoefening van deze wetenschap verwaarloosd. In de moderne, 
analytisch-integrale stroming komt het tot zijn recht en verkrijgt het de 
plaats, die in overeenstemming is met zijn essentiele betekenis voor de 
economische geschiedenis. Zij moet dan ook als een zeer belangrijke 
verrijking van het yak worden beschouwd. 

Zonder de toepassing van theoretisch-economische modellen blijft de 
economische geschiedschrijving onvolledig en partieel. Zonder de verklaring 
van de afwijkingen dezer modellen dringt zij niet tot de volheid van het 
economische gebeuren door. De ontwikkeling daarvan wordt nu eenmaal 
bepaald, enerzijds door modelmatige, endogene factoren en anderzijds door 
bijzondere, autonome krachten, in steeds wisselende samenstelling. 

In dit licht is de verwachting gerechtvaardigd, dat de traditionele en 
de moderne beoefeningswijze van de economische geschiedenis zich voortaan 
naast elkaar (en met overgangen daartussen) zullen handhaven. Anders 
dan steeds wordt betoogd vormen zij geen tegenstellingen, maar vullen 
elkaar aan. 
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"PRAECAUTillN TEGENS DE PEST" 

Pestge/ahr in den Vereinigten Niederlanden 1720-1722 

von 

N. H. SCHNEELOCH 

"De Kermis-Kraam, van de Actie-Knaapen, schaft vreugde, en droef
heit, onder 't Kaapen." Beschrieb dieser Spottvers 1) auf die Amsterdamer 
"Actionisten" im Sommer des "Wunderjahres " 1720 immerhin noch zwei 
mogliche Gemtitsreaktionen, so war deren Anzahl im FrUhherbst auf eine 
reduziert - "droefheit": Am schnell hereinbrechenden Ende der Spekula
tionswelle 2) standen nicht nur Firmenbankerotts in Millionenhohe 3), 
sondem wohl auch die meisten spekulierenden Privatiers hatten z.T. nam
hafte Vermogenswerte verloren 4). 

Etwa gleichzeitig mit den Nachrichten tiber katastrophalen KursverfaU 
der Spekulationspapiere traf eine andere Hiobsbotschaft ein. Einher mit 
dem Gejammer tiber finanziellen Verlust und geschiiftlichen Ruin ging nach 
dem ausgelassenen, hektischen Treiben des Sommers nun wohl auch noch 
Angst: Die Pest stand vor den Toren der Republik 6). 

Die Seuche war gegen Ende Mai des Jahres nach Marseille eingeschleppt 
worden, kam aber erst in der zweiten Julihiilfte voU zum Ausbruch und 
verbreitete sich dann rasch tiber die gesamte Provence 6). Nach zeitgenos
sischen holliindischen Berichten fielen der Epidemie allein in Marseille tiig
lich 700-800 Menschen zum Opfer; im September 1720 soll dort die Zahl 

1) Titel eines Spottbildes, abgedruckt bei H. Brugmans, Geschiedenis van 
Amsterdam V, Amsterdam 1931 , S. 61. 

2) Von dem auBerordentlich vieifiiltigen Schrifttum tiber das Spekuiations
und Krisenjahr 1720 sei hier nur der neueste Beitrag zu diesem Thema genannt: 
C. H. Siechte, Het aandeei van de Rotterdamse regenten in de actiehandei van 
1720, in: Rotterdams Jaarboekje 1972, S. 206-262. Dort wird auch die wichtigste 
diesbezugliche Literatur genannt und kritisch behandelt. 

3) AngefUhrt seien exemplarisch die Fallissemente der Amsterdamer Hiiuser 
Faesch (vgl. A. Dietz, Frankfurter Handelsgeschichte IV. 1, Frankfurt/M. 1925, 
S. 195f.) und Pease (F. Ph. Groeneveld, De economische crisis van hetjaar 1720, 
Groningen-Batavia 1940, S. 106). 

') Ein Versuch, den Erfoig von Spekuiationen des Jahres 1720 (in Westindischen 
Aktien) zu quantifizieren, findet sich bei N. H. Schneeioch, Deutscher Aktien
besitz, Kapitaianteile und die Fiihrungsrolle deutscher Emigrantenfamilien in 
der Zweiten Niederlandisch-Westindischen Compagnie. Diplomarbeit Universitiit 
Kaln 1973, passim. 1m Ergebnis sind uberwiegend Verluste der Spekulanten fest
zustellen. 

5) Nach Ansicht des Verf. ist die Vermutung nicht ohne weiteres von der Hand 
zu weisen, daB der Pestausbruch in Frankreich und das abrupte Ende der west
europiiischen Spekulationswelle in einem kausaien Zusamrnenhang gestanden 
haben konnten. 

6) G. Sticker, Abhandiungen aus der Seuchengeschichte und Seuchenlehre, 
I : Die Pest, Erster Teil: Die Geschichte der Pest, GieBen 1908, S. 222ff. 
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der Pesttoten 20.000 liberschritten, im Oktober 50.000 erreicht haben '1). 
Die Forschungen Georg Stickers zeigen allerdings, daB diese Angaben 
iibertrieben, die Menschenverluste dennoch erschreckend hoch waren 8). 

Das Unheil in Siidfrankreich war fiir die Niederlande nur anscheinend 
noch in weiter Ferne; de facto muBte sich die Republik mit ihrem ausge
pragten Seehandel der akuten Gefahr ausgesetzt sehen, daB die Seuche bin
nen kurzer Zeit liber ihre Hafen 9) ins Land gebracht wiirde. Es blieb die 
Galgenfrist von allenfalls einigen Wochen - der Dauer einer Schiffsreise 
vom Pestgebiet nach Zeelands und Hollands Hafenstadten - um Abwehr
maBnahmen zu treffen. 

Eine erste emstzunehmende Nachricht vom Pestumzug am Mittelmeer 
erreichte die Niederlande auf dipiomatischem Wege. Botschafter Hop 10) 

berichtete den Staten-Generaal (H. H. M.) aus Paris eher beilaufig, indem 
er ein liber CMlons niedergegangenes Unwetter beschrieb, auch von einer 
Mehrung der Pestfiille in Marseille 11). 

Die Regierung im Haag reagierte schnell und realistisch. Entsprechend 
der von See her drohenden Gefahr schaltete sie als wichtigstes Instrument, 
das ihr in einem derartigen Falle zur Verfiigung stand, die Admiralitaten 12) 

ein. In enger Zusammenarbeit mit ihnen entwickelten und fiihrten H.H.M. 
eine Reihe von MaBnahmen durch, die sich in den Akten der Regierung 
unter dem surnmarischen Begriff Praecautien tegens de Pestniederschlagen 13). 

Diese Aktionen sind erst dann besser verstandlich, wenn sie vor dem 

7) Europische Mercurius XXXI. 2, A. van Damme, Amsterdam 1720, S. 164, 
217f. 

8) Nach G. Sticker, Seuchengeschichte I. 1, S. 229f., starben 1720-21 von den 
90.000 Einwohnern Marseilles 39.134 (= 43.5 %) an der Epidemie, von 157.869 
weiteren Einwohnern der Provence wurden 48.532 (= 30.7 %) weggerafft. 

9) Europa hatte schon seit Jahrhunderten die Erfahrung machen mtissen, daB 
die Seuche in seine groBen Hafenstlidte eingeschleppt wurde und von dort aus 
ihre Umztige in das Landesinnere antrat. Bereits der bertichtigte "Schwarze Tod" 
(1347-50) nahm diesen Weg. Schiffe trugen die Pest von Konstantinopel und der 
Krim nach Messina, Genua, Venedig. Von da aus verwiistete das Obel Ober- und 
Mittelitalien, sprang nach Marseille tiber und verheerte u.a. weite Teile Frank
reichs sowie der Schweiz. - Die im Jahre 1563 Europa heimsuchende Pestwelle 
gelangte auf dem Seeweg von Konstantinopel tiber Agypten nach Venetien, Leiden, 
London, Danzig und erreichte schlieBlich K6ln und Basel. - Die letzte schwere 
Pestepidemie in den Niederlanden (1663-64) brach im Amsterdamer Hafenviertel 
aus, tiberzog das gesamte Stadtgebiet und wiirde dann nach Rotterdam, Leiden, 
Den Haag und Heusden iibertragen. (G. Sticker, Seuchengeschichte I. 1, S. 46ff., 
101,175; 1.2: Die Pest als Seuche und Plage, GieBen 1910, S. 110.) 

10) Cornelis Hop (1685-1762), niederlandischer Botschafter am franz6sischen 
Hofe 1718-26. (J. E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam II, Haarlem 1905, 
S.739.) 

11) Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage (ARA), Staten-GeneraaI6799, Hop 
an H.H.M. 9./13. Aug. 1720. 

12) Dies waren die Kollegien Amsterdam, Maze (Sitz in Rotterdam), Zeeland 
(Middelburg), Westfriesland & Noorderquartier (Hoorn), Friesland (Harlingen). 
(Vgl. ARA, Stat.-Gen. 3401-3404, Resolutien 1720-21, passim.) 

13) ARA, Stat.-Gen. 3401-3407, Res. 1720-22, passim. 
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Hintergrund des damaligen Wissensstandes fiber die Pest gesehen werden, 
soweit dieser hier relevant ist 14). 

- Herrschende Meinung war, die Pest sei ansteckend, wiirde also vom 
erkrankten Menschen direkt auf Gesunde ubertragen (contagia per 
contactum). 

- Es wurde allgemein angenommen, der Ansteckungsstoff, das Contagium, 
hafte auch an von den infizierten Personen benutzten Gegenstiinden, 
deren Beruhrung dann die Krankheit weitergebe (contagio per fomites). 

- Es stand aber fest, daB die Erkrankung auch ausgelOst werden konnte, 
ohne daB vorher Kontakt mit Pestbefallenen oder von ihnen gebrauchten 
Gegenstiinden stattgefunden hiitte. Urn dieses Phanomen zu erkliiren, 
wurde angenommen, die Infektion werde fiber einige Entfernung hin
weg durch ein Gift in der Luft vermittelt, das sowohl in den mensch
lichen Organismus wie auch in Sachen eindringe (contagio ad distans). 

- In diesem Zusammenhang hatte man schon im 14. Jh. begonnen, nach 
"giftfangenden" und "nichtfangenden" Sachen zu unterscheiden. Seit
dem wurden stets zu empfanglichsten Sachen Wolle, Baumwolle, Pelz
werk und Federn geziihlt. 1m 18. Jh. kam die Theorie auf, "am emp
fiinglichsten seien rauhe Sachen, an die sich das anklebende Gift, con
tagium, anhiingen konne"; als ziemlich immun gaIten Gegenstiinde 
mit glatter Oberfliiche 15). 

- Man tappte vollig im dunklen daruber, worin das Menschen und Sachen 
verseuchende Contagium bestehen sollte. Die Meinungen reichten vom 
"Dunst" bis zum "Wiirmlein" 16). 

Wollte die Regierung im Haag eine den damaligen Kenntnissen ent
sprechende Pestabwehr betreiben, so mul3te sie in erster Linie gegen Men
schen und Waren vorgehen, die per Schiff aus den pestverseuchten oder 
-verdachtigen Gebieten in den Niederlanden eintrafen. Und das tat sie. 

Das erste Pest-Placaat der Staten-Generaal datiert vom 18. September 
1720 und wurde im Konzept von den Admiralitaten formuliert 17). Spater 
ging es mit ahnlichem Wortlaut in Druck 18). Schon die Oberschrift 

Placaat, praecautie tegens Goederen van Marseille koomende 

bringt zum Ausdruck, wo die Verantwortlichen den Hauptgefahrenherd 
vermuteten, narnlich in den eingefiihrten Sachen (Goederen). 

Wichtigste Bestimmungen waren 

- Aile niederlandischen Hafen auBer Texel und dem Vlie wurden fUr aus 

14) G. Sticker, Seuchengeschichte 1.1, S. 7ff.; 1.2, S. 13ff" 220, 305f.; J. G. Dijk
stra, Een epidemiologische beschouwing van de Nederlandsche pest-epidemieen 
der XVllde eeuw, Diss. Amsterdam 1921, S. 22, 43ff. 

15) G. Sticker, Seuchengeschichte 1.2, S. 316. 
16) Ebenda, S. 13. 
17) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 18. Sept. 1720, Fol. 235 vo. 
18) Groot Placaet-Boek V, I. & J. Scheltus, 's-Gravenhage 1725, S. 1643ff. 
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der Provence und dem Languedoc kommende Schiffe gesperrt. Die in 
Texel einlaufenden Segler hatten sich auf einstweilige Warteposition im 
Balgh 19) zu begeben. 

- Fiir die eingefiihrten Giiter galten zwei Kategorien: erlaubte und un
erlaubte Waren 20). Erstere konnten mit Leichtern von den auBerhalb 
liegenden Schiffen abgeholt und an ihren Bestimmungsort gebracht 
werden, letztere durften erst, nachdem sie "behoorlijk sullen zyn ver
lugt", von den Adressaten in Empfang genommen werden. 

- Geeignete Platze zum Liiften der verdachtigen Waren sollte die Ad
miralitat Amsterdam zuweisen. 

- Verboten waren Kontakte Schiff/Land und umgekehrt. 
- Bei Zuwiderhandlung drohten Todesstrafe bzw. Konfiskation von 

Schiff und Ladung. 

Am 12. November 1720 wurde das z weite Pest-Placaat erlassen. Als 
Neuerungen gegeniiber der ersten Verordnung sind insbesondere zu nennen 21) 

- Die Bestimmungen gegen Frankreich wurden verscharft. Fortan war 
die franzosische Gefahrenzone "te reekenen van het Koningkryck van 
Spagne af tot aen Piemont toe". Von dort kommende Schiffe durften 
keinen niederlandischen Hafen mehr anlaufen. Als Strafe bei Zuwider
handlung waren Verniehtung des Schiffes und Exekution der Besatzung 
vorgesehen. 

- Die Levante wurde als gefahrliches Gebiet mitaufgenommen. Schiffe 
und Waren von dort wurden ahnlichen Beschrankungen unterworfen wie 
im ersten Placaat die franzosischen. Die wichtigste Abweichung davon 
bestimmte, daB Levantefahrer zusatzlich noch in Goeree einlaufen 
durften. 

Spater folgten noch einige Pest-Placaate, die zahlreiche Einschrankungen, 
einige Erweiterungen und sonstige Modifikationen der friiheren Vor
sehriften brachten oder lediglich deren Gilltigkeit verlangerten. Das letzte 
wurde am 27. Oktober 1722 erlassen und galt bis zum Jahresende 22). All 
diese Verordnungen waren aber fiir die Praxis nieht von derart einsehnei
dender Bedeutung wie die beiden ersten. 

Die Maehtigen im Staat verlieBen sieh jedoch nieht allein auf die eigene 

19) Schmales, ca. 4 km langes Fahrwasser, das nordlich von Wieringen, siid
ostIich von Texel zwischen den Sandbanken und Untiefen hindurchfiihrte und 
eine schlauchartige Verbindung vom Marsdiep zum Amsteldiep herstellte. (Vgl. 
I. B1aeu, Atlas maior . . . IV. Liber X. Amstelaedami 1662, Fol. 19). Vgl. auch 
H. Schoor!, Zeshonderd jaar water en land. Bijdrage tot de historische Geo- en 
Hydrografie van de Kop van Noord-Holland in de periode 1150-1750, Groningen 
1973, S. 377, Aom. 1. - Die Klarung dieses geographischen Begriffs verdanke 
ich den Herren J. Th. van Bracht und A. Wulffers von der Kartenabteilung des 
AIgemeen Rijksarchief in 's-Gravenhage. 

20) Aufgezahlt im Placaat sind nur die erlaubten Waren. Aile nicht genannten 
Gilter unterlagen automatisch den Sonderbestinlmungen. 

21) Groot Placaet-Boek V, S. 1645ff. 
22) Groot Placaet-Boek VI, I. & J. Scheltus, 's-Gravenhage 1746, S. 1457ff. 
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Klugheit. Um "God Almagtig ... te bidden ... om de continuatie van sijn 
bescherminge en praeservatie van aIle onheylen, en bijsonderlijk dat de 
besmettelijke ziekte niet moge naderen", verordneten sie der Republik 
zwei Bettage 23). Der erste wurde am 13. November 1720, der niichste am 
11. Juli 1721 abgehalten 24). 

Die Durchsetzung der irdischen Pest-Placaate stieB jedoch schon an
fangs auf mancherlei Schwierigkeiten und Widerstiinde, die ihre Ursache 
im Partikularismus der Republik hatten. 

Es begann damit, daB die Amsterdamer Admiralitiit nach einem ge
eigneten Standort fiir ihre Quarantiinestationen suchte, in den Akten der 
Staten-Generaal hiiufig bezeichnet als Lootsen off Lazaretten 25). In den 
noch zu errichtenden leichten Holzgebiiuden 26) sollten pestverdiichtige 
Schiffsbesatzungen Quarantiine halten, vor allem aber suspekte Waren der 
Luft ausgesetzt werden 2'1). 

Die Wahl der Admiralitiit fiel zuniichst auf das Eiland Wieringen, "de 
eenige (plaats) die aan de geheele Zuyder Zee daer toe bequaam is". Von 
den Amsterdamem waren schon Zimmerleute und Holz zwecks Errichtung 
der Lazarette nach Wieringen geschickt worden 28). Die Inselbeh6rden ver
weigerten dem Bau jedoch ihre Zustimmung, und als sich die Admiralitiit 
bei einer iibergeordneten politischen Instanz, den Staten van Holland & 
Westfriesland, Riickendeckung holen wollte, erhielt sie zu ihrer Ober
raschung auch von dort eine Absage. Begriindet wurde die ablehnende 
Haltung mit dem Widerstand der Wieringer Bev6lkerung, die fiirchtete, 
beim Ausschiffen der - vermeintlich pestbefallenen - Giiter in ihrem 
Haupthafen "dit al der afgrijslijkste quaad, daar door op haar Eyland soude 
overslaan". Die Admiralitat ahnte auch schon, "dat op andere plaatsen 
de menschen niet graager sullen weesen" 29). Tatsiichlich durfte sie auch 
auf Texel keine Quarantiinestation errichten 30). Daraufhin faBten die hol
liindischen Stiinde den BeschluB, "dat sonder uytstel twee plaetsen sullen 
werden gedespecieert, een aan het zuyden, en een aan het noorden van 
dese provintie, tot het opslaen van Lootsen, om aldaer quarantaine te 

23) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 25. Okt. 1720, Fo!. 346f. ; 3403, Res. 19. Ma 
1721, Fo!. 369f. 

24) Mit Hinweis auf die allgemeinen Bettage fielen unter den genannten Kalen
derdaten die Sitzungen der Staten-Generaal aus. 

26) Das synonym fiir " loods" verwandte Wort "Lazarett" wurde, abweichend 
vom heutigen Sprachgebrauch, tiberwiegend etwa in der Bedeutung "Lagerplatz 
fiir infizierte Waren" benutzt. 

26) Vg!. 1. G. W. F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een HoJlandse Stad, 
Assen 0.1. (1955), S. 144f. Nach Bik bot eine derartige Baracke Platz fiir 20-30 
Personen. 

2'1) Das Ltiften von Sachen in Sonne und Wind galt schon seit Errichtung der 
ersten europruschen Quarantanestation (Marseille 1383) als probates Mittel zur 
"Zerstorung des anklebenden Pestgiftes". (G. Sticker, Seuchengeschichte 1.2, 
S.295.) 

28) ARA, Stat.-Gen. 5356 I, Admiralitat an H.H.M. 8./9. Dez. 1720. 
29) Ebenda, Adm. an H.H.M. 28./30. Sept. 1720. 
30) Ebenda, Adm. an H.H.M. 29./30. Okt. 1720. 
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doen houden, en de goederen die infectie souden kunnen veroorsaken te 
doen verlugten". Diese beiden Stationen sollten dann auf den Inseln Ter
schelling und Goeree 31) gebaut werden 32). Terschelling war fUr die Zwecke 
der Admiralitat jedoch wenig geeignet, wei! es sich im Winter als nahezu 
"inaccessibel" erwies 33). Die trotzdem nach dort geschickten Zimmer
leute wurden aber, ahnlich wie auf Wieringen, von der Insel-"regeeringe" 
an ihrer Arbeit gehindert. Gestattet wurde schlieBlich nur die Errichtung 
einer provisorischen Quarantanestation an anderer Stelle des Eilandes, als 
es die Admiralitat urspriinglich gewiinscht hatte 34). Aus dem Siiden der 
Provinz kam die Vollzugsmeldung der Resolution erst ein Jahr spater, als 
das Kollegium des Maasquartiers nach Den Haag berichtete, daB die neuen 
Lazarette auf Goeree "twee in getal waren eene groote om de goederen 
in te brengen, en het andere kleynder, om het yolk te kunnen bergen" 35). 
Die friesische Admiralitat hatte ebenfalls Schwierigkeiten mit den Standen 
in ihrem Zustandigkeitsbereich wegen der Territorialrechte fUr eine Qua
rantanestation, die darurn auch nie zustande kam 36). 

Hilfsbereitschaft wurde nur aus einer Provinz signalisiert, wo Lazarette 
am wenigsten notig waren: Gelderland offerierte groBzi.igig geeignete 
Lokalitaten u.a. in Schenkenschans, Winterswijk und Gendringen 37). 

All dies hatte zur Folge, daB die Vorbereitungen zur Pestabwehr noch 
nieht abgeschlossen waren, als die ersten Schiffe aus dem Seuchengebiet 
eintrafen. DaB wenigstens die wohl fUr langere Zeit einzige Quarantline
gelegenheit in der Republik noch einigermaBen rechtzeitig geschaffen wurde, 
war einer Idee der Amsterdamer Admiralitat zu verdanken. Angesichts der 
Schwierigkeiten auf Wieringen scWug sie den Staten-Generaal vor, "een 
oud oorlog schip op een bequame plaetse te leggen, om de besmette goederen 
in te brengen, en te laten verlugten" 38). Dieses ausgediente Kriegsschiff 
lag spliter vor Durgerdam und trug den Namen "Het Sloth van Muyden" 39). 
Wie intensives dann fUr QuarantanemaBnahmen genutzt wurde, lliBt sich 
nicht mehr feststellen. DaB dort Menschen einquartiert waren, ist nur fUr 
den Fall der im Balgh verungliickten Schiffe mit Sicherheit nachgewiesen 
und irn Fall der verbrannten "Moignon" wahrscheinlich. Doch von diesen 
Ereignissen wird noch die Rede sein. 

Urn sicherzustellen, daB die Pest-Placaate eingehalten wurden, bedurfte 
es starker OberwachungsmaBnahmen militlirischen Zuschnitts. Vor den 
Kiisten, von Zeeland bis hinauf nach Friesland, patrouillierten Kriegs-

31) Goeree (Goedereede) wurde erst 1780 mit Overflakee vereinigt. (A. J. van 
der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden IV, Gorinchem 1843, 
S. 596.) 

32) ARA, Stat -Gen. 3401, Res. 3. Noy. 1720, Fol. 379f. 
33) ARA, Stat.-Gen. 5356 I, Adm. an H.H.M. 8./9. Dez. 1720. 
34) Ebenda, Adm. an H.H.M. 19./20. Dez. 1720. 
35) ARA, Stat.-Gen. 3404, Res. 12. Noy. 1721, Fol. 450 yO. 
36) Ebenda, Res. 16. Okt. 1721, Fol. 333. 
37) ARA, Stat.-Gen. 3403, Res. 16. April 1721, Fol. 352f. 
38) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 2. Okt. 1720, Fol. 282 yO. 
39) Ebenda, Res. 24. Okt. 1720, Fol. 339; 6. Dez. 1720, Fol. 484. 
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schiffe, in den wichtigen Fahrwassern und FluBmlindungen waren bewaff
nete Einheiten der Admiralitaten postiert 40). Auch fiir die im Balgh liegen
den pestverdiichtigen Schiffe gab es kein Entkommen, denn er war an seinen 
beiden Ausgiingen von Flottenteilen abgeriegelt 41). 

Aber auch zu Lande befand sich Militiir im Einsatz. Schon Wagenaar 
berichtet, aus Amsterdam seien fUnfzig Soldaten nach Terschelling abge
zogen worden, urn bis zum Jahresbeginn 1721 "tegen het landen van persoo
nen en goederen te waaken" 42). Ahnlich wurde von der holliindischen Stiinde
versammlung die Aufgabe ihrer Truppen beschrieben, die eingesetzt werden 
sollten, "om de Schepen van besmette of suspecte plaetsen ingevallen '" 
te observeren, en het lossen van goederen en uytkomen van menschen 
metterdaad te beletten gelijk mede om de Lootsen, als in gereetheyd sullen 
zijn, in te sluyten" 43). 

Aus einigen anderen Provinzen gingen im Haag infolge der Pest-Placaate 
Wlinsche nach zusatzlichem Militiir ein. Zeeland verlangte ein Bataillon 
zur Kiistenbewachung und begrlindete diese Forderung auch damit, daB 
die als Quarantiineplatz vorgesehene Insel Goeree sehr nahe am eigenen 
Schouwen liege, "en dat de passage van het eene op het andere (Eyland) 
seer faciel is" 44). Diesem Verlangen wurde aber nicht entsprochen, denn 
spiiter wiederholten die Seeliinder ihr Gesuch mit dem Hinweis, daB die 
eigene Provinz, "in verscheyde Eylanden bestaende", nicht genug Wacht
posten gegen die "pestilentiale ziekte" stellen k6nne 45). Friesland bean
spruchte fiir Kiistenkontrollen Reiterei und wUnschte aus diesem Grunde 
die Riickfiihrung in Overijssel stationierter Truppenteile des Erbstatt
halters, "alwaer het gevaer so na bij en eminent niet en is" 46). Overijssel 
dagegen kam ebenfalls mit Forderungen urn wei teres Militiir ein, wegen 
"de uytgestrektheyd van de frontieren deser provintie" 47). 

Ernst wurde es, als die ersten Schiffe aus den Pestgebieten oder den 
Regionen, die fiir pestverdiichtig gehalten wurden, vor den niederlandi
schen Hafen auftauchten. 

Das erste Schiff aus Frankreich kam urn den 15. Oktober 1720 vor Texel 
an 48). Die "St. Louis" war am 12. August in Marseille ausgelaufen, "op 
een tijd . .. dat de pest .. . op het allerhevigste aldaer heeft gegrasseert". 
Dazu hatte sie noch Wolle geladen, eine Warengattung, von der die Haager 

40) Vgl. ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 4. Dez. 1720, Fol. 479; 3404, Res. 4. Dez. 
1721, Fol. 528 yo. 

41) ARA, Stat.-Gen. 5356 I, Adm. an H.H.M. 27./28. Nov. 1720; 3401, Res. 
24. Okt. 1720, Fol. 339 yo. 

42) J. Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen . .. 
IV. V. van der Plaats, Harlingen 1802, S. 37. 

43) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 3. Noy. 1720, Fol. 379. 
44) Ebenda, Res. 20. Nov. 1720, Fol. 445. 
45) ARA, Stat.-Gen. 3403, Res. 15. Jan. 1721, Fol. 47 yO; 10. April 1721, Fol. 

323. 
48) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 18. Nov. 1720, Fol. 439f. 
47) Ebenda, Res. 23. Noy. 1720, Fol. 456. 
(8) Ebenda, Res. 24. Okt. 1720, Fol. 339. 
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Regierung glaubte, sie sei "seer subject om de infectie aen te nemen". Beides 
veranlaBte die Staten-Generaal zu einer scharfen Reaktion: Kurzerhand 
gaben sie Befehl, das Schiff mitsamt Ladung zu verbrennen. Die Besatzung 
sollte ihre Kleider auf dem Segler zuriicklassen, nackt an Land gehen und 
dreillig Tage in Quarantiine gesteckt werden (9). 

Zu diesem Zeitpunkt war die Admiralitiit infolge der beschriebenen 
Schwierigkeiten jedoch noch nicht in der Lage, einen Quarantiineplatz 
nachzuweisen und wuBte sich keinen Rat, "waar te blijven, met de Men
schen . .. en waar die te logeren" 50). Daher muBte die Mannschaft an 
Bord bleiben, und schon aus diesem Grunde konnte das Schiff vorerst nicht 
verbrannt werden. Aber auch die Staten van Holland & Westfriesland stemm
ten sich gegen den Vernichtungsbefehl, wohl aufgrund privater Inter
ventionen. Jedenfalls wand ten sich die Staten-Generaal in einer daraufhin 
gefaBten Resolution energisch gegen Kreise, die trotz der ernsten Situation 
des Landes Eigennutz iiber das Aligemeinwohl stellen wollten. Dabei 
gaben sie zu bedenken, "dat de schade die geleden soude werden door het 
verbranden van het voorsz: schip . .. in geen weegschaal nog vergelijckinge 
kan komen, met de schade en de ellende die veroorsaekt soude werden in
dien de pest hier te lande wierde gecommuniceert". Grundsatz der Regie
rung lautete nicht nur bei dieser Gelegenheit, daB "men geen te veel voor
zigtigkeyd kan gebruyken, nog te veel praecautien neemen ... (en) het 
beter is, wat te veel als wat te weinig te doen". AuBerdem war sie der 
Meinung, den Kapitan und die Reeder der " St. Louis" trafe eine gerechte 
Strafe, "wegens de stoutheid die deselve hebben gehad, van uyt een soo 
besmette plaetse, als Marseille is, herwaerts te komen" 51). Dennoch lenkten 
die Staten-Generaal - wohl aus Rechtsgriinden 52) - ein und befahlen nur 
einen Tag spater, das Schiff mit seiner Ladung nach Frankreich zuriick
zuschicken 53). 

Doch dazu kam es nicht mehr. Wahrend die "St. Louis" auslaufbereit 
im Balgh lag und nur noch auf giinstigen Wind wartete, wurde sie in der 
Nacht vom 1. auf den 2. Dezember 1720 vom Sturm iiberrascht und sank. 
Das gleiche Los teilten mit ihr zwei weitere Kauffahrer, die ebenfalls im 
Balgh ankern muBten, weil sie aus dem Pestgebiet kamen. Dabei handelte 
es sich urn "John van Dublin" , ausgelaufen in Toulon, und "Hercules", 
die ihre Ladung in Cette 54) eingenommen hatte. Ein GroBteil der Seeleute 
fiel dem Ungliick zum Opfer. Vollstandig hatte nur die Mannschaft der 
"Hercules" in Sicherheit gebracht werden k6nnen. "John van Dublin" gab 
anscheinend keines ihrer Besatzungsmitglieder mehr frei, und von der "St. 
Louis" wurde nur noch ein Mann gerettet. Die Schiffbriichigen wurden 

49) Ebenda, Res. 25. Okt. 1720, Fo!. 341f. 
50) ARA, Stat.-Gen. 5356 I, Adm. an H.H.M. 29./30. Okt. 1720. 
51) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 4. Nov. 1720, Fo!. 383f. 
52) Rechtsgrundlage fiir die Vernichtung aus Siidfrankreich kommender Schiffe 

bot erst das - zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft befindliche - Placaat 
vom 12. Nov. 1720. 

53) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 5. Nov. 1720, Fo!. 386f. 
54) Das heutige 8ete, Hafenstadt am Golfe du Lion. 

3 
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zur Quarantane an Bord des bei Durgerdam ankemden alten Schlacht
schiffes gebracht. H.H.M. blieb dann nur noch die Sorge, Unbefugte 
konnten im Wasser treibende Frachtstticke der havarierten Schiffe auf
fischen und gaben deshalb der Amsterdamer Admiralitat Order, davon so 
viel wie moglich bergen und auf Terschelling verbrennen zu lassen 65). 

Moglicherweise waren es Giiter aus einem dieser verungliickten Schiffe, 
an denen sich einige Personen, wohl Ktistenbewohner, vergriffen. Spater 
berichteten H.H.M. der kurkolnischen Regierung in Bonn, die Ungltick
lichen seien mit dem Tode bestraft worden, weil sie einen angetriebenen 
Ballen Wolle geborgen hatten 56). 

Daneben zeigt ein anderer Vorfall, wie unerbittlich die Regierung durch
griff. Gemeint sind die Vorgange urn das Schiff "La Moignon". Dabei 
scheinen aul3er Furcht vor dem Obergreifen der Pest allerdings auch im 
Ausland kursierende Geriichte tiber Nachlassigkeiten in der niederlandi
schen Pestabwehr 5'1) fUr die Regierung maBgeblich gewesen zu sein, oder 
anders ausgedriickt: Offensichtlich sahen sich die Staten-Generaal ge
zwungen, ein Exempel zu statuieren. 

Die "Moignon" hatte am 5. Jull 1720 unter ihrem Kapitlin Antoine 
Simeau Marseille verlassen und, wahrscheinlich nach einer Umwegfahrt, 
wohl gegen Ende November vor Texel Anker geworfen. Dort erhielt 
Simeau "tot voorkominge van besmettelijke ziekte" Order, sofort und 
ohne Loschen der Ladung wieder in See zu stechen. Dies war jedoch nicht 
moglich, well erst noch neuer Proviant gefaBt werden muBte. Gliicklich 
tiberstand das Schiff den Sturm, der die drei anderen Kauffahrer zerstort 
hatte, und nahm sogar voriibergehend noch deren Oberlebende an Bord. -
Beim befohlenen Auslaufmanover geriet die "Moignon" jedoch auf Grund 
und verlor ihr Ruder. Das Pech blieb dem Schifftreu: Wahrend der Repara
turzeit, in der Sturmnacht yom 30. auf den 31. Dezember 1720, muBten 
die Masten gekappt werden, wodurch das Schiff vollends manovrierun
fiihig wurde. Admiralitat und Staten-Generaal waren intensiv bemiiht, den 
fUr lebensgefahrlich gehaltenen Gast schnell loszuwerden, wwend die 
niederlandischen "geinteresseerdens" das Schiff durch Quarantane retten 
wollten. Dabei machten sie u.a. geltend, die Fracht bestehe "ten deelen in 
goederen aen de besmettelijkheid subject en ten dee1en in goederen die aen 
de infectie niet onderhevig waren", wie Branntwein, 01 und Salpeter. Die 
Regierung im Haag gab der Amsterdamer Admiralitat jedoch strikt An
weisung, "Schip en ladinge ... in het geheel sonder onderscheyd ... (te) 
doen verbranden en vernietigen". Auch die Bitte der anderen Seite urn 
Schonung, "dewijle het voor de geinteresseerdens hard soude vallen te 

66) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 5. Dez. 1720, Fol. 482; 6. Dez., Fol. 484; 3403, 
Res. 13. Jan. 1721, Fol. 41. 

66) ARA, Stat.-Gen. 3404, Res. 19. Juli 1721, Fol. 66 yO. Rechtsgrundlage fUr 
die Todesstrafe bildete das am 6. Dez. 1720 verkiindete Placaat Waarschouwinge 
tegens opvissen van Goederen uyt verongeluckte Scheepen van besmette Plaatsen 
gekoomen. (Groot Placaet-Boek V, S.1649.) 

67) Vgl. unten, S. 40ff. 
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moeten missen soo considerable goederen", konnte den einmal gefaBten 
BeschluB nicht mehr riickgiingig machen 58). Bereits wenige Tage spiiter 
meldete die Admiralitiit den Vollzug des Befehls 59). 

Einzelheiten der Tragodie teilt Joannes Ludens, ein Chirurg, mit. Er 
ging an Bord der "Moignon", urn die Mannschaft auf ihren Gesundheits
zustand hin zu inspizieren; er hatte zugleich den Auf trag, die Befehle der 
Admiralitiit zu iiberbringen. Daher wohnte er einer gespenstisch anmutenden 
Szene als Augenzeuge bei: Die Offiziere des Schiffes wurden vollig unvor
bereitet von dem BeschluB getroffen, daB der Segler verbrannt werden 
sollte. Wenig spiiter schrieb Ludens, daB der von ihm iibermittelte Befehl 
"soodanige ontsteltenisse en desarsters veroorsaakte, dat het mij te bange 
viel om sulx aan te sien, ende niet ... is uyt te drucken". Seine Weisung an 
die bestiirzte Mannschaft, die Kleider abzulegen, wurde erst dann allge
mein befolgt, nachdem einige Matrosen den Anfang gemacht hatten. Die 
nackten Seeleute wurden im liingsseits liegenden Boot der Admiralitat 
mit Ersatzbekleidung versehen und dann an Land gebracht. Als letzte 
gingen nackt ein Unteroffizier und der Steuermann von Bord. Zuvor hatten 
sie noch das in ihrem Schiff vorhandene leicht brennbare Material wie 
Branntwein, 01 und Teer iiber die Bodenplanken ausgieBen und anziinden 
miissen. Nach einer Stunde stand das Schiff lichterloh in Flammen, und 
nach vier Stunden war es dann vollkommen niedergebrannt. Siimtliche 
Wertgegenstiinde hatten an Bord zuriickbleiben miissen, ausgenommen 
einiges Silbergeriit und etwas Geld, das jedoch wegen der vermeintlichen 
Ansteckungsgefahr "in den azijn ... gedompelt wierde". 1m iibrigen waren 
die dreiBig Seeleute nach Ansicht des Chirurgen vollig gesund, wurden 
aber dennoch in Quarantiine verbracht 60). Kapitiin Simeau und drei 
weitere Offiziere soli ten spiiter aus der Staatskasse eine Zuwendung von 
jeweils f 100 erhalten, als Entschiidigung fUr ihre im Schiff zuriickgebliebene 
Kleidung und sonstige personliche Habe 61). 

Zu den Schiffen, die bald nach Inkrafttreten des ersten Pest-Placaats in 
der Republik eintrafen, gehorte die "Lampton". Sie hatte fiir den Rotter
darner Kaufmann Louis Sequier eine Ladung Branntwein an Bord und 
erlebte infolge der Haager Praecautien ein besonders eigenartiges Schicksal. 

Mit Schrecken registrierten die Einwohner Rotterdams gegen Ende 
Oktober 1720, daB die aus dem franzosischen Pestgebiet kommende "Lamp
ton" trotz aller SicherheitsmaBnahmen unmittelbar vor ihrer Stadt auf
tauchte. Freilich wurde der englische Kapitan William Lampton von der 
Maas-Admiralitiit und Rotterdams Stadtregierung gezwungen, in Richtung 
Texel abzudrehen 62). Dazu zeigte er anfangs jedqch wenig Neigung, und 

58) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 5. Dez. 1720, Fo\. 482f.; 3403, Res. 3. Jan. 1721, 
Fo\. 4f.; 4. Jan. 1721, Fo\. 8 vo; 8. Jan. 1721, Fo\.19vo; 5653 II,Adm. an H.H.M. 
2. /3. Jan. 1721. 

59) ARA, Stat.-Gen. 3403, Res. 11. Jan. 1721, Fo\. 34f. 
60) ARA, Stat.-Gen. 5653 II, Adm. an H.H.M. 10./11. Jan. 1721. 
61) ARA, Stat.-Gen. 3403, Res. 21. Jan. 1721, Fo\. 60. 
62) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 29. Okt. 1720, Fo\. 364. 
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erst als seinem Schiff Scharfschiisse angedroht wurden, machte er An
stalten, die Maasmiindung zu verlassen 63). In Texel konnte er aber auch 
nicht einlaufen, wei! inzwischen das zweite Pest-Placaat rechtskriiftig ge
worden war, wodurch ihm aile niederliindischen Hafen versperrt wurden 64). 
"Na veel sukkelens" erreichte die "Lampton" im Januar 1721 das nor
wegische Bergen. Dort wurden wegen unterwegs eingetretener Schiiden 
Reparaturen am Schiff notwendig, und zu diesem Zweck muBte die ge
samte Fracht ausgeladen werden 65). Erst Ende Miirz 1721 erlaubten die 
Staten-Generaal dem Kaufmann Sequier, das Schiff nach Holland kommen 
zu lassen. Obwohl die eingeladenen Giiter bereits einige Wochen in Bergener 
Packhiiusern gelegen hatten, machte die iiberiingstliche Regierung aber 
noch zur Auflage, vor der Landung die Waren von ihrem Verpackungs
material wie "sakken, stroo, matten ... te doen ontblooten, en in nieuwe 
zakken of vaten over te doen, en de vorige emballage met het beginne van 
Ebbe, over boord te doen werpen" 66). 

Schiffe, die von der Levante kamen, erfuhren aufgrund der beiden ersten 
Pest-Placaate eine mildere Behandlung als die in Siidfrankreich ausge
laufenen. - Dennoch sollten anfangs auch zwei Levante-Kauffahrer ver
brannt werden. Es handelte sich dabei urn "Schandrona Galey" und 
"Egyptische Galey", die beide einige Tage spiiter als "St. Louis" in Texel 
eingefallen waren. Als ganz besonders gefiihrlich muBte in der Tat das erst
genannte Schiff erscheinen, denn auf ihm soUten "veertien man gestorven 
zijn, daar onder vijf van de besmettelijke ziekte" 67). Nachforschungen der 
Admiralitiit ergaben jedoch, daB die Pesttoten bereits auf der Hinreise zu 
beklagen gewesen waren, und daher konnten nach ihrer Ansicht die erst 
an der Levante geladenen Frachtstiicke nicht infiziert sein. AuBerdem gab 
das Kollegiurn zu bedenken, die Waren kiimen ohnehin "uyt een hoeck 
van de wereld, daer men schier noyt sonder quade sieckte is" 68). Diesem 
eigenartigen Gutachten scheinen sich H.H.M. angeschiossen zu haben, denn 
nicht nur die weniger suspekte "Egyptische Galey", sondern auch "Schan
drona Galey", "waerop de meeste bedenkelijkheyd valt" 69), blieben yom 
Feuer verschont. Vielmehr sollte ihre Fracht in die Lazarette gebracht 
werden, und die Mannschaft muBte Quarantiine auf den eigenen Schiffen 
halten 70). 

Eine Zeitlang scheinen Schiffe aus Smyrna eine Sonderstellung unter den 
von der Levante gekommenen Fahrzeugen eingenommen zu haben. Noch 
wiihrend wegen der oben genannten beiden Kauffahrer verhandelt wurde, 
durften sich drei aus Smyrna eingetroffene Segelschiffe ohne Quarantiine an 

83) ARA, Stat.-Gen. 5653 I, Adm. an H.H.M. 9./11. Nov. 1720. 
64) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 4. Dez. 1720, Fo!. 479. 
65) ARA, Stat.-Gen. 3403, Res. 15. Marz 1721, Fo!. 238. 
88) Ebenda, Res. 27. Marz 1721, Fo!. 286. 
87) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 25. Okt. 1720, Fo!. 342. 
88) ARA, Stat.-Gen. 5653 I, Adm. an H.H.M. 12. Nov. 1720. 
69) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 12. Nov. 1720, Fo!. 424. 
70) Ebenda, Res. 19. Nov. 1720, Fo!. 443; Stat.-Gen. 5653 I, Adm. an H.H.M. 

19./20. Dez. 1720. 
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ihren Bestimmungsort in den Niederlanden begeben. Dabei scheint eine 
ausschlaggebende Rolle gespielt zu haben, daB Hochepied 71), niederliin
discher Konsui in der anatolischen Stadt, "positivelijk adviseerde, datt'er 
tot Smyrna, en in de omleggende plaetsen selve geen de minste suspicie 
van besmettelijkheyd was" 72). Dnter Berufung auf Hochepied erreichte 
auch noch einige Monate spiiter der Amsterdamer Kaufmann Pieter 
Anthony de l'Espaui 73), Reeder und Befrachter der in Smyrna beladenen 
"Lancastle", die schnelle Freigabe seines Schiffes 74). 

Dies mag, ohne Anspruch auf Vollstiindigkeit, eine Obersicht der wich
tigsten Ereignisse sein, die wiihrend der ersten Wochen im Zeichen der 
Pestabwehr stattfanden. Die weiteren Geschehnisse bis zur offiziellen Be
endigung der Praecautien fUllen noch Dutzende von Folia in den Akten. 
Darunter nehmen die Auseinandersetzungen zwischen Staten-Generaal und 
Admiralitiit einerseits sowie Schiffahrt, Handel, Gewerbe andererseits den 
ersten Rang ein. Den kurzeren zogen meist die Privatiers, wei! die Regie
rung bis zum SchluB iingstlich und vorsichtig operierte. Es war aber wohl 
auch im nordlichen Europa nicht unbekannt geblieben, daB der Marseiller 
Pestausbruch bereits im Mai 1721 erloschen war 75), und als die Nieder
lande auch noch im Jahr 1722 von der Seuche verschont blieben, wurde 
die Geschiiftswelt mit dem Andauern der AbwehrmaBnahmen zusehends 
ungeduldiger. In den Verordnungen der Regierung ist dann auch eine Ten
denz zu Konzessionen erkennbar. Dies liiBt die wachsende Anzahl der 
Warenarten erkennen, die mit den folgenden Placaaten freigegeben 
wurden 76): 

-18. Sept. 1720: 14 
-11. Nov. 1721: 60 
-18. Apri!1722: 71 

Der letzte Katalog unverdiichtiger Guter umfaBte dann eine bunte 
Palette, die von Eiern und Eisen, Honig und Holz uber Reis, Rhabarber, 
Rosinen bis hin zu Safran und Siegellack, Seife und Salz reichte. 

Per Placaat vom November 1721 wurde aber auch eine Warenkategorie 
in den Index neu aufgenommen. Verboten wurde bei Todesstrafe die Ein
fuhr von "Lompen, Vodden of oude Klederen", gleich woher sie stamm
ten 77). Anhand einiger Geschehnisse, die sich urn diese Bestimmung ranken, 

71) Daniel Joan Baron de Hochepied (1657-1723), "Consul van den Staat tot 
Smirna" 1687-1723. (J. E. Elias, Vroedschap II, S. 620.) 

72) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 14. Dez. 1720, Fol. 510. 
73) Vetter oder Neffe ("neef") von Gaspar "de les Paul", nach Worten Hoche

pieds "de oudste koopman van onse natie hier ter plaetze woonagtig". (K. Hee
ringa, Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel II (1661-1726), 
RG.P. 34, 's-Gravenhage 1917, S. 383f.) 

74) ARA, Stat.-Gen. 3403, Res. 28. April 1721, Fol. 385f.; 2. Mai 1721, Fol. 
404 vo. 

76) G. Sticker, Seuchengeschichte I. 1, S. 229. 
78) Groot Placaet-Boek V, S. 1644; VI, S. 1448, 1452f. 
77) Groot Placaet-Boek VI, S. 1447. 
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mag ermessen werden, wie weit die Vorsicht der Regierung im letzten 
Praecautien-Jahr noch yom Bereich des Uicherlichen entfemt war, gleich
wohI aber einigen harmlosen Biirgem fast Kopf und Kragen gekostet hatte. 

Noch am Tage, als das Placaat publiziert wurde, hielt ein Wachtboot 
der HarIinger Admiralitat am Abt 78) zwei SchitIe auf, die aus der Elbe 
kommend in friesische Gewasser gesegelt waren und deren Ladung zum 
Tell in Lumpen bestand. Die Delinquenten entgingen schlieBlich nur des
halb der Todesstrafe, well sie "onmogelijk eenige kennisse van het ... plac
caat hadden kunnen hebben"; ihnen wurde lediglich zur Auflage gemacht, 
die importierten Textilabfalle wieder auBer Landes zu schatIen 79). 

Einige Wochen spater litten die Papiermacher im GelderIand 80) wohI 
schon unter Mangel an diesem fiir die Papierherstellung wichtigen Roh
stotI. Jedenfalls kamen sie im Haag vergebens mit der Bitte ein, Lumpen 
wenigstens aus dem klevischen und Kolner Raum einfiihren zu diirfen 81). 

Well die Admiralitat in Zeeland Schwierigkeiten mit der Definition hatte, 
was alte und was normale Kleidung sein sollte, muBte Marinus Pieterssen 
aus Zierikzee Todesangste ausstehen. Pieterssen, Kapitan des Schiffes "De 
Jonge Jan", das einigen Kaufleuten seiner Heimatstadt gehorte, hatte in 
Bordeaux Wein, Branntwein, Essig und andere erIaubte Waren 82) ge
laden und kurz vor der Abfahrt Anthony Tobiassen, den Sohn eines an
gesehenen Middelburger Kaufmanns, getrotIen. Tobiassen jr. zahIte zum 
Freundeskreis des Kapitans und war anscheinend im Geschaft des Kauf
manns Van Egmont zu Bordeaux eine Zeitlang in der Lehre gewesen. Bei 
der Begegnung kamen die Freunde schnell iiberein, daB der Kaufmanns
sohn mit nach Zeeland zuriickfahren wiirde. Daraufhin brachte Tobiassen 
eine verschIossene Truhe mit "sijne klederen, die hij dagelijks droeg, en 
hem op de reyse souden dienen tot verschoning", ein Pult und eine Violine 
an Bord. Als aber in der Stadt das Gerlicht umging, im Atlantik lauerten 
tiirkische Piraten, nahm er von der geplanten Seereise Abstand und zog es 
vor, auf dem Landweg heimzukehren. Seine Habseligkeiten lieB er jedoch 
auf dem Schiff, und Pieterssen nahm sie kostenlos nach Zeeland mit, wo 
er sie Tobiassens Vater aushandigen wollte. Zur Obergabe kam es aber 
nicht. Bei Walcheren wurde "De Jonge Jan" von der seelandischen Ad
miralitat kontrolliert, die bis dahin ungeotInete Kiste mit den Kleidern ge
funden, und das Kollegium glaubte einen Straftatbestand im Sinne des ge
nannten Placaats entdeckt zu haben. Pieterssen wanderte fUr einige Wochen 

78) Sandbank zwischen der friesischen Kiiste und Terschelling (A. J. van der 
Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden J, Gorinchem 1839, S. 42). 

79) ARA, Stat.-Gen. 3404, Res. 4. Dez. 1721, Fol. 528f. 
80) Die Veluwe war ein Zentrum der niederlandischen Papierindustrie, das gegen 

Ende des 17. Jhs. in seiner Bedeutung jedoch hinter dem Zaangebiet zuriickzutreten 
begann. (Vgl. J. G. van Dillen, Van Rijkdom en regenten. Handboek tot de eco
nomische en sociale geschiedenis tijdens de RepubJiek, 's-Gravenhage 1970, 
S.407.) 

81) ARA, Stat.-Gen. 3406, Res. 27. Febr. 1722, Fol. 18I. 
82) Von September 1721 an galten verscharfte BestinmlUngen ffir Schiffe und 

Waren aus dem gesamten franzosischen Staatsgebiet. (Vgl. Groot Placaet-Boek 
VI, S. 1439ff, 1443ff.) 
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ins Gefangnis, das Schiff wurde beschlagnahmt, Tobiassens Habe ver
brannt, und die Admiralitat zeigte durchaus Neigung, den Kapitan der 
Todesstrafe zuzufuhren. Dieser vertrat jedoch den Standpunkt, nichts 
Rechtswidriges verubt zu haben, weil das Placaat "niet verbied in te brengen 
klederen die tot de dragt en verschoninge van passagiers, schippers en 
bootsgesellen behooren, maer aileen oude afgesleten klederen, vodden en 
lompen, daer men negotie mede drijft, en die over al werden opgezogt, en 
bij malkanderen gepakt en versonden werden tot dienst van de papier
molens". Mit dieser Argumentation drang er bei den Staten-Generaal 
durch, denn diese befahlen den Seeliindem, Kapitan und Schiff freizu
geben 83). 

Nicht besser erging es dem Bortschiffer und Antwerpener Biirger Domini
cus Joosens, der sich brieflich bei H.H.M. aus dem Middelburger Grave
steen meldete, wo er "in een harde gevangenisse wierd gedetineert". Joosens 
hatte einer "Vfouws-persoon" namens Maria Catharina Drion aus Brussel 
erlaubt, auf seinem Schiff von Antwerpen mit nach Rotterdam zu fahren. 
An Bord befand sich auBerdem noch der Schiffsknecht Franr;:ois de Beer. 
Dem Trio wurde zum Verhangnis, daB die Frau fUnf Sacke Leinenlumpen 
mitgebracht hatte, die wahrend der Reise hinter dem Mast offen an Deck 
lagen. Dies blieb bei der obligatorischen Kontrolle in Zeeland den Be
diensteten der Admiralitat natiirlich nicht verborgen, und mit dem Kapitan 
wurden auch die beiden anderen Sudniederlander ins Gefangnis geworfen. 
Obwohl selbst der Antwerpener Magistrat verschiedentlich zugunsten 
Joosens' intervenierte, verhinderte dies zunachst nicht, "dat men hem 
openlijk seyde van sijne condemnatie niet te konnen ontgaen". Zu seiner 
Rechtfertigung konnte der Schiffer nur vorbringen, daB er von dem Ein
fuhrverbot nichts gewuBt habe. Hilfe leistete ihrn aber auch Jan Jacques 
Briest, Ehemann der Drion, indem er zu Brussel feierlich beschwor, daB 
die Lumpen von dort stammten, "en sulks van geen besmettelijk plaatse 
sijn gekomen". Nachdem die drei Sudniederlander liinger als zwei Monate 
im Gefangnis gesessen hatten, verfUgten H.H.M. ihre Freilassung, "uyt 
singuliere gratie", wie es hieB 84). 

In dieser Atmosphare ubertriebener Pestfurcht behielten als einzige ein
fluBreiche Gruppe die Staten van Holland Sinn fUr Realitaten. Sie be
standen auf der Einfuhrerlaubnis fiir Leinenlumpen nichtfranzosischer 
Provenienz und bestritten energisch die Moglichkeit, daB auf diese Weise
den Umweg uber Drittlander - Lumpen aus dem sudfranzosischen Seuchen
gebiet in die Republik gelangen konnten. Dies begriindeten sie mit dem 
einleuchtenden Argument, daB "de linne lomp een waare is van so geringe 
waardije, dat deselve van soo verre komende, de onkosten van het trans
port niet souden kunnen werden goedgemaakt" 85). 

83) ARA, Stat.-Gen. 3406, Res. 27. Juni 1722, Fol. 584f.; 3407, Res. 10. Juli 
1722, Fo!. 27f. 

84) Ebenda, Res. 29. Juli 1722, Fo!. 68f.; 31. Juli 1722, Fo!. 80; 13. Aug. 1722, 
Fo!. 119 yO; 31. Aug. 1722, Fo!. 171. 

85) Ebenda, Res. 24. Aug. 1722, Fo!. 155. 
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Es versteht sich von selbst, daB die Furcht vor einem Obergreifen der 
in Stidfrankreich grassierenden Seuche nicht nur in den Niederlanden 
herrschte: "Wiihrend des Wtitens der Pestfurie in Marseille war der Schrek
ken der Nachbarliinder und ganz Europas groB" 86). Aber im Ausland wurde 
auch die Wahrscheinlichkeit hoch eingeschiitzt, daB die Pest in den Nieder
landen ausbrechen konnte. Unterschiedlich waren die Reaktionen, in 
denen diese Erwartung zum Ausdruck kam. 

Eine erste Meldung dieser Art traf am Regierungssitz aus Hamburg ein. 
Der dortige H.H.M.-Resident Van den Bosch 87) teilte seinen Dienstherren 
im Haag mit, an der Hamburger Borse sei das Gerticht verbreitet worden, 
"dat een besmettelijke krankheyd in de Stadt van Amsterdam bespeurt 
wierde". Die Staten-Generaal iiuBerten daraufhin den Verdacht, daB diese 
Gertichte bewuBt in die Welt gesetzt worden seien, "om ... haere commercie 
te troubleren". Davon und "dat haer Ho : Mo: aile bedenckelijke zorge 
dragen, dat die plage .. . niet moge werden overgebragt" lieB sie den 
hamburgischen Senat in Kenntnis setzen 88). 

In Genua kursierte die Falschme1dung, bei Texel hiitten sich Seeleute 
heimlich von Bord eines pestbefallenen Schiffes gemacht und seien in die 
Gegend von Enkhuizen entkommen, "en dat sulx een grooten alarm en be
kommeringe in de staat ... hadde veroorsaekt". Deswegen erwog Genua 
schon Handelsrestriktionen gegen die Niederlande, was der Regierung im 
Haag wiederum AnlaB gab, sich zu entrUsten, "dat sodanige verdigte en 
abusive uytstrooyselen aIleen kunnen komen van quaed aerdige menschen, 
om was het mogelijk aen de Commercie van den Staat, belemmeringe en 
nadeel toe te brengen". Zugleich sorgte sie dafiir, daB diese ihre Auffassung 
den Verantwortlichen in Genua bekannt wurde 89). 

Aus K6ln berichtet Resident Bilderbeek 90) kurz darauf von einer am 
Rhein umlaufenden falschen Version des Schiffsunglticks bei Texel. Danach 
sollte eines der im Balgh liegenden Schiffe von der Pest angesteckt gewesen 
sein. Die Besatzung eines havarierten Seglers - wobei nicht klar war, urn 
welchen es sich handelte, man aber den infizierten vermutete - habe sich 
an Land gerettet, ohne daB ihr Aufenthaltsort bekannt sei. Die nieder
liindische Bevolkerung befinde sich deswegen in groBer Furcht. - Der Rat 
der Stadt Koln plante berei ts eine Handelssperre gegen die Republik. H.H. M. 
waren freilich bemiiht, die drohende Blockade abzuwenden und strichen 
die Absurditiit der Falschmeldung dadurch heraus, indem sie den Rat 
minuzios liber die Ereignisse vor Texel informieren lieBen. Dazu gaben sie 

86) G. Sticker, Seuchengeschichte I. 1, S. 235. 
87) Jan van den Bosch, niederI. Resident in Hamburg (und anderen Hanse

stadten) 1708-25. (Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Lander seit 
dem Westfalischen Frieden I, Oldenburg-Berlin 1936, S. 353, 359.) 

68) ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 23. Nov. 1720, FoI. 460 vo. 
89) Ebenda, Res. 23. Dez. 1720, Fol. 537ff. 
90) Fredrik Hendrik van Bilderbeek, niederl. Resident in Kurftirstentum K6in 

und in der KurpfaIz 1715-33. (Repertorium diplomatische Vertreter II, ZUrich 1950, 
S.246f.) 
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noch, urn den eigenen Eifer in der Pestabwehr zu betonen, einen Bericht vom 
Brand der "Moignon" 91). 

Wiihrend in Hamburg und Genua offensichtlich dunkle Machenschaften 
im Spiel waren und in Koln die Angst umging, ist zunachst nicht ganz klar, 
was in Briissel den Marquis de Prie 92) dazu trieb, dem nordlichen Nach
barn eine Quarantane fUr all dessen Schiffe zu avisieren, womit faktisch 
eine Seehandelsblockade verhangt worden ware. Ais Grund dafiir nannte 
Pri6 den groBen Umfang des niederliindischen Sudfrankreichhandels und 
die - angeblich - daraus resultierende Gefahr fUr die Osterreichischen 
Niederlande. Dabei nahm er die im Norden getroffenen SicherheitsmaB
nahmen, wodurch ja der Handel mit Siidfrankreich de facto lahmgelegt 
was, nicht zur Kenntnis. Die bizarren Gedankenkonstruktionen losten bei 
den Staten-Generaal dann auch "veel bevremdinge" aus 93). 

Die Erkliirung fUr Pries Drohung ist wohl in folgendem zu sehen: Seitens 
der Republik waren drei sudniederlandische Schiffe konfisziert worden. 
Mit einem regelrechten Bombardement von Beschwerden und Eingaben 
suchte Pri6 diese Schiffe freizubekommen, doch im Fruhjahr 1721 waren 
die Verhandlungen festgefahren 94). Ais er im Mai des Jahres einmal mehr 
die Freigabe der Kauffahrer monierte, brachte er im selben Atemzug die 
Quarantane zur Sprache, die damit wohl nichts anderes war als ein 
Druckrnittel zur Durchsetzung der eigenen politischen Forderungen. - Dies 
wiirde auch einem modernen Personlichkeitsbild Pries nicht widersprechen, 
das ibn als "een diplomaat van lager allooi, zonder zin voor concessies" 
charakterisiert 95). - Was der Marquis wirklich im Schilde fUhrte, mogen 
auch die Staten van Zeeland geahnt haben, als sie schrieben, "den Heer 
Marquis de Prie in de Oostenrijkse Nederlanden schijnt een praetext te 
willen nemen, om de Commercie van den Staat door een quarantaine te 
belemmeren" 96). 

Aus Hannover signalisierte die braunschweigisch-Iunenburgische Regie
rung dagegen bereitwillige Zusammenarbeit. Bei Cuxhaven war ein aus Cette 
kommendes Schiff die Elbe eingelaufen und hatte sich den angeordneten 
QuarantiinernaBnahmen entzogen, indem es rasch wieder in See stach. 
Dieser Sachverhalt wurde den Staten-Generaal mitgeteilt, damit "niet eenig 
ongeluk moge werden veroorsaekt". Von der Haager Regierung wurden 
daraufhin die Admiralitaten alarmiert 97). 

91) ARA, Stat.-Gen. 3403, Res. 13. Jan. 1721, Fol. 39ff. 
92) Hercule Joseph Louis Turinetti (1658-1726), Marquis de Prie, war 1716-24 

kaiserlicher Statthalter in den Osterr. Niederlanden. (M. Huisman, Artikel "Prie", 
in: Biographie Nationale de Belgique XVIII, Bruxelles 1905, Sp. 231ff.) 

93) ARA, Stat.-Gen. 3403, Res. 6. Mai 1721, Fol. 418f. 
94) ARA, Stat.-Gen. 3398-3403, Res. 1719-21, passim. Vgl. auch M. Huisman, 

La Belgique commerciale, Bruxelles-Paris 1902, S. 127ff. 
95) J. Lefevre, De Zuidelijke NederIanden 1700-1748, in: AIgem. Geschiedenis 

der Nederlanden VII, Utrecht 1953, S. 177. 
96) ARA, Stat.-Gen. 3403, Res. 14. Mai 1721, Fol. 454. 
97) Ebenda, Res. 28. Juni 1721, Fol. 578f. 



42 "PRAECAUTIEN TEGENS DE PEST" 

Aus Bonn, der Hauptstadt Kurkolns, kam von den kurfiirstlichen Be
horden die besorgte Anfrage, wie es urn die niederHindische Pestabwehr 
bestellt sei. Ein Schreiben gleichartigen Inhalts ging kurz darauf aus Dussel
dorf ein; Absender war die kurpfiilzische Regierung des jiilich-bergischen 
Landesteils. Beiden Liindem wurde versichert, "dat haer Ho. Mog .... met 
aIle waaksaemheyd en aendagt vigileren" und "aIle mogelijke praecautien 
. .. nemen, sodanig dat de nabuiren van den Staat daer ontrent gerust 
kunnen zijn". In beiden Antwortschreiben wurde ein weiteres Mal aus
driicklich die Vernichtung der "Moignon" erwiihnt 98). 

Urn neuen MiBverstiindnissen und Geriichten vorzubeugen, wurde das 
im September 1721 erlassene Pest-Placaat unmittelbar nach seiner Bekannt
machung einer Reihe im Haag akkreditierter Botschafter vorgelegt 99). 

Diese Vorgiinge lassen erkennen, daB yom Ausland ein Pestausbruch in 
den Niederlanden zwar nicht erwartet, so aber doch fiir wahrscheinlich 
gehalten wurde. Dafiir sprechen die zumindest voriibergehend erfolgreiche 
Lancierung von Falschmeldungen sowie die reale Furcht der Anrainer
staaten. 

Die Regierung im Haag lieB es sich deshalb sehr angelegen sein, sowohl 
die Nachbarstaaten zu beruhigen wie auch den weiter ab kursierenden 
Geriichten entgegenzutreten. Bei alledem stand die Sorge im Vordergrund, 
die heimischen wirtschaftlichen Interessen konnten, hinausgehend iiber die 
Nachteile aufgrund der eigenen Pest-Placaate, im Ausland unnotig weiteren 
Schaden nehmen. Dies verhindert zu haben diirfte den Staten-Generaal in 
erster Linie wohl deswegen gelungen sein, weil sie auf ihre intensiven 
Praecautien verweisen konnte. 

Was den oben angedeuteten "Schaden" angeht, so ist sieher, daB die 
Pest-Placaate bei absoluter Betraehtungsweise, d.h. unter Vernaehliissigung 
des dureh sie moglicherweise gestifteten Nutzens, der Republik erhebliche 
volkswirtschaftliche Nachteile zugefiigt haben, die allerdings wohl nie ge
nauer quantifizierbar sein werden. Hauptbetroffene waren 

- Die Reeder. Selbst wenn unterstellt wird, daB die im Zuge der Blockade 
vor Texel verlorengegangenen Schiffe ausliindisehen Eigentiimern zu
zurechnen sind 100), so hatten die niederliindischen Schiffseigner Ein
buBen genug durch die iibermiiBig lange Verweildauer ihrer Fahrzeuge 
infolge Quarantiine, Kontrollen, Arrestierungen 101), durch Ausfall von 

98) ARA, Stat.-Gen. 3404, Res. 19. Juli 1721, Fol. 66; 2. Aug. 1721, Fol. 112f. 
99) Ebenda, Res. 23. Sept. 1721, Fol. 263. 
100) Darauf deuten die fremden Namen der Schiffe hin und die Tatsache, daB 

sie unter dem Kommando auslandischer Kapitane standen. 
101) Das Problem der Reeder befaBte selbst den Konsul Hochepied in Smyrna, 

als er den Staten-Generaal schrieb, zwei hollandische Schiffe hatten "nog niet 
een stuk goed geladen, maer geduirende de siekte ... die precautie hebben genomen, 
van aldaer tot groote schade van de rhederije 'zedert den 22. Mey ledig te blijven 
leggen". (ARA, Stat.-Gen. 3407, Res. 1. Okt. 1722, Fol. 248 vo.) 
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Frachten in die Pestgebiete 102) und sonstige nachteilige Wirkungen 103). 

- Der Handel. Allein schon infolge der durch die Seequarantane ent
standenen Havarien sowie der gezielt vorgenommenen Vemichtungs
maBnahmen gingen der einheimischen Kaufmannschaft Warenwerte er
heblichen AusmaBes verloren. Daneben trafen bestellte Importwaren je 
nach Ursprungsland entweder aufgrund von Quarantane und Umweg
fahrten mit groBer Verspatung ein, oder die Zufuhr unterblieb ganz 104). 
Dem Exporthandel wiederum waren wichtige Auslandsmarkte versperrt. 

- Die Gewerbe. Analog den Schwierigkeiten der beiden anderen betroffe
nen Gruppen litten sie einerseits unter mangelnder oder verspateter Zu
fuhr von Rohstoffen aus den indizierten Gebieten 105), andererseits 
konnten sie dorthin nicht exportieren. 

Dieser Rechnung ware jedoch entgegenzuhalten, daB in den Nieder
landen kein einziger Pestfall auftrat, die Seuche also maglicherweise in
folge der rigorosen SicherheitsmaBnahmen des Staates auBer Landes ge
halten wurde. Dieses - potentielle - Positivurn erscheint allerdings noch 
weniger quantifizierbar als die oben bezeichneten Negativa. 

Was an den Praecautien richtig, was falsch war, oder letztlich, mit welchem 
Aufwand der hypothetische Erfolg erzielt worden ware, mage an den Er
kenntnissen der modemen Pestforschung gemessen werden, die ubrigens 
erst mit dem Eintritt in die fiinfziger Jahre dieses Jahrhunderts abschlies
sende Ergebnisse vorweisen konnte 106). 

Ohne naher auf die Geschichte der Pestforschung bis zum Ende des 19. Jhs. 
einzugehen, sei doch erwahnt, daB diese iiber ein halbes Jahrtausend hinweg 
kaum Fortschritte aufzuweisen hatte. Religiose Meinungen, "phllosophische 

102) Hier zeitigten die Pest-Placaate nur eine indirekte Wirkung, denn sie ver
boten nicht das Auslaufen von Schiff en und den Warenexport in diese Regionen. 
Doch niitzte das den Reedern und damit auch dem Handel wenig, well die Schiffe 
dann bei ihrer Riickkehr unter die bekannten niederlandischen Restriktionen 
fielen. Dariiber hinaus ist durch zahlreiche Beispiele in den Akten der Staten-Gene
raal nachgewiesen, daB die meisten europaischen Machte wegen der allgemeinen 
Pestgefahr ihre Hafen bereits geschlossen oder einlaufende Schiffe zumindest ahn
lichen Quarantanebestimmungen unterworfen hatten wie die Niederlande. (Vgl. 
auch G. Sticker, Seuchengeschichte I. 1, S. 235). 

103) In einem Gesuch an H.H.M. verwiesen "de gesamenlijke koopluyden en 
negotianten op Vrankrijk, woonende te Rotterdam", darauf, daB wegen noch 
durchzufiihrender Kontrollen zahlreiche Schiffe vor Goeree und in der Maas 
ankerten und "dat daer door de Schepen soo lang gehouden waren op de reede te 
blijven leggen, en door den ijsgang in het uytterste gevaer waren van te vergaen". 
(ARA, Stat.-Gen. 3406, Res. 26. Jan. 1722, Fol. 77.) 

104) Derart erging es den Buchhandlern in Amsterdam, Leiden und den Haag, 
die wohl fast ein Jahr lang ohne dringend benotigte Nachlieferungen aus Rouen 
und Paris geblieben waren. (ARA, Stat.-Gen. 3407, Res. 3. Sept. 1722, Fol. 177 vO.) 

105) So auBerte selbst die Amsterdamer Adrniralitat hinsichtlich vorlaufig fest
gehaltener Levante-Waren, "dat ... men de goederen en coopmanschappen van 
daer komende, ten uytterste tot fabricquen en manufactuiren hier te Lande beno
digt is". (ARA, Stat.Gen. 5653 I, Adm. an H.H.M. 12. Nov. 1720.) 

108) Vgl. L. F. Hirst, The conquest of plague. A study of the evolution of epi
demiology, Oxford 1953, S. 321, 447ff. 
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Hirngespinste" und naturwissenschaftlich begriindete Ansatze konkurrierten 
miteinander oder wechselten sich darin ab, die Ursache der Pest zu erklaren. 
Es herrschten zu viele widerspriichliche Auffassungen schon iiber fundamen
tale Fragen (z.B. Krankheitsbild, Anstecklichkeit), als daB sich eine einheit
liche, kontinuierliche Pestforschung hlitte entwickeln kannen. Fast bis zur 
Jahrhundertwende, so Stickers treffiiche Konklusion, "ist in der Pestlehre 
nicht weniger als alles in Frage gestellt worden"107). 

Der entscheidende Durchbruch gelang erst 1894, als Yersin und Kitasato 
mit den Hilfsmitteln der aufstrebenden Mikrobiologie in menschlichen Pest
geschwiiren das Pestbakterium entdeckten. Hinzu kam bald die Erkenntnis, 
daB Pest ihrem Ursprunge nach eine Tierkrankheit ist, die neben anderen 
Nagetieren vor aHem Ratten befiiHt. Ungekllirt blieb aber noch einige Zeit 
das Problem, wie der Pestbazillus von der Ratte in die menschliche Blutbahn 
geriet. Eine Serie von Laboratoriumsversuchen erwies dann, daB die Seuche 
unter Ratten nicht direkt ansteckend wirkt, sondern von einem auf den Nagern 
lebenden Parasiten, dem Rattenfioh, verbreitet wird. SchlieBlich konnten 
einige englische Wissenschaftler die Annahme verifizieren, daB der Floh die 
Krankbeit von der Ratte auch auf den Menschen iibertragt: Weil das ver
pestete Nagetier infolge der Epidemie gewohnlich verendet, sucht der Blut
sauger einen neuen Wirt auf - den Menschen. Er wird durch den FlohbiB 
mit den Pestbakterien der Ratte infiziert. Unmittelbare Foige ist die Erkran
kung an Beulen- (Bubonen-) pest. Die Formel Ratte-Floh-Menscb impliziert, 
daB Bubonenpest unter Menschen nicht ansteckend ist, sondern erst nach 
voraufgegangener Rattenpest durch Vermittlung des mobilen Zwischen
tragers zum Ausbruch kommt. Dagegen ist die sich im Veri auf mancher 
Beulenpestepidemien entwickeInde Lungenpest mit hochster Ansteckungs
gefahr und graBter menschlicher Mortalitat verbunden 108). 

Wie dargestellt, richteten sich die Praecautien der Staten-Generaal gegen 
Menschen, Schiffe und Waren aus dem Seuchengebiet. 

Nach dem heutigen Wissensstand ist festzustellen, daB die damalige An
ordnung der Quarantane von Menschen iiberfliissig war. - Zwar handelte 
es sich bei dem Marseiller Pestausbruch offensichtlich sogar urn eine sog. 
gemischte Epidemie 109), bei der Beulenpest mit Lungenpestfallen einher
ging 110). Welches Dbel auch dominiert haben mag, Pestratten in der Rafen
gegend hat es jedenfalls im DberfiuB gegeben 111), und diese wurden durch 
nichts daran gehindert, sich an Bord der dort vor Anker liegenden Schiffe zu 
machen. Aber selbst wenn die Nager im Verlauf ihrer spateren Seereise 
Beulenpest unter der Mannschaft eines Kauffahrers verursacht hatten, 
ware nach Ankunft in den Niederlanden eine Weiterverbreitung der Seuche 
mangels Anstecklichkeit unterblieben. 

Ratte sich dagegen kurz vor Verlassen der siidfranzosischen Kiiste ein 
Besatzungsmitglied an Land etwa mit Lungenpest infiziert, ware das Opfer 
ohnehin Dicht mehr lebend von Bord gegangen: Die Inkubationszeit betragt 

107) G. Sticker, Seuchengeschichte I. 2, S. 6, 17. 
108) L. F. Hirst, Conquest of plague, S. 106ff.; G. Sticker, Seuchengeschichte 

I. 2, S. 155ff., 185f., 220ff.; A. Bonebakker, Over pest. Ben pathologisch-anatomi
sche en klinische bijdrage, Diss. Groningen 1937, S. 125f. 

109) VgI. zu diesem Begriff J. G. Dijkstra, Pest-epidemieen, S. 11. 
110) L. F. Hirst, Conquest of plague, S. 59; G. Sticker, Seuchengeschichte I. 1, 

S. 226f. 
111) L. F. Hirst, Conquest of plague, S. 60. 
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oft nur Stunden, die Krankheitsdauer meist weniger als zwei Tage 112) -
bis zum damals unweigerlichen Tod. Es ware auch kaurn bei einem Einzel
fall geblieben, denn in Anbetracht ihrer verheerenden Anstecklichkeit Mtte 
die Seuche innerhalb weniger Tage vermutlich die gesamte Mannschaft 
erfaBt 113). Auf keinen Fall konnte also angesichts der kurzen Inkubations-, 
aber langen Fahrtzeit Lungenpest bei der Ankunft unter der Besatzung nur 
latent vorhandensein, eine irrige Vermutung, auf der das gesamte Quarant
tanewesen beruhte. - Schon urn die Jahrhundertwende, als das Phanomen 
Pest noch rnanches Ratsel aufgab und hinsichtlich der noch nicht voU
standig gekUirten Komplexe recht vorsichtige Aussagen getroffen wurden, 
hielt man aus medizinischer Sicht Quarantane fiir unnotig, wenn seit der 
Abfahrt aus einem Pesthafen zehn Tagen vergangen und an Bord keine 
Erkrankungen aufgetreten waren 114). Die normale Dauer einer Seereise 
Slidfrankreich-Niederlande lag aber bei mindestens 40 Tagen 115). 

Die Prasenz aus dem Pestgebiet stammender Schiffe in den eigenen 
Hafenstadten galt der Haager Regierung jedoch mit Recht als gefahrlich. 
Heute steht fest, daB zahlreiche Pestepidemien in gesunden Regionen aus
gebrochen sind, weil aus Seuchengebieten eingetroffene Kauffahrteischiffe 
verpestete Ratten importiert hatten, deren Parasiten dann mit oder ohne 
ihre Wirte aus den Laderaumen leicht an Land gelangen konnten. Von da 
aus war es kein weiter Weg zu den Landratten im Hafenviertel, das diesen 
mit seinen Packhausern und den verschmutzten KeUern der dort lebenden 
armeren Bevolkerung ideale Nistmoglichkeiten bot, und bis zum schlieB
lichen Ausbruch von Menschenpest 116). 

Tatsachlich drohte aber auch, was von alters her stets angenommen 
wurde, Pestgefahr durch Waren, und zwar insofern, als sie Ratten und 
infizierte Flohe beherbergen konnten. 

Einleuchtend ist, daB mit dem Loschen bestirnmter Gliter wie z.B. 
Getreide die verpesteten Nager an Land geschafft werden konnten 117), wo 
der Pestumzug dann in bekannten Weise begann. 

Die Oberlieferung berichtet jedoch auch eine Anzahl von Fallen, in 

112) Ebenda, S. 227; A. Bonebakker, Over pest, S. 77. 
113) Die Pestgeschichte kennt eine Reihe von Fiillen, in denen Frachtschiffe 

fiihrerlos auf See trieben. wei! die Besatzungen von der Pest ausgetilgt waren. 
(G. Sticker, Seuchengeschichte I. 2, S. 110.) 

114) W. Pijnappel, De Pest, in: De Gids 64 (1900) I, S. 143. 
115) Aus dem Jahre 1720 Iiegen diesbeziiglich folgende Angaben vor: 

Schiffsname Auslau/tag und -ort Ankunftstag lind -ort 
St. Louis 12. Aug. Marseille ca. 15. Okt. Texel 
Lampton 16. Sept. Cette 27. Okt. Rotterdam 
John van Dublin 29. Sept. Toulon 14. Nov. Goeree 

(Oben, S. 32; ARA, Stat.-Gen. 3401, Res. 25. Nov. 1720, Fol. 46lf.; 4. Dez. 1720, 
Fol. 479). 

116) L. F. Hirst, Conquest of plague, S. 60, 328; J. Z. Kannegieter, Pest te Am
sterdam in 1602 en enkele aantekeningen over daarop volgende epidernieen, in: 
Mbl. Amstelodamum 51 (1964), S. 225. 

117) L. F. Hirst, Conquest of plague, S. 328. 
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denen Menschen durch Kontakt mit Sachen an Pest erkrankten, ohne daB 
Ratten direkt im Spiel gewesen sein konnen 118). Urn dieses Phiinornen zu 
erkliiren, war schon Chronist Sticker selbst der Meinung, die Worte pest
oder giftfangend 119) sollten durch flohfangend ersetzt werden, "und vieles 
wird klar" 120). Diese Auffassung wurde im allgerneinen von anderen 
Pionieren der modemen Pestforschung nicht geteiIt. Erst im Laufe der 
folgenden Jahrzehnte durchgefiihrte Experimente bewiesen, daB in Waren 
nistende Rattenflohe bei der Pestiibertragung eine wei taus verhiingnisvol
lere Rolle spielen, als noch urn die Jahrhunderwende angenommen wurde. 
Sie konnen unter bestimmten Umstiinden, wobei kiihle klimatische Ver
hiiltnisse einen wichtigen Rang einnehmen, die verendeten Pestratten lange 
Zeit iiberleben und rnanchmal noch eine Reise urn den hal ben Erdball 
iiberstehen 121). Giinstige Lebensbedingungen wiihrend des Transports bietet 
ihnen der Unterschlupf in unverarbeiteter Baumwolle, Wollstoffen, Ge
treide, leeren Getreidesiicken, Fellen 122). 

Demnach war die im Jahre 1720 vorgenommene Einteilung nach su
spekten und erlaubten Giitem prinzipiell ein Schritt auf dem richtigen Wege. 
Nur wurden seitens der Verantwortlichen aus den zutreffenden Beobach
tungen friiherer Zeiten falsche Schliisse gezogen, die in der Behandlung 
pestverdiichtiger Giiter zum Ausdruck kamen. 

Unter dern Aspekt, daB nur hohe Ternperaturen in der Lage sind, Ratten
f10hen den Garaus zu roachen 123) und angesichts der faktischen klirnatischen 
Verhiiltnisse in den Niederlanden wird das Warenliiften eine recht un
sinnige MaBnahme gewesen sein; unter bestimmten Bedingungen konnte 
dies die Lebensdauer eventuell vorhandener Flohe eher noch verliingert 
haben. - Dagegen sind die Parasiten ernpfindlich gegen Feuchtigkeit 124) 

und damit erst recht gegen f1ieBendes Wasser 125). Solcherma13en in der 
Meeresbrandung gereinigte Waren wurden jedoch von der Regierung fUr 
derart gefiihrlich gehalten, daB sie die bewuBten Todesurteile aussprechen 
lieB. 

Aus alledern erhellt, daB die Pestgefahr von den Behorden in mancherlei 
Richtung falsch dimensioniert worden ist und der getiitigte Aufwand 
dementsprechend zu hoch war. -Jedoch tat die Regierung unbewuBt auch 
das Richtige, denn mit dem Biindel ihrer Praecautiifn traf sie gliicklich die 
einzige fUr ihre Zeit mogliche angemessene und zugleich wirksarne MaB-

ll8) G. Sticker, Seuchengeschichte I. 2, S. 206ff. 
ll9) VgI. oben, S. 28. 
120) G. Sticker, Seuchengeschichte I. 2, S. 202, 316. 
121) L. F. Hirst, Conquest of plague, S. 320ff., 400. 
122) Ebenda, S. 310ff. 
123) VgI. L. F. Hirst, Conquest of plague, S. 329f., 381. 
124) Ebenda, S. 324. 
125) Gewisse GesetzmaBigkeiten in dieser Richtung sind woW schon im 18. 

und 19. Jh. beobachtet worden, denn die "abwartende Liiftung" pestverdachtiger 
Sachen wurde allmahlich durch Abspillen mit ftieBendem Wasser, durch "Back
ofenhitze" und andere MaBregeIn einer beschleunigten Reinigung verdrangt. 
(G. Sticker, Seuchengeschichte I. 2, S. 202, 314.) 
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nahme: Sie hielt Schiffe und Waren aus dem franzosischen Pestgebiet mit 
vielleicht verpesteten Ratten und deren infizierten Parasiten von ihren 
Hafen fern, wo die dort existierenden groBen Rattenkolonien den Ausbruch 
von Menschenpest besonders begtinstigt hatten und auBerdem die Haupt
ballungsgebiete der Bevolkerung gefahrdet waren 126). 

Die Verbannung der aus den Pesthafen Slidfrankreichs kommenden 
Schiffe war also die notwendige, aber auch hinreichende Bedingung zur 
Vermeidung eines Seuchenausbruchs. Anderweitige MaBanahmen der Pest
abwehr waren deshalb ohne Wert. Sinnlos waren ebenfalls liber die ge
nannte Bedingung qualitativ hinausgehende VorsichtsmaBregeln, weil sie 
keinen zusatzlichen Nutzeffekt brachten. Hierzu zii.hlt an erster Stelle die 
Vernichtung der ohnehin weit drauBen liegenden und daher ungefahrlichen 
"Moignon." 

Den Mehrpreis fUr die unnlitzen MaBnahmen hatten vor allem neben 
den in- auch auslandische Handels- und Schiffahrtsbetriebe zu zahlen, 
femer die von der Justiz belangten, objektiv Unschuldigen - Hingerichtete 
wie Gefangene - und nicht zuletzt die in Quarantane verbrachten Personen, 
denen die Separation eine wohl hochst unangenehme Erfahrung beschert 
haben mull 127). 

Doch wie erwahnt, orientiert sich das Werturteil liber die Praecautien 128) 

an den wissenschaftlichen Erkenntnissen des 20. Jhs. und ist mit diesem In
strumentarium sicher leicht zu fallen . Mogen die Menschen spaterer Gene
rationen einmal Almliches hinsichtlich der unbesiegten Krankheiten 
unserer Zeit feststellen konnen. 

126) Allein die Hafenstadte Amsterdam und Rotterdam ziihlten urn 1720 zu
sammen ca. 250.000 Einwohner, wahrend die Bevolkerung Hollands auf 825.000, 
und die der gesamten Republik auf 1,9 Mill. Menschen zu schatzen ist. (J. A. 
Faber, H. K. Roessingh, B. H. Slicher van Bath, A. M. van der Woude, H. J. 
van Xanten, Population changes and economic development in the Netherlands: 
a historical survey, A.A.G. Bijdragen 12, Wageningen 1965, S. 57ff., 110). Dem
nach stellten die bieden Seestadte Quoten an der hollandischen und niederlan
dischen Gesamtbevolkerung von rd. 30 bzw. 13%. 

127) Vgl. L. F. Hirst, Conquest of plague, S. 379f.; W. Pijnappel, De Pest, S. 143. 
128) Nach Drucklegung des vorliegenden Beitrages entdeckte Verf. unter Nr. 

726 des im Algemeen Rijksarchief befindlichen Familienarchivs Fagel einen 
Aktenband, der die Aufschrift Praecautiiin tot weeringe van de besmettelijcke zieckte 
(13. Aug. 1720 - 15. Nov. 1723) triigt. Dieses Dossier enthalt in chronologischer 
Folge ausgezeichnete Abschriften der meisten oben zitierten Briefe und Resolu
tionen. Der Band wurde offensichtlich zum personlichen Gebrauch von Franyois 
Fagel (1659-1746) zusammengestellt, in dessen Amtszeit die Praecautiiin fielen. 
(Fagel war "Griffier" der Staten-Generaal von 1685 bis 1744). 
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NEDERLANDERS EN DUITSERS OVER ZICHZELF EN OVER 
ELKAAR 

Spiegel der wederzijdse economische betrekkingen in de 19de eeuw *) 

door 

J. F . E. BLASING 

Genie en philisterdom, doet Goethe in Werther begrijpen, verhouden zich 
tot elkaar als rivier en kanaal en dat laatste acht hij kenmerkend voor de 
Hollandse kaaskopers en zielverkopers en vooral voor de renteniers met hun 
trekschuiten en windmolens 1). 

Buren hebben, zo blijkt eens te meer, meestal geen vleiende indrukken 
van elkaar. In dat opzicht onderscheidt het buurmanschap van Duitsers 
en Nederlanders zich niet van dat tussen andere volkeren. Ben belangrijk 
verschilligt weI in de taal en andere verwantschappen die soms tot een wat 
geforceerde distantiering nopen 2). Dat men in beide landen er doorgaans 
pittiger meningen over elkaar op na houdt dan elders is allicht ook te wijten 
aan faktoren op het econornische vlak. De meer dan duizendjarige traditie 
en de tot op heden groeiende intensiteit der econornische betrekkingen tussen 
beide gebieden, die elkaar vanwege hun verschillende geographische ligging 
en uitrusting met hulpstoffen nodig hebben, hebben econornische rivaliteit 
en eenzijdige suprematie uiteraard geenszins kunnen verhinderen, integen
deel. Ondanks de complementaire economische verhouding gaat men vroeg 
zijn eigen weg met, zoals bekend, verschillende resultaten. Het kleine land 
weet sich commercieel en kultureel op eenzame hoogte te plaatsen, het 
grote daarentegen moet lange tijd met - extreem gezegd - politieke en eco
nornische inferioriteit genoegen nemen. "De treurigste eeuwen in Duitsch
lands en Europaas geschiedenis zijn juist de roemrijkste in die van Neder
land", bericht een Nederlandse anonymus niet ontevreden in 1851 3) . Niet 
dat de onfortuinlijke Duitsers daar inrniddels niet op de hoogte van zijn 
en dat die ontwikkeling geen aanleiding geeft tot wrijvingen. Sterker nog: 
ongeacht de naweeen van de gouden eeuw der Hollanders en met name 
mede dankzij hun ijzeren commerciele greep op het Duitse achterland 
kondigt zich in de eerste helft van de 19de eeuw voor het eerst na de 

*) In een vrijwel ongewijzigde versie voorgedragen op de 26ste congresdag van 
de studievereniging voor Sociaal-economische geschiedenis te Amsterdam op 
25 september 1976. De toen door de leden Drs. H. A. Diederiks, Prof. Dr. P. W. 
Klein, Dr. F. Snapper, Dr. A. Stolp, Prof. Dr. W. J. Wieringa en Prof. Dr. A. 
M. van der Woude gemaakte aanvullende opmerkingen, waarvoor schrijver zijn 
erkentelijkheid betuigt, kunnen in een uitvoeriger studie tot hun recht komen. 

1) P. J. van Winter, De Chinezen van Europa, 1965, bIz. 18. 
2) H. W. von der Dunk, Duitsland toont grillig beeld in ons openbare bewust

zijn, in: NRC Handelsblad van 24-11-1975. 
3) Hoe de Duitscher denkt over Nederland en zijne kolonien, 1851, bIz. 85. 
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door de Hollands-Engelse concurrentie verdrukte macht der Duitse Hanze 
onmiskenbaar een periode van gestage Duitse economische bloei aan. H. 
W. von der Dunk heeft de uit een en ander rijkelijk voortvloeiende kritiek 
en eeuwenoude wederzijdse irritatie eens in een notedop weten samen te 

. vatten door voor de vraag "Wat is Nederland in Duitse ogen?" het ty
perende antwoord te formuleren "Een streek, waar Duitsers leven, die zich 
Nededanders noemen", en voor de tegenvraag "Wat is Duitsland in Neder
landse ogen?" de niet minder typerende filippica: "Een wat hinderlijke 
onvermijdelijkheid" 4). 

De vraag rijst natuurlijk: wat doen we ermee? Kan een a priori wiUe
keurige selectie van min of meer pittoreske uitlatingen meer zijn dan een 
anthologie van hooguit fragmentarische waarheden, literaire ontboeze
mingen of hoogst subjectief gekleurde bespiegelingen op basis van niet repre
sentative individuele belevenissen en indrukken? Houdt die selectie niet 
bovendien weer een selectie in uit wat vroegere schrijvers schilderachtig 
genoeg achtten om overgeleverd te worden? 

De historicus, die meer dan de empirie en het getal verafgoodt, is ge
houden van aile beschikbare bronnen gebruik te maken, zeker wanneer 
hij hun betrekkelijkheid beseft. De ontbrekende mogelijkheid tot veri
fiering sluit direkte verbanden weliswaar uit, doch staat vaak een indirekte 
kausaliteit toe. Wat Duitsers en Nededanders bijvoorbeeid over elkaars 
taal dachten en hoe zij dit uitten geeft veelal een dieper inzicht in bepaalde 
typische "karaktertrekken" dan menige caleidoscoop van volkseigenschap
pen uit die tijd. "Der Esel komt mir vor wie ein Pferd in's HoIlandische 
iibersetzt", zo heet het in 1790 5). Op een adellijke Duitse reiziger maakt 
de Nederlandse taal de indruk, "dass sie irgendeinmal in Herrengesell
schaft gegen drei Uhr morgens erfunden worden sei" 6). "Indessen waren 
selbst in diesem Misthaufen vielleicht Peden zu finden", meent zelfs de 
vermaarde taalkundige A. W. von Schlegel, in de jaren 1791-1796 huis
onderwijzer te Amsterdam, "wer nur Geduld hiitte sie heraus zu fischen" 7). 
Sterk is ook, om een ander voorbeeld te geven, het Duitse oordeel over het 
toneel in Nederland. "Es geh6ren in der That nicht nur gesunde, sondem 
auch dicke Nerven dazu, urn das Gebriill und Geheul der hiesigen Schau
spieler zu ertragen", schrijft de toneelkritikus G. Forster tegen het eind 
van de 18de eeuw. De kunst der declarnatie hebben de acteurs volgens hem 
van de windmolens afgekeken. "Ihre Arme waren unaufh6rlich in der Luft, 
und die Hande fiatterten mit einem krampfhaften Zittem und ausge
spreizten Fingem in einer Diagonallinie vor dem K6rper vorbei" 8). 

4) H. W. von der Dunk, De Nederlander in Duitse ogen, in: Duitsland, bijlage 
NRC van 18-11-1969. 

5) E. F. Kossmann, Holland und Deutschland. Wandlungen und VorurteiIe, 
1901, bIz. 20. 

6) H. Meyer, Das Bild des Hollanders in der deutschen Literatur, in: Zarte 
Empirie, 1963, biz. 222. 

7) E. F. Kossmann, op. cit." biz. 20. 
8) J. Bientjes, Holland und der Hollander im Urteil deutscher Reisender (1400-

1800), 1967, biz. 157. 

4 
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Over de Nederlandse taal en toenmalige toneelcapaciteiten als zodanig 
komen wij inderdaad niets te weten, al relativeren de feiten, dat het beroep 
van acteur hier te lande toen al in veel hoger aanzien stond dan in Duits
land waar men het als volstrekt minderwaardig beschouwde, en dat de 
kennis van het Nederlands tot ver in de 19de eeuw een vanzelfsprekende 
vereiste was voor de Duitse koopman in bijvoorbeeld Bremen en Hamburg, 
de krasheid van dergelijke oordelen 9). Veelzeggender voor de historicus 
worden de Duitse waardeoordelen pas in relatie tot hun tegenhangers in 
tijd en voorteken. Aan het eind van de 17de eeuw prijst de Duisburgse 
rector Henninius het Nederlands om zijn zachtheid, zijn aanpassingsver
mogen en zijn vooruitstrevendheid. Bovenal munt, wat slechts ren eeuw 
later als "feuchter Niederschlag des Deutschen" en als "Gurgellaute" zal 
worden geclassificeerd, thans uit door opmerkelijke "Lieblichkeit" 10). Het 
verbaast niet dat "die Deutschen daheim", aldus R. Hapke over dezelfde 
tijd 11), "die Einrichtungen der Hollander als vorbildlich ansahen, ihre 
Klassiker lasen, die Maler bewunderten und sich am Spiel der Schauspieler
truppen erfreuten". "D'etre civilise en Hollande" gold tot lang in de 18de 
eeuw als bijna onmisbaar voor de wetenschapper en dat niet aileen. "Poli
tisch, wirtschaftlich und geistig, in Sprache, Geschichtsschreibung, Wissen
schaft und Dichtung sind uns die Niederlande bis zum letzten Drittel des 
18. Jahrhunderts voraus, ja, unsere Lehrmeister gewesen" 12). 

De voorbeelden spreken eigenlijk voor zichzelf. De historische lijn loopt 
hier duidelijk van het verleden naar het heden. Wat wij in dat opzicht ook 
in hedendaagse publikaties aantreffen, stemt tegen die historische achter
grond gezien tot nadenken: op grond van de neiging om een extreem stand
punt in te nemen wordt in de Duitse literatuur weI eens van het Saulus
Paulus-karakter van de Duitsers gesproken 13); en in Nederland: "Het 
Duitse yolk is een yolk van het gemiste midden, van waaruit de mens in 
een soort harmonie van hoofd, hart en hand handelt". ,Misschien was het 
daarvoor voorbestemd' "zoveel teutoonse monsters te baren maar tegelijk 
uitverkoren, als een soort compensatie, een aantal van de meest sensitief 
spirituele geesten voor te brengen, aan de uiterste rand van het breekbare 
en subtiele" 14). Deze uitspraken lijken mij eveneens notedoppen met erin 
kern en van waarheid waarvoor wij in de geschiedenis zoveel associatieve 
voorbeelden vinden: hier het gemiste evenwicht met aIle daaruit voort-

9) Id., Ioc. cit.; L. Beutin, Nordwestdeutschland und die Niederlande seit dem 
Dreissigjahrigen Krieg, in : Gesammelte Schriften zur Wirtschafts- und SoziaI
geschichte, 1963, bIz. 246. 

10) E. F. Kossmann, op. cit., bIz. 19, H. Meyer, art. cit., bIz. 222. 
11) R. Hapke, Der deutsche Kaufmann in den Niederlanden, in: Pfingstblatter 

des Hansischen Geschichtsvereins, 1911, bIz. 61. 
12) F. Petri, Deutschland und die Niederlande. Wege und Wandlungen in1 

Verhiiltnis zweier Nachbarv6Iker, in: Gemeinsame Probleme deutsch-niederHin
discher Landes- und VoIksforschung, 1962, bIz. 10 alsmede L. Beutin, art. cit., 
bIz. 227. 

13) H. Eich, Die unhein1lichen Deutschen, 1963, bIz. 55 e.Y., 67 e.Y., 106 e.Y. 
14) H. Redeker, Galerie, in: CS NRC Handelsblad yan 3-10-1975. 
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komende gevoeligheden en emoties, daar het bedaarde yolk waar zeewind 
en nevel, A. J. C. Ruter wijst er zo treffend op, geen klimaat scheppen voor 
buitensporigheden 15). 

Niet zonder opzet heb ik tot dusver expliciete Nederlandse oordelen be
treffende de als voorbeeld genoemde terreinen buiten mijn betoog gehouden. 
Ze zijn er namelijk niet of nauwelijks: bijtende kritiek evenmin als het ge
wone bestek te buiten gaande lofprijzingen. WeI is er weer Duitse lof voor 
het evenwichtige ontzien van de Duitse taal. "Holland zeigte sich nicht so 
toricht und unwissend", deelt E. F. Kossmann in 1901 tijdens zijn oratie 
aan het Leidse gehoor mee. "Es begnugte sich, den deutschen Gelehrtenstil 
unertriiglich oder liicherlich zu finden" 16). Het vermoeden is niet helemaal 
ongerechtvaardigd dat de Nederlanders er toen inderdaad zo over dachten 
en in de 19de eeuw nog zo over denken. "De Nederlandsche taal is schoon, 
grammaticaal goed gebouwd, net en precies als de menschen, recht en zonder 
onnoodige bochten als de sloten en kavels van de inpolderingen", oordeelt 
H. Blink in 1892 17), "zij mist het schitterende en zoetvloeiende van de 
zuidelijke talen, het vlugge der Fransche, en het lijmerige, dwepende van 
de Duitsche taal." Als symptoom moge hier ook het voorbeeld van de 
Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken in de jaren veertig van de 
vorige eeuw dienen, de half-dove generaal De la Sarraz. Van hem is bekend 
dat hij een hekel had aan de ambtelijke taal en vooral aan het proza uit 
Berlijn met zijn lange zinnen. Hij liet daarom dergelijke stukken soms 
maandenlang onafgedaan in zijn la liggen 16). Toch geeft aan de andere kant 
de briefwisseling van Thorbecke in de periode 1830-1833 een indikatie voor 
de relatief dunne laag tussen Duitse pathos en Nederlandse soberheid. Zo
lang Thorbecke zijn brieven in het Nederlands stelde, slaagde hij erin zijn 
gevoelens op indrukwekkende wijze in toom te houden en bleef hij zijn 
correspondenten, hoe goed hij deze ook kende, onveranderlijk op plechtige 
toon toespreken. Zodra hij zich echter in het Duits begon uit te drukken, 
ging hij voor de grootste sentimentaliteiten niet opzij 19). 

Het lijdt geen twijfel: voor een integrale geschiedschrijving zijn dit alle
maal erg nuttige gegevens, die tot relevante conclusies kunnen leiden of 
deze in ieder geval mede kunnen helpen staven. De studies van H. Meyer 
en J. Bientjes 20) met hun door Duitse gevoelens voor Nederlandse toe
standen bepaalde waarderingscurven tonen dit op indrukwekkende wijze 
aan. Maar heeft ook de economisch historicus er iets aan? 

15) A. J. C. Ruter, Historische studies over mens en samenleving, Geschiedenis 
van Nederland IV, 1967, biz. 316, 362/363. 

16) E. F. Kossmann, op. cit., biz. 20. 
17 H. Blink, Nederland en zijne bewoners, dl. 3, 1892, biz. 164. 
18 C. B. Weis, Duitsiand, Nederland en de Rijn, in: Kleio, 16dejg., 1975, biz. 10. 
19) De briefwisseling van J. R. Thorbecke, dl. I, 1830-1833. Uitgegeven door 

G. M. Hooykaas met medewerking van een werkgroep o.l.v. J. C. Boogman, 
in: Rijks geschiedkundige publicatien, 1976. Besproken door P. M. Reinders in 
CS NRC Handelsblad van 23-7-1976. 

20) Zoals in noot 6) en 8). 
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Mij dunkt van weI. We behoeven er hier niet uitvoerig over te filosoferen 
in welke mate ook de economische geschiedenis zonder kennis van de mens 
en het milieu, waarin deze economiserend optreedt, op de befaamde " empty 
boxes" van J. H. Clapham 21) zou gaan lijken. De voorbeelden uit de 
praktijk der Duits-Nederlandse economische betrekkingen in de 19de 
eeuw illustreren dit nadrukkelijk genoeg. Hoe anders zouden wij immers, 
om een voorbeeld te geven, kunnen trachten te verklaren waarom Pruisen, 
de toendertijd voor Nederland belangrijkste Duitse staat, zich lange tijd 
in de handelspolitieke onderhandelingen ten behoeve van een Duits-Neder
lands handelstraktaat gedraagt als de "tweederangsmogendheid" die 
Nederland sinds de scheiding van Belgie definitief is, terwijl Nederland zich 
ten opzichte van de Duitse kant vaak als de grootmacht opstelt die Pruisen 
inmiddels wordt geacht te zijn? Voorwaar een merkwaardige, doch historisch 
alleszins verklaarbare rolverwisseling, verklaarbaar althans vanuit de weder
zijdse "waardering" - het laatste voor die decennia tussen aanhalings
tekens geplaatst. Hoe Duitsers en Nederlanders elkaar zien en wat hun 
gevoelens ten opzichte van elkaar zijn, bepaalt heel duidelijk het onder
handelingskiimaat en daarmee de onderhandelingsresultaten. Meer dan 
een keer komen de Duitse diplomaten pas na afloop van de handelspolitieke 
gesprekken tot de ontdekking dat de sterke Duitse onderhandelingspositie 
geen adequate neerslag op papier heeft gevonden. "Hoffentlich macht man 
diesmal endlich Ernst jenem fatalen Volk gegeniiber", roept G . Mevissen 
wanhopend in 1841 uit 22), het jaar van de Duitse opzegging van het be
kende Nederlands-Duitse suikertraktaat van 1839, dat de Nederlandse 
suikerindustrie op kosten van de Duitse hoogst eenzijdige voordelen heeft 
opgeleverd. Het Duitse ontzag voor het Nederlandse verleden en de bekende 
Nederlandse ontkenning van het toenmalige heden oefenen in deze onmis
kenbaar grote invloed uit. "Eine gewisse Achtung fiir die alten Holliindi
schen Institutionen, unter welchen sich ein kleines Land von wenig innern 
Hillfsmitteln auf eine bewunderungswiirdige Hohe gehoben hatte", zet 
H. F . Osiander uiteen 23), "war noch allgemein verbreitet und mochte woW 
den Niederlanden in ihren Unterhandlungen eine gewisze, sich von selbst 
aufdringende Autoritiit gegeben haben". 

Zo bezien schuilt er weinig raadselachtigs in de manier waarop Pruisen 
na 1815 in een aantal Nederlandse chicanes berust, zoals de "unerhorten 
Beliistigungen" der Rijnscheepvaart, de "riicksichtslosen Widerstand" 
tegen de Keulse Rijn-zeescheepvaart, zoals "willkiirliche Erpressungen" en 
de "emporende Vexationen" in verbinding met het "unertriigliche" op
treden 24) van de Nederlandse douaniers die de Duitse goederen zowel te 

21) J. H. Clapham, Of Empty Economic Boxes, in: The Economic Journal, 
jg. 1922, biz. 119 e.v. 

22) J. Hansen, Gustav von Mevissen. Ein rheinisches Lebensbild 1815-1899, 
2 dl., 1902, dl. I, bIz. 240. 

23) H. J. Koenen, De vroegere en latere Nederlandsche handelspolitiek, 1857, 
biz. 172. 

24) N. W. Posthumus, Documenten betreffende de buitenlandsche handels
politiek van Nederland in de negentiende eeuw, dl. III, 1923, Nr. 7, biz. 7, Nr. 8, 
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water als te land "met strengheid en volgens de letter van de wet" en niet 
zelden volgens meer, namelijk eigen inzicht kontroleren. In de jaren dertig 
komt het voor dat Nederlandse overheidsinstanties aan Duitse schepen de 
Duitse plaats van uitgifte van bepaalde scheepsdocumenten voorschrijven 25), 
en tot in de jaren veertig aarzeIt men in Den Haag niet om de wens naar 
Duitse handelsconcessies door krachtige maatregelen, in sommige gevallen 
zelfs repressailles te onderstrepen. De Pruisische sancties tegen Nederland 
daarentegen zijn of te zachtzinig of worden, zo blijkt uit de diplomatieke 
correspondentie, uit vrees voor Nederlandse tegenmaatregelen helemaal 
niet toegepast. Ik ben niet de mening van P. J. Bouman 26) toegedaan dat 
hier "de wijsheid van een welbewuste politiek op lange termijn" als mogelijke 
verkIaring voor de Pruisische abstinentie moet worden overwogen. Daar
voor ontbrak het de weinig doortastende Berlijnse politici ten opzichte van 
Nederland aan de nodige "wijsheid op korte termijn", die natuurlijk ook 
van de Pruisische staat als nieuwe macht aan de Rijn niet verwacht mocht 
worden. Evenmin overigens als een gewapend optreden. De my the van het 
Pruisische Inilitarisme wordt in ieder geval niet in de eerste helft van de 19de 
eeuw geboren. Niet voor niets spot Heinrich Heine over de Duitsers, die 
meer voor maneschijn en aardappelen voelen dan voor werkelijk machts
vertoon 27). Zijn het niet ook de Nederlanders die tegen 1840 de "ontoe
reikende bewaking" van de Pruisische grens luid beklagen, en is het niet 
Berlijn dat voortdurend zijn bekIag doet over de con troles van de Neder
landse douanebeambten op Pruisisch gebied? 26). 

Wanneer wij aldus de econoInische geschiedenis in het geschetste ruime 
kader bezien, stuiten wij bijgevolg op vragen van machtsverhoudingen, die 
een zuiver econoInische interpretatie niet toelaten. Er zijn gevoelens in het 
spel en waardeoordelen, die evenwel tot waardevolle elementen van de 
economisch-historische analyse en verkIaring kunnen evolueren. 

Laten wij derhalve eens proberen om de lijnen door te trekken. Valt 
er - in Duits-Nederlands perspectief met betrekking tot met name de 19de 
eeuw - een correlatie te bespeuren tussen de feitelijke econoInisch-historische 
situatie in het ene land en zijn objectief waarneembare relaties tot het andere 
land enerzijds en de sUbjectieve waardering van zichzelf en de buren ander
zijds? WeerspiegeIt, met andere woorden, de gevoelswereld de historische 
economische werkelijkheid en zo ja, is er dan een terugkoppeling mogelijk? 
Zou men in dat geval vanuit een gedynaIniseerde synopsis der Duits
Nederlandse gevoelens kunnen concluderen tot de reele econoInische ont
wikkeling - hoe vaag dan ook omlijnd? 

bIz. 8 e.v., Nr.98, bIz. 168, Nr.l02, bIz. 174, Nr.I72, bIz. 332, dl. V, 1972, 
Nr. 106, bIz. 264. 

26) J. F. E. Blasing, Das goldene Delta und sein eisernes Hinterland 1815-1851. 
Von niederliindisch-preuszischen zu deutsch-niederliindiscben Wirtscbaftsbezie
bungen, 1973, bIz. 78, 163/164. 

26) P. J. Bouman, recensie van J. F. E. Blasing, Delta: in: Maandschrift Eco
nomie, 38ste jg., 1974, biz. 641. 

27) Ibid. 
28) J. F. E. Blasing, op. cit., biz. 163. 
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Wat betreft Duitsland en het aan de 19de eeuw voorafgaande tijdperk is 
de zeer waarschijnlijke teneur van het Nederlandse oordeel relatief gemak
kelijk te reconstrueren. Duitsland is populair in Europa en Nederland, om
dat het, aldus een toepasselijke formulering van J. L. Heldring 29), nog Diet 
bestaat. Volgens de 18de eeuwse humoristen was er destijds alle kans dat, 
als je hoed in het toenmaligeHeilige Roomse Rijk van de Duitse Natie af
waaide, je er in een van de meer dan 300 onafhankelijke Duitse buurstaten 
naar zou moeten zoeken 30). De dientengevolge achterlijke en politieke 
structuur dwarsboomt uiteraard elke Duitse machtsontplooiing naar bin
nen en naar buiten, maar opent pari passu de Duitse markten voor aIle 
buitenlandse economische belangen. 

De evolutie der Duitse meningen over Nederland hangt hiermee ten 
nauwste samen. Het uit de 17de eeuw afkomstige beeld is meestal een "na
ieve en steeds onverbloemde, stomme bewondering" van de Hollandse 
luister. "Man erlebt Holland und seinen Mittelpunkt Amsterdam als etwas 
Einmaliges, Grossartiges, als wunderbare Vereinigung von Weltmacht, 
Reichtum, Wohlleben, Lebensmut, Gelehrsamkeit und Kunstsinn. Immer 
wieder heisst es: Amsterdam sei die eigentliche Hauptstadt der Welt" 31). 
Het is het tijdperk waarin de Nederlanders het met hun Oosterburen in 
sommige opzichten roerend eens blijken te zijn. Zoals V ondel, die vervuld 
van de vaderlandse heerlijkheid heeft vermeld dat "heel de werelt om 
Amsterdam gebouwt" is, zingt de toondichter A. Valerius: "Sy lopen door 
de woeste zee, A1s door het bosch de leeuw" en noemt Hugo de Groot de 
Hollanders in een adem met Atheners en Romeinen 32). De Duitse kritiek 
zet pas in de tweede helft van de 18de eeuw in, als met het toenemende ver
val van Hollands stapelmarkt alsmede de economische emancipatie van de 
Duitse Hanzesteden Bremen en Hamburg de tanende suprematie der Re
publiek duidelijker wordt. Vrij plotseling, na het hierboven uiteengezette 
niet verbazingwekkend, komt het beeld op van de trage Hollander in zijn 
moeras, die zich door zijn "Kramerseele" en zijn fiegma van de Duitse 
zusternatie heeft vervreemd 33). Om met Kant 34) - in 1764 - te spreken: 
"Die Italiener und Franzosen zeichnen sich durch ihr Gefiihl des Sch6nen 
aus; die Deutschen, Englander und Spanier durch ihr Gefiihl des Erhabenen. 
Nur den Holliindem fehIt beides, sie haben hier ganzlich die Nullitat, die 
sie zum negativen Beispiel geeignet macht". Ik laat in het midden of dit 
aangemerkt kan worden als voorbeeld van "Kritik der reinen Vemunft". 

Niet veel anders over "Mijnheer" oordelen Herder en, later, Schopen-

29) J. L. Heldring, Duitsland en de rest: een kloof? Dezer Dagen, NRC Handels
blad van 25-5-1976. 

3D) Maandblad van de voorlichtingsdienst van de Europese gemeenschappen 
Nr. 133, februari 1971, biz. 18. 

31) H. Meyer, art. cit., biz. 205/206. 
32) H. C. Diferee, Nederlands opkomst als handelsnatie, z.j., bIz. 28 en H. 

Blink, op. cit., biz. 157. 
33) J. F. E. Blasing, op. cit., bIz. 3/12. 
34) H. Meyer, art. cit., bIz. 208/209. 
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bauer 35). Voor hen is Nederland identiek met kruideniersgeest, bedaard
heid en saaiheid. Het bevestigt de trend dat de 19de eeuwse satire van 
Potgieter en Douwes Dekker bepaalde overeenkomsten met de Duitse 
spotternij vertoont, al vindt deze v66r de eeuwwisseling meer op incidentele 
dan op massale schaal plaats: de economische achteruitgang der RepubUek 
gaat in de tweede helft van de 18de eeuw gepaard met een dalende lijn 
van de eerst zo uitbundige Duitse lof, of anders gezegd, met een duidelijke 
groei van de Duitse kritiek. 

Impliceert nu de economische herorientering van Nederland en de op
leving van handel en industrie in en na het midden der 19de eeuw een weer 
groeiende positieve qualiteit van de Duitse waardeoordelen? Na 1850 leg
gen beide landen immers niet aileen hun voornaamste economische geschil
punten bij maar maakt de Nederlandse liberale koerswijziging ook een einde 
aan de periode van projectie van het commerciele verleden in de toekomst 
en ontplooit Nederland zich voortaan in dezelfde dynamisch-industriele 
richting als Duitsland. Volgens Meyer 36) vindt de wending in bonam partem 
pas rond de eeuwwisseling plaats en behoeft de gehele 19de eeuw geen ver
dere differentiatie. Mijn indruk is dat de Duitse "Schimpfwut" ten opzicht 
van Nederland gedurende de eerste helft van de 19de eeuw een onmisken
baar culminatiepunt bereikt om daarna, zonder duidelijk positief te worden, 
inderdaad weer geleidelijk uit de literatuur te verdwijnen. Natuurlijk: aan 
de ene kant zijn er geen fundamentele Duits-Nederlandse meningsver
schillen meer aan de orde. Aan de andere kant hebben de Duitsers het veel 
te druk met hun opkomst als industriele wereldmacht om de verhoudings
gewijs uiterst bescheiden economische vooruitgang van Nederland nog be
wonderend te kunnen registreren. Tegen die achtergrond moet men het 
uitblijven van overdreven lof of kritiek uit Duitsland positief beoordelen. 

Veel boeiender in eerste instantie, maar niet minder paraileile lijnen 
vertonend is daarom de aan het Duits-Nederlandse bandels- en scheepvaarts
verdrag van 1851 voorafgaande periode. "Seit vielen Jahren herrscht in 
Deutschland, meistens aber in den Rheinliindern, ein hochst feindseliger 
Geist gegen die Niederlande", verluidt het in 1844 3'1). Dit slaat vooral op 
de decennia na 1815, als Nederland de vermaarde bepaling van het Wener 
Congres, die de Rijn "jusqu'a la mer" internationaal en vrij van doorvoer
beletselen verklaart, met de hoogst sofistische interpretatie omzeilt, dat de 
zee begint waar het getij merkbaar en het water brak wordt, dat wi! zeggen 
bij Krimpen aan de Lek. Bovendien valt de Waal in deze zienswijze niet 
onder het internationale Rijnstatuut, zodat het mogelijk wordt in de Rijn
delta de doorvoer aan hoge tarieven en allerlei administratieve bepalingen 
te onderwerpen. Men moet zich realiseren wat eraan vooraf was gegaan 
om te begrijpen dat die chicaneuze Nederlandse interpretatie geen onver-

35) Id., art. cit., biz. 209 en G. K. Anton, Ein Zollbiindnis mit den Niederlan
den, 1902, biz. 35. 

36) H. Meyer, art. cit., biz. 205. 
37) Die Handelsverhaltnisse zwischen den Niederlanden und dem Zollverein, 

aus statistischen Quellen, 1844, biz. 1. 
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deelde Duitse sympatbie wekte. Vanaf de Middeleeuwen tot aan de Franse 
Revolutie had de Republiek -lange tijd haast onopgemerkt in het Duitse 
achterland - over een onaangevochten monopoliepositie in de Rijndelta 
beschikt. In de tweede helft van de 18de eeuw is men zich in Duitsland van 
zijn economische afhankelijkheid bewust geworden, maar kan door de 
politieke verbrokkeling hooguit verbaal aan de Nederlandse voorrechten 
worden getornd. Thans, aan het begin van de 19de eeuw, ziet Nederland 
tegen internationale afspraken in nog steeds kans om zijn door de feitelijke 
economische ontwikkeling en machtsverhoudingen achterhaalde monopolie
positie te handhaven en ziet men zich in het Duitse achterland nog steeds 
voor de noodzaak geplaatst, "sich aus jener unwiirdigen und lastigen Ab
hiingigkeit von Holland zu lasen, weil dessen Politik darauf abziele, unseren 
Fabrikanten den Untergang zu bringen" 38). Het is voor de beantwoording 
van onze vraagstelling verhelderend te weten dat de Duits-Nederlandse 
antithese in de eerste helft van de 19de eeuw zich het duidelijkst in de Rijn
problematiekmanifesteerten vervolgens in de koloniale sektor, waar Duits
land de positie van veruit belangrijkste afnemer van Nederlandse koloniale 
goederen inneemt. Juist ten gevolge van de in de 18de eeuw begonnen 
Nederlandse economische achteruitgang en de in de 19de eeuw versnelde 
inkrimping van economische aktiviteiten behoort de Rijnhandel en de 
koloniale handel tot de laatste en daarom hardnekkig verdedigde pilaren 
van Nederlands oude handelsmacht. Hier beschikt het land nog over at
traktieve monopolies, bier hoopt het te compenseren wat onder andere aan 
Bremen en Hamburg werd verloren. Omdat Pruisen echter met name ten 
aanzien van die sektoren onvoorwaardelijke Duitse prioriteiten stelt, botsen 
hier de Duitse en Nederlandse belangen het hardst 39). 

De bekende vergelijking van Duitsland als Nederlands "Milchkuh" 40) 

is bepaald een zachtzinnig en geenszins overdreven verwijt vergeleken bij 
wat na verloop van tijd de geopende Duitse sluizen passeert, al blijft bier 
en daar een zekere bewondering voor de slimme Nederlanders doorscheme
ren. "In sklavischer Abhangigkeit" had de Duitse rijkdom zich ervoor ge
leend, zo heet het bijvoorbeeld ergens nogal malicieus, "die Moraste Hollands 
in einen Blumengarten umzuwandeln", en dat niet alleen. "Deutsche Un
tiitigkeit und hollandische Klugheit brachten es dahin, dass kiinstlich ge
schmiedete Fesseln selbst in den Rheinlanden als ein natiirlicher und red
Hcher Rechtszustand galten" 41). 

Dat verandert natuurlijk niet van de ene op de andere dag. In de jaren 
dat Pruisen zich nog in de nieuwe Rijnprovincie moet orienteren en daarbij 
onderkent "dass unser passiver Zustand .. . sie (die Niederlande) dreister 
. .. gemacht zu haben schien" 42) toont in het bijzonder Keulen zich niet 

88) N. W. Posthumus, op. cit., dl. ill, Nr. 7, biz. 7/8. 
89) J. F. E. BIiising, op. cit., biz. 186/193. 
40) Id., op. cit., biz. 40 en J. C. Boogman, Die Suche nach der nationalen Iden

titiit. Die Niederlande 1813-1848, 1968, biz. 28. 
41) J. Hansen, op.cit., dl. II, bIz. 49. 
&2) N. W. Posthumus, op. cit., dl. ill, Nr. 14, biz. 20. 
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afkerig van de "engherzigste Kramergeist" en gaat ermee door, een zeer 
winstgevende expeditie- en kommissiehandel in opdracht van Nederlandse 
kooplieden te drijven. In feite blijft het bij de oude handelstoestanden en 
daarmee bij een vrij passieve rol van het achterland totdat de duurzame 
consolidatie van de overgebleven Nederlandse monopoliesubstantie ten ge
volge van de oprichting van het Duitse Tolverbond, de Belgische revolutie 
en haar consequenties alsmede ten gevolge vooral van de groeiende concur
rentie door talrijke Europese havensteden een onmogelijkheid gebleken is. 
Kleine, hoewel taktisch uiterst handige concessies ten behoeve van op lange 
termijn twijfelachtige successen kunnen de ondermijning van de Hollandse 
stapelmarkt uiteraard evenmin tegenhouden als de overgang van verbale 
naar praktische Duitse emancipatie, waarvan in 1841 de opzegging van het 
eerst in 1839 gesloten Duits-Nederlands handelstractaat een gevolg was. Na 
ondertekening van dit voor Duitsland zo onvoordelig uitgevallen verdrag 
heeft het in het achterland verzoekschriften geregend waarin om konkrete 
maatregelen wordt verzocht "zur endgiiltigen Vemichtung des Handels
und Schiffahrts-Despotismus der Hollander" - "dieser Hollander, die, wie 
immer wieder betont wird, der Verderb Deutschlands waren, an dessen 
Wohlstand sie wie ein fressender Krebsschaden zehrten" 43). De mislukte 
overeenkomst heeft als het ware aIle oude verwijten gemobiliseerd en 
nieuwe in min of meer fraaie bewoordingen doen ontstaan. Een en ander 
zij hier slechts aangeduid: de "Undank" en de "Riicksichtslosigkeit gegen 
Deutschland, welches den Hollandem gut genug ist, wenn es gilt, Berge 
javanischer Erzeugnisse an uns zu verkaufen", de "beschrankte" en "egoi
stische Politik", de "argste Verletzungen wesentlicher Interessen von Seiten 
eines Staates dritten Ranges", maar ook "dieses Meisterstiick hollandischer 
Uebervortheilung Deutschlands" 44). 

Tegen het midden van de eeuw, als Nederland zich als in een hoek ge
dreven voelt, is de storm uitgeraasd. "Gottlob", schrijft de Allgemeine Augs
burger Zeitung 45), "die Zeiten haben hoffentlich am langsten gewahrt, wo 
wir so mit Fiiszen - und von wem? mit Fiiszen getreten werden diirfen -
von einem kleinen Yolk auf der Anschwemmung eines deutschen Flusses." 
Wat daama komt getuigt in toenemende mate van een gelaten meewarig
heid ten opzichte van Nederland. ,,1m allgemeinen scheinen mir die Leute, 
hier an der Spitze der Verwaltung, wenig bewandert in der hoheren Staats
okonomie. Sie, wie die meisten Hollander, diirften mehr die Kramer- als 

43) Id., op. cit., dl. V, Nr. 8, bIz. 26 en H. Entholt, Bremens Handel, Schiffahrt 
und Industrie im 19. Jahrhundert (1815-1914), in: Die deutsche Wirtschaft und 
ihre Ftihrer, 1928, bIz. 142. 

44) N. W. Posthumus, op. cit., dl. III, Nr. 37, bIz. 91, 101/102; E. Baasch, Hol
Hindische Wirtschaftsgeschichte, 1927, bIz. 438; J. C. Boogman, Nederland en de 
Duitse Bond 1815-1851, 1955, dl. I, bIz. 12, 82. Rekening te houden is evenwel 
met het toenmalige Duitse taalgebruik. Nog H. von Treitschke, Deutsche Ge
schichte im 19. Jahrhundert, dl. 1-5, 1927 en H. von Petersdorff, Friedrich von 
Motz, Eine Biographie, 2 dl., 1913, b.v. schreven in even krachtige termen over 
Duitse toestanden en politici. 

45) N. W. Posthumus, op. cit., dl. V, Nr. 37, bIz. 99/100. 
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die kaufmlinnischen Interessen zu verfolgen geneigt sein und das Sprichwort: 
ein Vogel in der Hand giebt mehr als 10 auf dem Dache, zu genau zu beherzi
gen". Dat is in 1847 46). In 1872 oordeelt Karl Bucher 41) over Amsterdam: 
"Das Geschiiftsleben erweckt nicht den Anschein einer fortschreitenden, 
aufstrebenden Entwicklung". Maar in 1897 is er al weer sprake van de 
"bedlichtige Klugheit" der Nederlanders 48) en in 1901 heet het zelfs: "Wir 
sind gewohnt, an den Holllindem den praktischen Verstand und klaren 
kaufmlinnischen Blick zu bewundern; die Wirtschaftsgeschichte der Nieder
lande berechtigt uns dazu" 49). Een beter bewijs dat Nederland een nieuwe 
econOInische identiteit heeft gevonden, is in dit verband nauwelijks denkbaar. 

Hoe denken de Nederlanders over de Duitsers gedurende de 19de eeuw? 
We komen het minder direkt te weten dan vice versa, doch door hetgeen 
op indirekte wijze naar voren komt en daarom een zo overtuigende indruk 
maakt, zijn we in wezen niet slechter maar eerder beter ingelicht dan in de 
Duits-Nederlandse riehting. Zo het waar is wat G. K. Anton 50) voor de 
eerste helft van de 19de eeuw concludeert, namelijk dat ;,die Hollander 
uns Deutsche als geschmacklos, dumm und tief unter sich stehend be
trachteten", dan houdt men het in ieder geval voor zich. Inderdaad ont
breken expliciete Nederlandse waardeoordelen aan het Duitse adres bijna 
geheel en waar iets dergelijks te bespeuren valt wordt het uiteraard niet in 
dank afgenomen. "Der Bataver ... nennt den Deutschen, der doch vom 
Himmel gleichsam auf seinen Morast herabsieht, einen deutschen Muffen. 
Warum? Er" - de Nederlander - "an seinen Sumpf und bisgen Erde wie 
ein Amphibium gefesselt, lernt nur die unwissendste Art der Deutschen, die 
Westphalinger kennen, die ibm Torf graben und die Arbeiten verrichten, 
wozu sich ein Bataver zu gut diinkt" 51). 

De Nederlandse abstinentie is het exacte tegendeel van de "Geist sensuel
ler Exaltation", die Goethe 52) in 1830 zijn landgenoten verwijt, hoewel 
aan die onthouding een tot op zekere hoogte hautain optreden tegenover 
Duitsland niet vreemd is. "Le roi n'a pas trouve de motifs pour traiter cette 
matiere separement", verluidt het in 1827 koeltjes uit Den Haag 53) nadat 
Berlijn weer eens met sancties heeft gedreigd. Een andere keer beantwoordt 
men de Duitse klachten met de retorische vraag 54), "ob denn Holland 

46) Id., op. cit., dl. V, Nr. 106, biz. 263. 
47) J. G. van Dillen, Overeenkomst en verschil in de economische lotswisse

lingen van Nederland en Engeland, in: Bijdragen en mededelingen van het His
torisch Genootschap, dl. 71, 1957, biz. 43. 

48) F. Bley, Die alldeutsche Bewegung und die Niederlande, 1897, biz. 7. 
49) Ph. Kaikmann, Hollands Geldwesen im 19. Jahrhundert, 1901, biz. 38 

en ook J. C. Boogman, The Netherlands in the European Scene, 1813-1913, in: 
J. S. Bromley and E. H. Kossmann (uitg.), Britain and the Netherlands in Europe 
and Asia, 1968, biz. 151. 

50) G. K. Anton, op. cit., biz. 35. Voor een ongunstig oordeei zie ook: J. C. 
Boogman, Idenditiit, biz. 30. 

51) J. Bientjes, op. cit., biz. 231. 
52) J. L. Heidring, ibid. 
53) N. W. Posthumus, op. cit., dl. III, biz. XX. 
54) E. Gothein. Geschichtliche Entwickiung der Rheinschiffahrt im XIX. Jahr-
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seine Leuchttiirme, Kiistenbauten und Hafen den Fremden umsonst zur 
Verfiigung stellen solle?" Nederlandse ministers beroemen zich in die tijd 
erop dat ze van de ingewikkelde Duitse verhoudingen niets begrijpen 55). 
We kunnen het tenslotte ook bijna niet anders dan als verregaande gering
schatting interpreteren dat men zich in Haagse regeringskringen meer dan 
eens amuseert over "Berlijns zo geliefkoosd doch onbestaanbaar systeem 
van vrije riviervaart" en tegelijkertijd de eigen liberaliteit beklemtoont 56). 
Hoe sterk en hoe lang in Nederland nog het traditionele superioriteitsge
voel van kapitaalkrachtige natie doorwerkt, die terend op oude handels
roem, ook zonder overmatige inspanning zich weI zal kunnen handhaven, 
blijkt uit de handelsdiplomatieke documenten betreffende de jaren veertig, 
als men in Berlijn niet meer zoals in de jaren twintig en dertig gelooft, 
"dasz wir bei diesem Tarifskrieg ohnstreitig den Kiirzeren ziehn (wiirden), 
da die Hollander mehr Gelegenheit haben als wir Repressalien zu ergreifen 
und uns empfindlicher schaden k6nnen als es sich diesseits erwiedem 
laszt" 57). Integendeel "was er voor ons", aldus minister Van Hall in 1844 58), 
"geen ander altematief dan in het minnelijke met Pruisen te schikken". 
Evenwel heeft de Nederlandse gezant in Berlijn het twee jaar later over de 
"Duitse vooroordelen" en "menschen, die, als zieken, met groote om
zichtigheid moeten behandeld worden" 59), en zet Willem II nog in 1848 
tijdens een kabinetsraadzitting uiteen: "Wij moeten niet chicaneren indien 
niet voldoende gefundeerd, daar wij buitenslands en weI in Duitsland den 
naam hebben chicaneus te zijn" 60). We kunnen het met een door P. J. van 
Winter in soortgelijk verband geopperde conclusie eens zijn: "Met de 
Duitsers moeten de onzen zich dus weinig verwant gevoeld hebben in het 
zakenleven" 61). 

Bevrijd van de last der gouden eeuw en gelouterd door de slopende onder
mijning van de oude handelsstructuren alsmede de decennialange handels
politieke onderhandelingen met de uiteindelijke winnaar Pruisen, tracht 
Nederland na 1850 door modernisering en herorientering een nieuwe 
economische basis te vinden. De contractieprocessen hebben het min of 
meer teruggedrongen tot de relatief bescheiden rol die het qua aantal be
woners, qua oppervlakte, ligging en hulpbronnen in het Europese machten
spel behoort te vertolken. Dat het economisch zwaartepunt is verlegd, 

hundert, in: Schriften des Vereins fiir Socialp(llitik, dl. 101: Die Schiffahrt der 
deutschen Strome, dl. 2, 1903, bIz. 93. 

65) J. C. Boogman, Duitse Bond, dl. I, bIz. 13. 
66) N. W. Posthumus, op. cit., dl. III, Nr. 33, bIz. 38 en J. F. E. Blasing, op. cit., 

bIz. 70. 
67) N. W. Posthumus, op. cit., dl. III, Nr. 90, bIz. 146/147. 
68) J. F. E. Blasing, Interne en externe oorzaken van de liberalisering der Neder

Iandse handeIspoUtiek in het midden van de 19de eeuw, in: Maandschrift Econo
mie, 40ste jg., 1976, bIz. 336/337. 

69) N. W. Posthumus, op. cit., dl. V, Nr. 97, bIz. 244. 
60) J. C. Boogman, Duitse Bond, dl. I, bIz. 72. 
61) P. J. van Winter, Nederlanders op nieuwe markten, in: Verkenning en 

onderzoek, 1965, bIz. 188. 
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blijkt uit de invloed die Duitsland op de economische opleving van Neder
land gaat uitoefenen en - geheel in overeenstemming met het hierboven 
geschetste lijnenpatroon - uit het verdwijnen van de Nederlandse min
achting. De plaats van de "Hollandganger" gaan nu ideeen, technieken en 
vaklieden innemen. Gedurende de jaren zestig en zeventig zijn dit in som
mige gevallen zelfs de leiders van de nieuwe bankinstellingen, omdat, zo 
constateert 1. J. Brugmans 62), "geen Nederlanders konden worden ge
vonden die over bankierseigenschappen beschikten". AI lijkt deze stelling 
wat extreem geformuleerd, feit is, dat het "Germania docet" in Nederland 
tot een voor velen haast vanzelfsprekende leus avanceert 63). 

"Het is ongelooflijk", gewaagt het Tijdschrift voor Staathuiskunde en 
Statistiek al in 1855 64) en kondigt daarmee in feite een in de 19de eeuw niet 
meer afbrekende stroom van economische impulsen uit het achterland aan, 
"hoe vele bedrijven en werkmethoden wij aan arme Duitschers te danken 
hebben, die zich in ons land voor goed kwamen vestigen of tijdelijk op
houden ... . De Veluwe is aan hen zijn papier- en kopermolens verschuIdigd, 
de Usseloevers hunne worstmakerijen. In Zwolle Ieerde men voor het eerst 
van een doortrekkenden Duitscher de kunst om met zwavel, in plaats van 
met lood, ijzer in steen te bevestigen ... " . 

Het zijn slechts enige voorbeelden. Waar het ons hier om gaat is duidelijk: 
het object van impliciete Nederlandse verachting begint subject van ex
pliciete Nederlandse bewondering en imitatie te worden. Dat de Neder
landers met enige jaloezie naar de resultaten van het Duitse systeem van 
industriescholen kijken valt te begrijpen in een land, waar men in de dorpen 
weI eens een afgedankte tuinman of lijfknecht ais onderwijzer aantreft 65) -

hoewel wij dit gegeven natuurlijk niet mogen overwaarderen. Niet voor 
niets spreekt de Duitse geleerde Friedrich Thiersch 66) nog in 1836 "von 
dem guten Eindruck, den er von der holUindischen studierenden Jugend 
und ihren Lehrem gewonnen habe". Maar had aan de andere kant de jonge 
Thorbecke niet reeds in de jaren twintig vanuit Duitsland laten horen: 
"Van de Nederlanden aIleen rekent men geene bijdragen van betekenis 
meer tot bevordering van wetenschappelijke kennis te ontvangen"? 67) 

Het is tenslotte niet aIleen amusant maar ook typerend dat het mislukte 
optreden van de Nederlanders op de eerste wereldtentoonstelling in Parijs 
in 1855 tot de kritische vraag achteraf leidt, waarom men het niet gedaan 
heen als het succesvolle Pruisen, dat op staatskosten meer juryleden naar 

62) I. J. Brugmans, Nederlands overgang van onderontwikkeld gebied tot in
dustrieland, in: De Economist, 117de jg., 1969, bIz. 77. Zie ook M. de Vries, 
Tien jaren geschiedenis van het Nederlandsche bankwezen en de Nederlandsche 
conjunctuur 1866-1876, 1921, bIz. 1 e.v., 44 e.v. 

63) Staatsmijnen in Limburg, Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarige 
bestaan, 1952, bIz. 24. 

64) I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19de eeuw 1813-
1870, 1973 (9), biz. 27 en ook J. Bierens de Haan, Van oeconomische tak tot 
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 1777-1952, 1952, bIz. 109. 

65) P. J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, dl. 7, 1907, biz. 99. 
66) 125 jaren arbeid op het onderwijsterrein 1936-1961, 1961, biz. 60. 
67) J. Brandt-van der Veen (uitg.), Het Thorbecke-Archief 1798-1872, tweede 

deel 1820-1825, 1962, Nr. 221, biz. 265. 
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de Franse hoofdstad had gestuurd dan officieel toegestaan en bovendien 
de tentoongestelde voorwerpen met rood fluweel en goud had versierd, 
terwijl door Nederland slechts katoen was gebruikt en men lang had moeten 
zoeken voordat men drie - uiteraard weinig deskundige - leden yond die 
zelf hun reis en oponthoud wilden betalen 68). Hoe langer hoe intensiever 
begint de economische opmars in het achterland, de rusteloze ijver en het 
onbegrensde aanpassingsvermogen van zijn bewoners de Nederlanders ont
zag en gevoelens van afgunst in te boezemen. In 1901 schrijft M. G. van 
der Burg 69) uit Singapore naar Nederland: "De Duitsche ontwikkeling is 
mij een nachtmerrie, ik ben in de gelegenheid ze hier gade te slaan in haar 
volle kracht. De Duitschers overbluffen hier met hun grote mailboten aIle 
andere lijnen en zij over bluff en geheel Oost-Azie door hun aantal, hunne 
clubs, hunne energie, handigheid en ,Ausdauer' alsook door hun sterk 
nationaliteitsgevoel ... ". We weten dat de door de economische expansie 
in Duitsland aangewakkerde nationale krachten in de tweede helft der 19de 
eeuw hier te lande een bron van niet geringe zorg vormen. Evenwel, en dat 
aIleen is voor ons in dit verband relevant, inspireert de vrees voor annexatie 
door de geduchte nabuur tot zeer kenmerkende "lofprijzingen", die het 
verschil met de economische constellatie en impliciete waardering in de 
eerste helft van de eeuw weerspiegelen: "Wij hebben gelukkig te doen met 
een yolk, dat hoog geplaatst is op het gebied van godsdienst, wetenschap, 
algemene beschavingen nijverheid ... Er bestaan te veel redenen van weder
keerige achting en vriendschap tusschen Nederland en DuitscWand, om 
vijandschap mogelijk te maken" 70). 

Het spreekt vanzelf dat wij in het kader van onze probleemstelling ook 
kijken naar wat Nederlanders en Duitsers ten opzichte van zichzelf gevoel
den, hoewel de oorde1en over de buren in zekere zin al meer suggereren 
dan wij behoeven te weten. Om te beginnen treft het, dat wij van de Duitse 
tijdgenoten, althans expliciet, weinig over de Duitsers zelf te weten komen. 
Hooguit sporadisch vinden we hier en daar de vage ingredienten die ook 
heden nog het beeld van de Duitse karaktereigenschappen 71) medebepalen: 
de "Schaffensdrang", de "Griindlichkeit", "Ordnungsliebe", "Eigensinn" 
en de "Schwarrnseligkeit". Een enkele keer, in 1796, heet het nogal ex
treem: "Die Deutschen haben sich allen anderen Nationen gewohnlich 
irnmer als Sklaven, oder als Tyrannen und Tyrannenknechte gezeigt" 72). 
Een andere keer, in 1847, lijkt het oordeel van de enkele Duitse reiziger 73) 

evenmin representatief, die, uit Nederland komend, zich over de onvriende
lijkheid van zijn landgenoten en de smerigheid in de Duitse stadjes be-

68) E. H. von Baumhauer, Voorlezingen over de Nederlandsche nijverheid 
en de middelen om haar te ontwikkelen, 1856, biz. 17 e.v.; H. J. Koenen, Voor
lezingen over de geschiedenis der nijverheid in Nederland, 1856, biz. 117 e.v. 

69) G. H. Knap, Gekroonde koopvaart 1856-1956, 1956, biz. 89. 
70) R. W. J. C. Bake, Nederland en Duitschland, 1867, biz. 35. 
71) H. Eich, op. cit., biz. 47 e.v. 
72) J. Bientjes, op. cit., bIz. 232. 
73) K. J. Clement, Reise durch Holland, Frisland und Deutschland im Sommer 

1845, 1847, biz. 195,221,226. 
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klaagt; en omdat hij ergens een kruier dubbel moet betalen: "Ieh muss 
endlieh des Gedankens an die deutsche Ehrlichkeit und des unaufhorlichen 
Gewaschs davon satt werden". 

Tot vaak in de kleinste details daarentegen schilderen de Nederlanders 
hun goede en hun kwade hoedanigheden. Er komt schier geen einde aan 
de zelfprojectie van karaktereigenschappen die men of begerenswaardig of 
nog net tolerabel acht: de Nederlander is "phlegmatisch" in de positieve 
zin van het woord, dat wil zeggen "bedachtzaam in het overleggen, koel in 
voorspoed, geduldig in tegenspoed, volhardend bij weerstand, niet harts
tochtelijk in het ongeluk, en niet druk onder het genot". Voorts is hij 
"vrijheidslievend, individualistisch en liefdadig. Met nieuwigheden loopt 
hij niet licht weg, als gevolg van zijn physieke en geestelijke gesteldheid is 
hij langzaam, dralend, realistisch, nadenkend, wantrouwend, nuchter, niet 
licht ingenomen, noch innemend op het eerste voorkomen, geduldig tot 
laagheid toe, maar tegelijk standvastig, doorzettend en vasthoudend. Be
lang en voordeel is het grote roersel, dat hem in al zijn ontwerpen en werk
zaamheden beweegt." Ret is maar een kleine selectie 74). 

Ondanks onvermijdelijke overeenkomsten met wat hierboven al is ge
schetst en hieronder nog zal worden betoogd, maakt deze selectie snel 
duidelijk dat het Nederlandse karakterbeeld evenals dat aan de Duitse 
kant veel te statisch en te weinig specifiek is om met vruchtbaar gevolg in 
ons onderzoek geIntegreerd te worden. Relevanter lijkt de analyse van de 
Duitse denkbeelden omtrent de nation ale eigenschappen en van die in 
Nederland heersende wanneer wij het onderzoek toespitsen op een bepaalde 
sektor, de economische, en bij voorkeur op een periode, waarin de eco
nomisehe ontwikkeling of stagnatie mogelijk de dieper liggende lagen van 
de karaktertrekken onthult. De eerste helft van de 19de eeuw ligt dan voor 
de hand, omdat gedurende de tweede in beide landen de min of meer uit
bundige voldoening over het op economisch terrein bereikte vanzelf 
domineert. 

Met name wat Nederland betreft - de Duitse gegevens zijn helaas weer 
uitermate schaars -leidt het onderzoek tot een verdieping, die de uitge
stippelde lijn van econOInische eontractie zonder meer bevestigt. Ret is 
het tijdperk waarin volgens de 19de eeuwse karakterologie het Nederlandse 
fiegma ontaardt in traagheid, fiauwheid, plompheid en stijfzinnigheid. "In 
Noord-Nederland", zo noteert in 1834 de secretaris van de Nederlandsehe 
Randel-Maatschappij, W. de Clercq, in zijn dagboek 75), "kan men een 
blad hooren vallen. Alles is zoo doodsch mogelijk". De volgens velen zorg
wekkende econOInische toestand van het Koninkrijk, het kennelijke on
vermogen om de voortdurende politieke en econOInische tegenslagen te 

74) H. Blink, op. cit., biz. 153 e.v.; K. D. Bosch, De Nederlandse beleggingen 
in de Verenigde Staten, 1948, bIz. 7 e.v.; Algemeene statistiek van Nederland. 
Beschrijving van den maatschappelijke toestand van het Nederlandsche volk in 
het midden der 19de eeuw. Uitg. door de Vereeniging voor de statistiek in Neder
land, 1870-1873, dl. I, bIz. 6 e.v., dl. II, bIz. 11 e.v. 

75) I. J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische 
geschiedenis van Nederland 1795-1940, 1961, bIz. 86. 
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weren doet tijdgenoten en latere geschiedschrijvers een donker tafereel 76) 
van de eigenschappen der natie ophangen: toenemend(e) ongeloof, drank
gebruik en zedenloosheid, afnemende eerlijkheid en spaarzaarnheid, kwij
nend(e) goede trouw en gevoel voor kunst, letteren en wetenschap vormen 
daarbij de typisch 19de eeuwse attributen, tot in onze tijd zijn de verslap
ping, de lusteloosheid, de apathie, lethargie en achterlijkheid als verwijten 
in leven gebleven 77). Het treffendst heeft Franz Dingelstedt, in de jaren 
veertig de correspondent van de Augsburger Allgemeine Zeitung 78) in 
Nederland, het kontemplatieve Nederlandse stilleven gekarakteriseerd: 
". . .. und die alten Hollander bemerken erstaunt und unwillig, wenn sie, 
in weiszer Nachtmiitze, die Thonpfeife in der Hand, die Bibel und das 
Handelsblad neben dem Kaffeetopf an ihrer Seite, aus ihrem Landsitz her
ausschauen, wie das neue, fremde Element auf sie einbricht". 

Het verheldert het verband tussen feitelijke economische toestand en 
gevoelswereld wanneer wij - zij het beknopt - trachten de economische 
achtergrond van dit schilderij vanuit de in Nederland levende denkbeelden 
te achterhalen. In de eerste plaats de "slaperigheid" in Nederlandse handels
kringen - door de Amsterdamse Courant 79) niet zonder reden DOg in 1869 
beklaagd. "De Nederlander .. . sloft, terwijl anderen rennen, hij draalt, 
waar anderen zich haasten", konstateert een Nederlandse auteur al in 
1842 80). Het eens zo wakkere Nederlandse oog lijkt door eindeloze slaap 
bekropen, gezien de beschouwelijke rust die niet zelden in de nijverheid 81)_ 
denken wij aan de dichter-fabrikanten - maar vooral in de commerciele 
sektor heerst. "Wir reisen nicht, wir bieten nicht fell .. . wir lassen uns 
suchen, denn wir denken: Das Werk muss den Meister loben und nicht 
umgekehrt", vemeemt in 1838 de Duitse reiziger F. Dethmar van een 
Nederlandse koopman 82). Associeren wij vervolgens "Thonpfeife" en 
"Kaffeetopf" met de voor Nederland hoogst ~elangrijke koloniale voort-

76) H. Blink, op. cit., biz. 154 e.v.; P. J. Blok, op. cit. , bIz. 98 e.v.; J. F. E. 
Blasing, Delta, biz. 83 e.v.; J. C. Boogman, Netherlands, biz. 138-14O/14l. 

77) Om te zwijgen over de "doffe berusting, luilieid, loomheid, zorgeloosheid, 
lichamelijke en geestelijke degeneratie, onmondigheid, onkundigheid, minder
waardigheid, arbeidsschuwheid", vlgs. o.a. I. J. Brugmans, Arbeidende klasse, 
biz. 168 e.v. en H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Armoede in de "gedrukte" 
optiek van de sociale bovenlaag in Nederland 1750-1850, in: Tijdschrift voor 
Geschiedenis, 88ste jg., 1975, biz. 468 e.v., 478, 497, 500 de Nederlandse 
arbeider toen kenmerkende. Een vergelijking met het buitenland zou dit 
hoogst eenzijdige beeld op zijn minst sterk relativeren. Niet voor niets yond Hein
rich Heine b.v. de Duitser "von Natur aus trage", zie H. Eich, op. cit., bIz. 57. 

78) P. J. van Winter, art. cit., biz. 12. Zeer treffend in dit verband ook E. Baasch, 
op. cit., biz. 589 en J. Bientjes, op. cit., biz. 234. 

79) J. F. E. Blasing, Delta, bIz. 84 en P. J. Blok, op. cit., dl. 8, biz. 223. 
80) I. J. Brugmans, Economische en maatschappelijke verhoudingen in het 

Noorden 1840-1870, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. X, 1840-
1885, 1955, bIz. 253. 

81) Id., Paardenkracht, biz. 84 en H. W. Lambers, De taaie mededinging, in: 
H. Baudet (red.), Handelswereld en Wereldhandel, 100 jaren Internatio. 1963, 
biz. 263. 

82) I. J. Brugmans, Arbeidende klasse, bIz. 62/63. 
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brengselen, "Handelsblad" met beursbericht en speculatie, "Landsitz" met 
behaaglijk leven in plaats van naarstig zoeken naar nieuwe commerciele 
mogelijkheden, associeren wij voorts de woordenkombinatie "unwil1ig/ 
neues Element" met de bekende afkeer van stoommachines en nemen wij 
tenslotte de "Bibel" als symbool voor de Nederlandse kapitaaleigenaar als 
rentmeester over de gaven Gods, dan kan er geen twijfel over bestaan dat 
- hoe subjectief en onvolledig ook - een belangrijk stuk van de econorni
sche werkelijkheid zijn neerslag vindt in de historische waardeoordelen. Zij 
doen Nederland in de eerste helft van de 19de eeuw lijken op wat W. M.F. 
Mansfelt 83) eens in vergelijkbaar verband heeft geformuleerd: "Wij werden 
langzamerhand een bezienswaardigheid in West-Europa; een curieus volkje 
op kiompen, met wijde broeken aan". 

Ben eerste conclussie is derhalve niet voorbarig: de 19de eeuw geeft in 
Duits-Nederlands perspectief inderdaad een correlatie te zien tussen sub
jectieve waardering en objectieve economische werkelijkheid. De grote 
stroom der gevoelens vormt met andere woorden het spiegelbeeld van zowel 
de stand der Duits-Nederlandse econornische betrekkingen als de feitelijke 
econornisch-historische toestanden in beide landen. 

Toch is deze conclusie niet in aIle opzichten bevredigend. Gingen we 
niet eclectisch te werk c.q. te veel aprioristisch uit van wat we wilden aan
tonen? Het gevaar lijkt niet denkbeeldig. Nochtans is het kennen van de 
samenhang nuttig al was het maar om incidenteel afwijkende oordelen te 
kunnen relativeren en inpassen. Van zwaarwegender aard echter moeten 
de bedenkingen zijn wat betreft de in onze hypothese ter berde gebrachte 
mogelijkheid van terugkoppeling. Kunnen we vanuit de synopsis der Duits
Nederlandse gevoelens concluderen tot de econornisch-historische 
werkelijkheid? 

Aan de ene kant staat de Nederlandse apathie en lusteloosheid een ver
gelijking met het proces van Nederlands econornische aftakeling in al zijn 
facetten ongetwijfeld toe. Dat werd door diverse auteurs al breed uitge
meten. Evenwel zijn er voldoende elementen aan te wijzen, die op de achter
lijkheid en slaperigheid een genuanceerder licht werpen: de - gezien de 
machtsverhoudingen - superieure handelspolitieke strategie 84) ten opzichte 
van Pruisen, die in ieder geval op korte termijn tot opmerkelijke onder
handelingssuccessen wist te komen, de presta ties van technische pioniers 
als Roentgen en Van Vlissingen 85) en vooral de gave om aan het eind van de 
lange econornische strijd aan de ontwikkeling van de tegenstander ad hoc 
stimulantia te ontlenen. 

83) W. M. F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maat
schappij, dl. 1, 1924-1926, biz. 40. 

84) J. F. E. Blasing, Delta, biz. 73, 76, 79, 80, 122 e.v., 144 e.v., 152 e.v., 177, 
179, 187, 193/194. 

85) Id., Delta, biz. 88/106; M. G. de Boer, Leven en bedrijf van Gerhard Moritz 
Roentgen, 1923, biz. 55 en voor de "afwezigheid" van politieke apathie J. C. 
Boogman, Identitat, biz. 23. 
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Aan de andere kant moet de eerste helft van de 19de eeuw in het Duitse 
aehterland aanleiding tot positieve gevoelens zijn geweest, al ontbreekt een 
aan de Nederlandse equivalente stroom van meningen. Niet aIleen heeft 
men zieh definitief aan de Nederlandse suprematie ontworsteld maar 
werden ook de politieke en eeonomisehe fundamenten gelegd, die de ex
pansie in de tweede helft der 19de eeuw mogelijk maken. Maar als wij dan 
over het tijdvak tot 1850 in de Duitse literatuur de kwalifieatie "okonomisehe 
Armseligkeit" tegenkomen en lezen, "dass aueh die geistig fiihrenden Man
ner ein vielfaeh lahmherziges Zogern" uitstalden en "meist nieht die Auf
gabe sahen, die sieh nun einmal stellte" 86), dan kunnen we ons niet aan de 
indruk onttrekken, dat evenals in het Nederlandse geval een rekonstruktie 
van de lijn der gebeurtenissen vanuit die aehterlijkheid in eerste instantie 
tot eenzijdige, zo niet arbitraire uitkomsten zou leiden. 

We stuiten hier op een versehijnsel dat ik in breder verband de "paradox 
der divergerende maatstaven" 87) heb genoemd. In beide landen leggen 
historiei maatstaven aan die aan een paradigmatiseh geaehte fase van de 
nationale economisehe ontwikkeling zijn ontleend: in Nederland is het 
negatieve oordeel de reflektie van de enorme indruk die de val van het hoge 
17de eeuwse voetstuk heeft gemaakt, in Duitsland ondersehat men onder 
indruk van het industrialiseringsproces in de tweede helft van de 19de eeuw 
de presta ties in het tijdvak daarvoor. Ret kennen van die paradox is dus in 
beide gevallen een vereiste om aan de analyse niet de relativerende dimensie 
te ontnemen. Noodzakelijke kennis vooraf echter maakt - althans wat de 
19de eeuw betreft - de terugkoppeling als hermeneutiseh proeMe op zijn 
minst bezwaarlijk. Nader onderzoek in deze blijft derhalve gewenst. 

Zo wil het mij voorkomen dat onze uiteindelijke eonclusie een algemene 
moet zijn: het laat Nederlanders en Duitsers ook op eeonomiseh terrein 
niet onversehillig wat er bij de buren gebeurt. Dat klinkt uiteraard onbe
vredigend want dat was ons niet onbekend. Maar er is meer. De aange
toonde nauwe eorrelatie tussen wederzijdse waardering en eeonomisehe 
ontwikkeling benadrukt in sterke mate dat de gesehiedenis van de Duits
Nederlandse economisehe betrekkingen in de 19de eeuw sleehts kan worden 
begrepen, indien men ook hun spiegelbeeld, de wereld der gevoelens ten 
opziehte van de handelspartner bij de analyse betrekt. Hier ligt de eigen
lijke waarde van onze komparatieve besehouwingen. Ben daardoor beter 
inzieht in wat in het verleden tot positieve en negatieve gevoelens aanleiding 
heeft gegeven zou ook wat het heden betreft een bijdrage kunnen leveren 
tot vermindering van de soms traumatisehe gevoeligheid tussen beide 
volkeren. 

86) F. Liitge, Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1960 (2), biz. 406; 
J. F. E. Blasing, Delta, bIz. 93. 

87) J. F. E. Bliising, Delta, bIz. 95 en voorafgaande. 
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WHALING IN THE SOUTHERN OCEANS 

The Dutch Quest for Southern Whaling in the Nineteenth Century 

by 

F. J. A. BROEZE 

"There are plenty of whaleman, especially among those whaling nations not 
sailing under the American flag, who have never hostilely encountered the 
sperm whale, but whose sole knowledge of the leviathan is restricted to the 
ignoble monster primitively pursued in the North. Seated on their hatches, 
these men will hearken with a childish fireside interest and awe, to the wild, 
strange tales of Southern whaling"l). 

"A cry was heard from the Pequod's mastheads, announcing that the 
Jungfrau was lowering her boats; though the only spout in sight was that 
of a Fin-Back, belonging to the species of uncapturable whales, because of 
its incredible power of swimming. Nevertheless, the Fin-Back's spout is so 
similar to the Sperm Whale's, that by unskilful fishermen it is often mis
taken for it. And consequently Derick and all his host were now in valiant 
chase for this unnearable brute. The Virgin crowding all sail, made after 
her four young keels, and thus they all disappeared far to leeward, still in 
bold, hopeful chase. Oh! many are the Fin-Backs, and many are the Dericks, 
my friend" 2). 

Thus pictured Herman Melville the vain efforts of commander Derick 
de Deer of the Bremen whaler Virgin to succeed in Southern whaling. A 
similar allegory might, with much more justice, have been used to describe 
the Netherlands attempt to gain a foothold in what was one of the most 
spectacular, dangerous, vicious and profitable maritime industries of the 
"American" period of sail, 1815-1860. Very little in fact is known about 
the involvement of the Netherlands in this new area of whaling. Apart from 
a few isolated instances, whatever historical writing has been devoted to 
nineteenth century whaling, has only mentioned the activities of Northern 
whalers 3). This essay is meant therefore both to introduce an almost un-

*) At this place I would like gratefully to acknowledge permission from H. M. 
the Queen of the Netherlands to use material from the Koninklijke Huis Archief. 
I thank the many archivists who have made it possible for me to complete this 
article, in particular Drs. P. van Iterson of the Gemeente-Archief Amsterdam, 
Drs. F. Schoone of the Gemeente-Archief Rotterdam and Ms. Agnes C. Conrad 
of the States Archives of Hawaii. Finally my thanks are due to Dr. Ernest Jones 
of the Department of History, University of Western Australia, for his close 
scrutiny of the text of this article. 

1) Herman Melville, Moby Dick, or the White Whale (first edition, 1851), 
chapter XL. 

2) Idem, chapter LXXX. 
3) A. Beaujon, The History of the Dutch Sea Fisheries (London, 1884), pp. 207-

208 and 234-235; W. H. G. Palm, Walvissen en Walvischvaart (Amsterdam-Ant-
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known area of enterprise, and, complementary to an earlier article on the 
commercial value of the Pacific in the first half of the nineteenth century, 
to discuss the decline of the Netherlands as a maritime nation. 

In the course of the eighteenth century the Northern whaling grounds, 
ranging from Strait Davis to the seas North of Spitzbergen, saw gradually 
diminishing returns, and already before the outbreak of the American 
War of Independence adventurous New England whalers had turned away 
from Arctic waters and ventured South into the Atlantic Ocean 4). They 
had made contact with the native bay whalers of the Azores, and discovered 
the rich Brazil banks. Moreover, they had developed the required techniques 
for boiling ("trying out") the whale's blubber on board their ships. Their 
chase for the sperm whale, or cachelot, could now be pursued in the open 
sea without regard to shore stations or limitation to the length of their 
voyage. Cook and other explorers reported frequent sightings of both 
sperm and right whales in the Southern oceans and the Pacific, and those 
were confirmed by observations made on the first (1787) and subsequent 
convict fleets to sail to Botany Bay. 

While the Spanish government vainly tried to establish a whaling in
dustry in the Southern oceans around Latin America 5), the London whaling 
entrepreneur and merchant Samuel Enderby sent out his Emilia, which in 
1789 became the first whaler to enter the Pacific around Cape Horn 6) . 
Significantly both her commander and the greater part of the crew origi
nated from Nantucket, the cradle of New England sperm whaling. Two 
years later the vessel returned to port with a full hold, and immediately 
American owners and merchants, having characteristically awaited the 
result of the trial voyage, entered the new fields with great energy. Not 
only from Nantucket and other New England ports, but also from those 
foreign ports (such as Dartmouth in Nova Scotia, Milford Haven in Wales, 
and French Dunkirk) where they had established themselves after 1783 
when American independence cut them off from the lucrative British and 
French markets, they fitted out whalers in ever growing numbers 7). Through 
Enderby and others in London, and colonial operators like Samuel Cunard 
in Halifax, Britain retained a large stake in Southern whaling, but after 

werp, 1964), p. 86; I. J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht (fhe Hague, 
1960), p. 154. 

4) On the whole story of American pelagic whaling see A. Starbuck, History 
of the American Whale Fishery, 2 volumes (Waltham, 1878); E. Stackpole, The 
Sea-Hunters (Philadelphia-New York, 1963); F. O. Robotti, Whaling and Old 
Salem (New York, 1962); C. W. Ashley, The Yankee Whaler (London, n.d.); 
or G. F. Dow, Whale Ships and Whaling (Salem, Mass., 1925). 

5) V. Harlow, The Founding of the Second British Empire 1763-1793, volume 
2 (London, 1964), p. 458, n. 86. 

6) W. J. Dakin, Whalemen Adventurers (Sydney, 1963), p. 1.; Stackpole, Sea
Hunters, chapter XI. 

7) On the quest of the New England whalers for prosperity, and the attempts 
of the governments of Britain and France to induce them to settle down in their 
countries, see E. Stackpole, Whales and Destiny (Boston, 1972); and Harlow, 
Second British Empire, volume 2, pp. 293-328. 
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1815 the Americans surged ahead, and soon became the dominant force in 
the industry 8). 

The total number of American whalers increased from some sixty in 1815, 
mainly from New Bedford that had taken over the leading role from 
Nantucket, to over two hundred around 1830, and more than six hundred 
in the 184Os. It was estimated that in 1842 of all 882 whalers in the Pacific 
no less than 652 were American 9). In 1845 some 190,000 tons were engaged 
in this fishery, after which year growth changed into consolidation: the 
peak tonnage of almost 200,000 tons was not reached until 1858. Demand 
for whale oil (both black and sperm oil) and other whale products in
creased steadily, and as the whalers faced increasing troubles to supply 
the market, the expansion of the industry was accompanied until well into 
the 1850s by a gradual rise in the price level 10). Although costs also rose 
as ships became more expensive and made longer voyages, the greater use 
of non-American labour and a shrinking of the lays (portions of the catch 
allotted to the crew in the way of payment for their labour) still made 
whaling a very profitable business. The Howland's of New Bedford had 
already made their first million by 1824, and the six voyages of the ship 
Lagoda between 1841 and 1860 netted 98 per cent each 11). 

For almost thirty years after they had first entered the Pacific, whale
men found enough prey in the southern seas and on the equator. Whales 
were also abundantly found in the southern Atlantic Ocean, the Indian 
Ocean, and the seas around the Dutch East Indies. From 1820 onwards, 
however, depletion of the stocks and the increasing pressure of an ever 
growing number of rivals, induced captains to seek new grounds in the 
North Pacific. Following the discovery of the Peruvian grounds in 1818, 
the Americans entered the rich Japanese seas by 1820, and in due course the 
Gulf of Alaska (1835) and the Sea of Okhotsk (1843). Finally, in 1848, 
human endurance was put to the extreme test, when the whalers penetrated 
"even through Bering's Strait, and into the remotest secret drawers and 
lockers of the world" 12). The circle had now been closed: setting out from 
the Arctic, after a little over half a century of chasing all over the oceans 

8) Remarkably, as yet no history has been written of British Southern whaling 
after 1815. Apart from scattered references in Dakin, Whalemen Adventurers, 
most information can be gained from Ch. Enderby's pamphlet Proposal for re
establishing the British Southern Whale Fishery through the medium of a char
tered company ... (London, 1847), or the following British Parliamentary Papers: 
1833, volume VI (Report of the Commons Select Committee on Manufactures, 
Commerce and Shipping, evidence of Charles Enderby); 1847, volume VI (Report 
of the Commons Select Committee on the Navigations Acts, evidence of Samuel 
Browning and George Young); and 1848, volume XIV (Report of the Lords Select 
Committee on the Navigation Acts, evidence of F. Parbury, Charles Enderby, 
and Money Wigram). 

9) J. G. B. Hutchins, The American Maritime Industries and Public Policy, 
1789-1914 (Cambridge, Mass., 1941), p. 270. 

10) Starbuck, American Whale Fishery, p. 660. See also Graph 1 and p.l08. 
11) S. E. Morison, The Maritime History of Massachusetts 1784-1860 (Boston, 

1961), p. 319. 
12) Melville, Moby Dick, chapter CY. 
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of the world the sea hunters had reached the same cold waters again. 
Where their wealth had started, it would end - physically, when in 1871 
almost the whole American fleet was crushed by the ice. Extension in space 
was matched by extension in time: the average duration of a Pacific whaling 
expedition increased from some two years around 1815 to three or more 
often four years in the 1850s. Ironically, when whalemen were running 
their greatest risks, and lived the most miserable lives of all this cruel period, 
the development of vegetable and mineral oils had already eroded the 
economic foundations of the industry. 

The Americans fully dominated the search for the cachelot and right 
whale; other nations lagged far behind. British and French whalers had to 
be continuously supported by bounties and/or differential tariffs penalising 
the importation of foreign oil. Even in the 1840s, when the greatest expan
sion in Pacific whaling took place and almost all European maritime nations 
tried to establish their whaling industries, they were at no time able to 
match the Americans in daring, inventiveness or physical endurance. This 
was dramatically illustrated by Melville in the character of the three non
American whalers the Pequod had a gam with: Rose-bud from France, the 
German Jung!rau, and finally Samuel Enderby from London - all evi
dencing instances of foreign inferiority 13). It must be confessed, however, 
that Melville was rather a chauvinist, and besides British and French whalers, 
in particular Australians and Germans tried hard to gain a place. Especially 
in Bremen considerable interest was shown, and after a start in the second 
half of the 1830s, several firms and companies were operating profitably 
in the 1840s and 1850s 14). 

Netherlands whaling after 1815 was as much in the doldrums as many 
other sections of her maritime economy. Since the peak years of the 1750s 
the once flourishing Northern whaling industry had gradually declined, and 
in 1794 less than sixty ships cleared out for the Arctic 15). While both New 
England and Britain were already experimenting with the Southern whaling 
grounds, both in the Atlantic and the Pacific, Dutch enterprise was slow 
in redirecting its attention. In the peace year 1802, however, after the Cape 

13) Idem, chapters LXXXI, XCI and C. 
14) On German Southern whaling see W. Oesau, Die Deutsche Siidseefischerei 

auf Wale im 19. Jahrhundert (Gliickstadt, n.d.), or also O. Hover, Von der Galiot 
zum Fiinfmaster, Unsere Segelschiffe in der Weltschiffahrt 1780-1930 (Norder
stedt 1974, reprint of Bremen 1934), pp. 194-200; on the participation by Bremen 
see particularly H. Watjen's article "Geschichte der Bremischen Siidseefischerei 
im neunzehnten Jahrhundert" in the Bremisches Jahrbuch, volume 25 (1914). The 
first Bremen ship to engage in Southern whaling was the Virginia which from 1836 
to 1838 under Captain Krudop made a very successful voyage. It is ironical that 
Melville borrowed (perhaps unwittingly) the name of this ship for his misrepre
sentation on German whaling! This commercial aspect of Moby Dick has until 
now been overlooked by his many critics, see e.g. H. P. Vincent, The Trying-Out 
of Moby Dick (1965). 

15) Beaujon, Dutch Sea Fisheries, pp. 125-134 and 289; see also J. de Vries, 
De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw (Leiden, 1968), 
pp. 144-45 and 149. 
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of Good Hope had been restituted by the British, a company, the Mri
kaansche Visscherij Societeit, was founded to exploit the large number of 
whales observed in the oceans south of the Cape 16). A monopoly of southern 
whaling and sealing had been granted to the company, on the proviso (as 
the government of the Batavian Republic was principally against such 
monopolies) it took also a share in each Greenland whaler to be fitted out. 
The renewal of war in the next year, and the subsequent capture of the 
Cape prevented any projects from being realised. In 1815 the colony was 
definitely lost, and for the time being no attempts were made otherwise to 
take up whaling in the southern seas. 

What interest existed, was entirely directed toward the Arctic where 
English, Scottish and German whalers were known to operate with a certain 
success 17). This concentration was reinforced by the new bounty laws of 
1816 (granting a maximum subsidy of f 9,000 to each whaler, but providing 
a minimum of f 4,000 for each ship that was fitted out) which only applied 
to Northern whaling. Characteristically it was carried out on a very small 
scale only: a single ship from Amsterdam annually from 1816 to 1825, an
other with less frequency from Harlingen 18). In the mid 1820s a more 
optimistic attitude became evident: the Harlingen operations were taken 
over and increased by the Groenlands- en Straat Davis Visscherij Societeit, 
whilst in 1824 in Rotterdam the Maatschappij voor de Walvischvangst was 
formed 19). The driving force behind the Harlingen company was the 
ancient firm of Barend Visser & Zoon, which earlier had been involved in 
both the Harlingen and Amsterdam whalers, and also had engaged in East 
India navigation. In Rotterdam the enterprise was backed by many promi
nent merchants and manufacturers, and even the town government had 
taken some shares 20). From 1825 to 1827 they sent every season two ships 
to Strait Davis. In total in 1826 five ships, and the next year four whalers, 
sailed for the North, but all with precious little success 21). The Rotterdam 

16) Beaujon, Dutch Sea Fisheries, p. 201. Several documents relating to the 
Afrikaansche Societeit, including a copy of her charter, can be found in the Alge
meen Rijksarchief at The Hague (henceforth ARA), Kolonien 2324. 

17) On German Northern whaling see W. Oesau, Schleswig-Holsteins Gron
landfahrt auf Walfischfang und Robbenschlag vom 17-19 Jahrhundert (G1Uck
stadt, 1937), and E. G. Bai, Walfang unter Segeln (Norderstedt, 1975); on British 
Northern whaling see B. Lubbock, The Arctic Whalers (Glasgow, 1937). 

18) For the Amsterdam ship Groen/and see Gemeente Archief Amsterdam 
(henceforth GAA), Particuliere Archieven 38 (Waterschout, Monsterrollen, 
[crewagreeements]), pp. 95-124 (1815 to 1825), passim. On the whaling ventures 
from Harlingen information can be gleaned from F. Haagsma, "Frieslands Groen
landvaart", in Jaarverslag Fries Scheepvaartmuseum (Sneek), 1964/65, pp. 41-54. 

19) ARA, Staatssecretarie 2125, 27 December 1824, N 90. The Rotterdam is 
not mentioned in Beaujon, Dutch Sea Fisheries, or any other work on Dutch 
whaling. 

20) ARA, Staatssecretarie 2137, 14 January 1825, N 109. 
21) J. A. Drieling, Bijdragen betrekkelijk Nederlands Zeevaart en Handel 

(The Hague, 1829), p. 75; see also ARA, Staatssecretarie 2602, 6 November 1826, 
N 123, and 2629, 13 December 1826, N 17. The Rotterdam whalers were the 
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company was dissolved in 1828, returning the shareholders a mere 40 per 
cent of their capital 22). The Harlingen society was in 1837 once more taken 
over by Barend Visser, and until the 1860s this firm would be the only 
Arctic whalers operating from the Netherlands. 

King Willem I had been involved in both Rotterdam and Harlingen 
ventures, and generally showed great interest in whaling 23). In his wide 
visions of revitalising the Dutch economy through the operations of the 
N.H.M. (which was founded in 1824), he envisaged the fisheries, and whal
ing in particular, as one of the most important areas for action 24). He real
ised only too well how much Dutch whaling had declined and foreigners 
taken over the supply of whale oil to the Dutch market and the profits of 
that trade. The common fisheries and Northern whaling could in King 
Willem's opinion best be undertaken by small enterprises and companies, 
in which the N.H.M. might participate to get them going. In the case of 
Southern whaling, because of the large capital needed, the N.H.M. would 
have to take the initiative herself. Willem's attention centered on the 
"Indische Visscherij", whaling in Indian waters, where the N.H.M. could 
benefit from the proximity of Dutch settlements on Java, the Moluccos and 
eventually also New Guinea, and through the resulting economy in costs a 
successful competition could be waged against British and American oper
ators. Thus employment could return to the fishermen of the declining coastal 
villages of Holland, and Willem I even foresaw the possibility of establish
ing a settlement of Dutch whalers and their families somewhere in the 
Moluccos. 

It was mainly through the insistence of Willem I that Southern whaling 
was given such a prominent place in the programme of the N.H.M. Whether 
his intentions would be carried out, however, depended on the vision and 
the drive of the directors of the company - none of whom had any particu
lar knowledge of or interest in whaling. 

Rotterdam and Maasstroom, those from Harlingen the Willem de Eerste (which 
was wrecked in 1826), Nederland (later renamed Dirkje Adema) and Spitsbergen. 

22) ARA, Staatssecretarie 3070, 15 October 1828, N 35, and 3082, 27 October 
1828, N 123. When it became clear that the company would fail, the Rotterdam 
mercantile house of Reyn Varkevisser & Dorrepaal (which had its origins in the 
fishing village of Katwijk) inquired whether they would be entitled to bounties, 
if they fitted out two vessels for Arctic whaling. They presumably intended buying 
the Rotterdam and Maasstroom, but did not fellow up the favourable reply they 
received (ARA, Staatssecretarie 5099, p. 1898, 28 August 1828, N 36). 

23) Koninklijk Huis Archief (Royal Archives, The Hague, henceforth KHA), 
E 8 (Thesaurie van koning Willem I), V b, 1 and 2 (participations of King WiIIem I 
in companies, shipping firms etc.), under the headings "Harlingen, Nederlandse 
Groenlands en Straat Davids Visscherij Societeit te", "Harlingen, Onderneming 
met de schepen Spitsbergen en Dirkje Adema der Zee Handelaars Barend Visser 
& Zoon te", and finally "Rotterdam, Maatschappij voor de Walvischvangst te". 

24) See the lengthy autographed memorandum on the proposed statutes (Ar
tikelen van Overeenkomst, henceforth Ava) ofthe N.H.M. by Willem I, not dated, 
in ARA, Kabinet des Konings, Bruikleen 1963 van het KHA, or. 10. The relevant 
place in the Ava was Article 81. 
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THE N.H.M. AND SOUTHERN WHALING 1825-1831 

Indeed, despite the special attention given to the Indian fisheries in the 
statutes of the N.H.M., it may be doubted whether the company would 
ever have fitted out a ship, if the question of this enterprise had not been 
raised from private quarters. This initiative emanated from a Rotterdam 
merchant, Gerrit Boon, about whom unfortunately very little is known. He 
certainly was not one of the leading sea traders or commissioners of that 
town, yet prominent enough to apply (though insuccessfully) for the func
tion of Agent of the N.H.M. 25). As early as the beginning of 1825 he had 
addressed the N.H.M. and proposed the founding of a company for Southern 
whaling, but the Directie (board of management) had at that stage declined 
to contemplate any specific suggestions, actually pointing at the statutes as 
an excuse. After this initial disappointment Boon developed his ideas further, 
and in late October 1825 he unfolded his views in an extensive petition to 
King Willem I 26). 

In an introduction Boon firstly drew attention to the great benefits of 
whaling for the Netherlands economy in general, resulting from the fitting 
out of the required ships, as a nursery for seamen, and finally as a means 
to regain the profits of the oil trade. Northern whaling could not achieve 
these goals anymore: because of the scarcity of whales in Strait Davis and 
the southward expansion of the polar ice masses, this branch of whaling 
was doomed to fail. The losses of the Harlingen society and the first ex
peditions of the Rotterdam company that took place in the same year could 
only reinforce that opinion. These obstacles, however, did not exist in 
Southern whaling, and as he knew the vivid interest of the King for whaling 
in general, Boon now proceeded with a "Memorie en Concept-Plan tot 
oprichting van een Walvisch en Robben Visscherij in de Zuid-Stille en 
Indische Zeeen" (Memorandum and Preliminary Plan for the founding of 
a Whaling and Sealing Industry in the South Pacific and Indian Seas). 

The gist of this lengthy document was to argue that, because of the un
avoidable vicissitudes inherent in whaling, this enterprise had to be set up 
on a large scale. A capital of no less than f 2 millions was needed to fit out a 
fleet of ten ships of 400 to 600 tons, each with a crew of 70 to 80 men, and 
provided with six to eight whale boats and enough provisions to last for a 
whole year. The commanders and the crew should receive wages equal to 
those in the merchant marine, plus a share in the catch. This should amount 
to 3 % for the commanders, and another 3 % to be divided amongst the rest 
of the crew. As Boon did not believe that the necessary capital could be 
raised immediately from private sources, he proposed that the f 2 million 
initially would be furnished by the government. As soon as the venture 

25) ARA, depot Schaarsbergen, Nederlandsche Handel-Maatschappij (hence
forth ARA Sch, NHM) 31 /2 (proces Verbaal Confidentieel: Secret Minutes, hence
forth PVC), 24 February 1824. 

26) G. Boon to Willem 1,31 October 1825, in ARA, Staatssecretarie 2505,8 June 
1826, N 73. 
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had developed into a going concern, the shares could gradually go over 
into private hands. The management of the company should have her seat 
in Rotterdam, and Boon applied for the post of director. 

It will not come as a surprise that this proposal was pushed aside without 
any hesitation by Stratenus (the Administrator of the Department of 
Nationale Nijverheid-"National Industry"). Not only was the govern
ment asked to put a very considerable sum in the hands of private operators 
without any guarantee with regard to its management, but the favourable 
result was dependent on nothing more solid than "algemeene bespiegelingen" 
("general contemplations"). Moreover, as with so many similar projects, 
"het hoofddoel [was] duidelijk . . . om aan den Directeur (tot welken post 
de Adressant ook geen tijd verliest zich aan te bevelen) een vast inkomen 
te bezorgen" ("the main aim was clearly ... to guarantee a fixed salary to 
the director, for which post the petitioner does not hesitate to recommend 
himself") 27). 

Stratenus saw much more good in the realisation of the king's earlier 
suggestion, which he had later repeated in a personal conversation, viz. to 
promote the whaling fisheries in the Indian seas by the establishment of a 
settlement of Dutch whalers somewhere in the Moluccos or on the coast of 
New Guinea. He had already initiated moves with the Indian government 
in Batavia to collect information on these territories that could serve as a 
basis for a feasibility study. Although this settlement plan never progressed 
beyond this embryonic stage, it was of interest for two reasons. Within 
the Netherlands government it would lead to a discussion about the estab
lishment of a convict colony on New Guinea, whilst the renewed and re
inforced interest in this area was to play an important role in the occupation 
by the Netherlands and Great Britain (partly through her convict colony 
in New South Wales) of what until then had been the terra nullius of Western 
Australia and New Guinea 28). 

Although Boon's plan had as yet met no favourable response, he was 
not discouraged, and in February 1826 he repeated his request for assist
ance 29). It was not until June before he received a formal answer to his 
urgings: government support was still out of the question, but he was of 
course free to solicit capital from private sources and establish a company, 
and apply again to the government for authorisation of its statutes. Boon 
did subsequently indeed attempt to interest several of the most eminent 
Rotterdam merchants, bankers and manufacturers in his project: C. J. 
Blankenheym, Anthony van Hoboken, M. Hoffman, A. Mees, P. Osy, 
Frans Smeer, and finally J. van der Wallen van Vollenhoven. They all 

27) Report of Stratenus, 15 November 1825, in Idem. 
28) See in particular ARA, Staatssecretarie 5698, 20 April 1827, F 6 Geheim; 

2794,18 August 1827, N 116; 2923, 20 October 1827, N 103; 5707, 15 February 
1828, F 5 Geheim; 5715, 28 September 1828, J 27 Geheim; and 3112, 23 December 
1828, N 116. For the Australian/British perspective see Geoffrey Blainey, The 
Tyranny of Distance (Melbourne, 1966), pp. 82-95. 

29) G. Boon to Willem I, 18 February 1826, in ARA, Staatssecretarie 2505, 
8 June 1826, N 73. 
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declared themselves convinced of the usefullness and beneficial conse
quences of such a venture, but out of fear that insufficient general interest 
would result in the capital not being fully subscribed they declined to be
come involved in the founding of the company. This attitude was to be 
expected from Hoffman, Smeer and Van Vollenhoven: the former two 
were directors and the latter a member of the board of control of the Rotter
dam company for Arctic Whaling. They were entitled to feel that they were 
doing enough to regenerate whaling in their home town, and moreover 
would not be inclined to endanger that already tottering concern 30). Hoff
man and Van Vollenhoven (Smeer died in early 1832) would playa role, 
however, in the next attempts to establish Southern whaling in Rotterdam. 

A final time Boon approached King Willem, now asking for a govern
ment guarantee to compensate any adventitious losses, so as to exclude the 
risk factor for investors. For a venture with six ships he estimated the 
maximum loss (if they did not succeed in catching any whales) at f 340,000. 
Netscher (who in 1826 had succeeded Stratenus at the helm of Nationale 
Nijverheid) thought this amount in itself large enough to justify a totally 
negative reply 31). 

After this definitive failure Boon's active role was finished. Through his 
private contacts he later apparently served a few times as adviser, and it is 
possible that in 1832 he took some part in the successful establishment of 
a Southern whaling company in Rotterdam, but specific evidence is entirely 
lacking. Although his grandiose plans thus had no direct consequences, 
they were the catalyst to the starting of a discussion within the government 
on whaling, which would result in investigation<; being made and before two 
years had lapsed in the N.H.M. sending out her first (and as it turned out 
also her last) whaling expedition to the Pacific. For while Stratenus was 
still awaiting the results of his enquiries in Batavia about the islands of the 
Eastern Archipelago and their suitability for supporting a colony of Dutch 
whalers, he suggested to Willem I that the government did avail itself of 
effective means to encourage the Indian Fisheries from Holland 32). 

According to Stratenus the government could not only institute bounties 
as applied to Northern whaling, but also freight the whalers with troops to 
Batavia and government stores to the Moluccos. In that manner a large 
part of the fitting out costs could already have been recouped before the 
whaling proper had started. Stratenus feared, however, that even despite 
this substantial assistance no ventures would be initiated, if private ship
owners did not join hands: ".. de uitkomst is te onzeker en wisselvallig 
om particuliere reeders te kunnen uitlokken, die het met een of twee schepen 

30) On Hoffman's involvement see G. J. Nahuijs van Bergst to J. van den Bosch, 
17 September 1839, in ARA, Collectie Van den Bosch 862. For Smeer see ARA, 
Staatssecretarie 2301,23 August 1825, N 62. Boon's circular of 24 July 1826, and 
his letter to Willem I, of 20 October 1826, in ARA, Staatssecretarie 2612, 18 No
vember 1826, N 161. 

31) Netscher's report of 8 November 1826, in Idem. 
32) Stratenus to Willem I, 29 December 1825, in ARA, Staatssecretarie 2439, 

27 February 1826, N 67/68. 
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zouden beproeven" ("the outcome is too uncertain to induce private owners 
to experiment with one or two ships"). He suggested, therefore, that the 
Chambers of Commerce of the major seaports be informed of the situation 
and contact made with some of the more prominent East India houses with 
a view to urging them to develop plans for the founding of a South Sea 
Whaling Company. The government should make it very clear from the 
beginning to what extent and with what measures they would be willing to 
support the enterprise. 

The King fully agreed with Stratenus with respect to the desirability and 
the beneficial effects of his proposal, but he felt that the Netherlands inter
continental trade had not yet reached "de gewenschte graad van levendig
heid" ("the required degree of activity") to enable such a company to be 
established successfully. However, it was just for this sort of situation that 
the N.H.M. had been created, and forcefully pointing at Article 81 of the 
statutes, in which he himself had indicated the Indian fisheries as an area 
of interest for the N.H.M., Willem ordered Stratenus to enter discussions 
with the N.H.M. He could leave it to the judgement of the Directie to 
decide whether the Maatschappij would conduct her whaling operations 
directly or through the Factorij at Batavia, or whether a separate company 
should be formed 33). 

It was typical and indicative of the great weight any word from the King 
carried, that things now moved very quickly. Stratenus immediately wrote 
the N.H.M., and the Directie charged President Schimmelpenninck to draw 
up a plan of campaign which would enable the Maatschappij to begin whal
ing before the end of the year and, if the test voyage should prove to be a 
success, to send out another three ships during the next season 34). Without 
any hesitation the N.H.M. took the responsibility upon her shoulders to 
establish an industry, of which her directors had no more knowledge 
than anybody else in the Netherlands. Their optimistic notion to be able 
already in 1827 to have information about a voyage sent out only one year 
earlier and to evaluate its results, shows how little idea they had about the 
time factor in this field: as the subsequent developments would show, both 
whaling itself and communicating took place at a much slower rate. The 
N.H.M. was, however, in a better position than private traders through 
her excellent relations with the government and her worldwide network of 
agents. Unfortunately the Maatschappij would not exploit these advantages 
to the fullest extent, while moreover often other (and in most cases more 
substantial) matters took precedence in the attention of the Directie and 
prevented her from exercising the required degree of close supervision over 
the execution of her plans. 

It became soon obvious to the directors that no suitable ships were avail-

33) The king's secretary ("secretaris van staat") De Mey van Streefkerk to Strate
nus, 7 January 1826, N 91, in Idem. 

34) Report Stratenus, 2 February 1826, N 113, in Idem; ARA Sch, NHM 
28/6 (Proces Verbaal Gewoon: Ordinary Minutes, henceforth PVG) 27 January 
1826, N 2. 
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able in the Netherlands or could be built within a short time. Unanimously 
they decided that in this case an exception should be made to Article 75 of 
the statutes (which obliged them to charter only Netherlands' vessels), and 
the company should try to obtain them in the United States 35). Originally 
the intentions were to fit out two ships, under the command of an American 
master, who during the expedition could teach the other (Dutch) commander 
and the Netherlands crew, so that the N.H.M. thereafter could stand on 
her own legs and dispense with foreign aid. Similarly the American whale 
ship could stand model for the Dutch shipbuilding industry 36). Taking 
into account the absolute backwardness of Netherlands whaling this was 
undoubtedly the correct strategy. 

Curiously the Directie decided not to use the services of their New York 
agent, Frederick Gebhard, a leading merchant-banker and brother of the 
eldest partner in the prominent Amsterdam house of Gebhard & Co. No 
reason was given for this, but it was probably the desirability of conducting 
an on the spot investigation that convinced them that a special envoy was 
required. At first they had asked the Rotterdam merchant Boer (partner 
of the great commission house of Mees, Boer and Moens that conducted 
extensive business with the United States, and was a regular consignee for 
cargoes of whale oil), but he was not prepared to leave his firm for such a 
long period 37). It was certainly no easy task to find another person. It 
took another few months before the directors hit upon Captain P. Landberg. 
He commanded one of the Maatschappij's own ships, Koning der Neder
landen, the brig on which he had just completed an important voyage to 
the West Indies and Cuba, and he had great experience in shipping matters 38). 
Mter his mission to New England he continued to serve the N .H .M. for 
several years (he led several expeditions from Java to the Persian Gulf), 
and terminated his successful career as master of an East Indiaman and as 
a merchant in Batavia. 

Landberg indeed turned out to be an excellent choice. Immediately after 
his instructions had been drafted, in which he was given a considerable 

35) Willem I had previously suggested the use of naval vessels for commercial 
purposes, and raised this idea again in relation to the future whaling operations 
of the N.H.M. Both the departments of the Navy (" Marine") and National In
dustry ("Nationale Nijverheid") deemed this utterly impossible: ships of the line 
and frigates were too large, sloops (corvettes) of the right size but too heavily 
rigged and sparred, and it was feared that this employment would render the ships 
unsuitable for any future naval service; moreover, it seemed to be in contradiction 
to the spirit of the subsidy laws for national shipbuilding. See ARA, Staatssecre
tarie 2439, 27 February 1826, N 68; 2467, 11 April 1826, N 177; and 2777, 21 
July 1827, N 94. 

36) W. M. F. Mansvelt, De Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924 
(Haarlem, 1924), vol. 1, p. 220. The draft instruction MansveIt refers to, has not 
been found in the NHM archives. 

37) ARA Sch, NHM 31/3 (PVC), 13 March 1826, N 2, and 21 March 1826, N 2. 
38) ARA Sch, NHM 28/7 (PVG), 2 June 1826, N 1 and 2; 31/3 (PVC), 3 June 

1826, N 5. Interestingly, the N.H.M. had bought Landberg's ship in 1824 from 
Mees, Boer & Moens. 
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degree of freedom of action, he proceeded across the Atlantic 39). In New 
England he visited the major whaling centres, such as Nantucket and New 
Bedford. Initially his mission did not seem to have any chances of succeed
ing, but Landberg was a sharp and accurate observer, and he believed he 
had collected enough information to be able himself to command a whaling 
expedition from Holland. Moreover, he expected to be able to secure the 
services of several experienced American whalemen. Shortly afterwards, 
however, an opportunity occurred to charter a completely new ship, and 
when Gebhard was prepared to act personally as a security, the charter was 
clinched 40). 

The ship that Landberg had been able to hire for the N .H.M. was the 
Logan, ship-rigged and of 302 tons register, which had just been completed 
in Dartmouth, a small whaling town opposite New Bedford. The charter 
was concluded with the New York and New Bedford firm of John Howland 
& Co., which directed a fleet of at least half a dozen other whalers 41). 
Commander of the ship was Reuben F. Coffin, member of the famous 
Nantucket clan of whale hunters, who had earlier led two expeditions to 
the Pacific 42). The charter was for a voyage from America to Rotterdam, 
from there via Batavia to the Japanese Sea, and from there back to Rotter
dam. There was no mention of the ship taking any troops on the voyage out, 
as that would only tend to eliminate all chances of commencing whaling 
before the Sunda Straits were reached. Coffin apparently had refused to 
lead a double expedition, and the N.H.M did not search for a second ves
sel; it would have been highly improbable that Landberg would have suc
ceeded in finding another ship in the United States. Since the first whales 
had been caught on the Japanese grounds in 1819, that area had become 
very popular; as will be shown, this did not guarantee success to the Logan. 

The freight that had been agreed upon with the owners of the Logan was 
considerable: $ 800 per month, to be paid in six-monthly terms. Per year 
the Logan cost the N.H.M. $ 9,600 or about f 24,000. Also all the other 
expenses of the expedition, such as the purchase of all whaling gear, wages 

39) Idem. These entries make it clear that Landberg sailed from Amsterdam, 
after having conferred personally with President Schimmelpenninck, and not 
from Havanna, as is mentioned in Mansvelt, De N.H.M., vol. 1, p. 220. 

40) ARA Sch, NHM 28/7 (pVG), 17 November 1826 3c (referring to a letter 
from Landberg, New York, 30 October 1826), 27 November 1826 12c and 29 
November 1826, N 3 (letter from Landberg, New York, 31 October 1826; in partic
ular the Belgian director Cenie showed his tenacity here), 5 December 1826 6c 
(letter from F. Gebhard, New York, 7 November 1826), and 6 December 1826 
3c (letter from Landberg, 2 November 1826). 

41) Starbuck, American Whale Fishery, volume 2, pp. 258-259. John Howland 
& Co. acted only as the agents for the principal owners, Thomas Mandell and 
Isaac and Gideon Howland, the prominent whaling operators and merchants 
of New Bedford who after the return of the Logan in 1830 became her sole owners 
(New Bedford, Custom House Records for 1826 and 1830). 

42) Coffin had commanded the Trident of New York (1820-23), and the Hycso 
of Nantucket (1824-26); see Starbuck, American Whale Fishery, volume 2, pp. 
234-235 and 250-251, and also Stackpole, Sea-Hunters, pp. 313-314. 
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and provisions for the crew, came on the account of the Maatschappij. It 
may well have been impossible to obtain better terms for the charter, but 
the N.H.M. would certainly have done better to accept the offer of Howland 
& Co., to buy the Logan outright. When the moment came, however, the 
Directie did not act with decision: whilst Howland had asked a purchase 
sum of $ 30,000, they tried parsimoneously to reduce that figure to $ 27,000, 
whereupon the negotiations fell through 43). No doubt Howland's demands 
had been excessive (the ship had probably cost no more than $ 14,000 to 
$ 16,(00), but after all they did not amount to more than the charter price 
for little over three years, the average duration of an expedition to the 
Pacific. Moreover, the great benefits of the ownership of a first class Ameri
can whale ship, such as the Logan, should have outweighed any arguments 
to save a paltry $ 3,000. This failure to buy the Logan was a clear example 
of the obnoxious consequences that the mood of crisis inside the N.H.M. 
and her policy of retrenchment had on her other than East India operations. 
Ironically, the Logan was to make a voyage of 43 months, and the full 
charter price finally amounted to more than $ 36,000, or 20 per cent more 
than Howland's reserve price! 

The Netherlands' government showed her willingness to assist the N.H.M. 
as much as possible by waiving all duties on harpoons, whale boats and all 
other whaling gear, and granting freedom of excise on all provisions and 
remission of all tonnage dues 44). Also a bounty was promised, which 
however was somewhat lower than those for Arctic whaling: only f 6,000 as 
against the f 9,000 the N.H.M. had requested. The government had also 
been prepared to grant the Logan Dutch registration, if the ship had been 
bought, with remission of the import duty of f 12 per ton analogous to 
similar permissions granted for the importation of herring busses and two 
Arctic whalers 45). Minister of the Interior Van Gobbelschroy, who certainly 
voiced the feelings of Netscher in this regard, was particularly keen on this 
chance to acquire a model for Dutch shipbuilders, and this renders it all 
the more regrettable that the N.H.M. squandered her chance. The Logan 
showed in her later career that she indeed was an excellent example of 
American marine architecture 46). 

The charter of the Logan began on 20 November 1826, and a few weeks 
later, with Landberg on board as a passenger, the ship left New Bedford for 
Rotterdam 47). A little over one month later, on 11 January 1827, Coffin 
dropped anchor at Hellevoetsluis, and the N.H.M. decided to equip the 
ship there and not let her come up to Rotterdam. In the same time a full 

43) ARA Sch, NHM 28/10 (PVG), 27 January 1827 2B. 
44) ARA, Staatssecretarie 2708, 14 April 1826, N 88. 
45) ARA, Staatssecretarie 5095, p. 1157,6 February 1827, N 105, and Nationale 

Nijverheid 13, 31 January 1827, N 7 O. 
46) The Logan was to make another eight expeditions to the Pacific. On 26 

January 1855 she was wrecked on Sandy Island Reef with the loss of four lives. 
See Starbuck, American Whale Fishery, pp. 276-277, 306-307, 344-345, 420-421, 
444-445,480-481,514-515 and 14l. 

47) Idem, pp. 258-259. ARA Sch, NHM 28/10 (pYG), 12 January 1827 lB. 
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complement of Dutch sailors was engaged; Coffin was willing to sail with 
an inexperienced crew and train them during the voyage. All agents of the 
N.H.M. and the Kweekschool voor de Zeevaart (Navigation School) of 
Amsterdam were informed, and apparently there were no difficulties in 
signing up a native crew 48). 

In April 1827 the Logan sailed from Hellevoetsluis for the Pacific 49), and 
in doing so disappeared for a considerable time from the view of the N.H.M. 
The log of the ship has unfortunately not been preserved, and only a hand
ful of scattered references allow us to reconstruct the unhappy campaign 
of Captain Coffin 50). It is probable that, contrary to the original intentions, 
he took the route round Cape Hom to the Pacific (the Logan was not re
ported in Batavia), and in February 1828 he fished on the line, in Longitude 
106° West, on the Peruvian grounds. Coffin wrote from there that he had 
been unlucky and would next try his fortune on the Japanese grounds. Via 
Honolulu, where he called in April and sold some geneva to a local merchant, 
he was in June indeed in that area, but still had not caught more than one 
eighth of the cargo of the Logan. In November 1828 the ship was back again 
in the Hawaiian Islands, this time in Hilo Bay at Hawaii Island, with catch 
of still no more than 900 barrels of sperm oil. This was a popular place for 
whalers to take in fresh water and provisions, and give the seamen some 
rest and recreation between the rigours and boredom of two seasons, while 
in the Northern seas the climate was too cold for whaling. 

Probably Coffin spent the next half year on the equator, but entirely 
without results: in April 1829 he returned to Honolulu with no barrel of oil 
more than before he left Hawaii. The next summer Coffin once again tried 
out the Japanese grounds, and it was there that he learned (as will be ex
plained later) that his final destination had become New York. In June he 

48) ARA Sch, NHM 28/10 (PVG), 3 February 1827, N 1, and 13/1830 G, letter 
from F. Gebhard, New York, 19 July 1830. 

49) She was the only ship mentioned in P.A.A. van Mechelen's pioneering study 
Zeevaart en Zeehandel van Rotterdam 1813-1830 (Rotterdam, 1930) to have cleared 
out for the Pacific during that period (pp. 222-23). Van Mechelen, however, did 
not offer any comment or explanation. 

60) The account of this expedition of the Logan has been reconstructed from the 
widely scattered references in: ARA, Staatssecretarie 5717, p. 313, 2 December, 
P 33 Geheirn; Nationale Nijverheid 137, G. Boon to Netscher, Rotterdam, 10 
February 1829; Diary kept by the Rev. Joseph Goodrich, missionary at Byron 
Bay (Hilo Bay, island of Hawaii), entry for 23 November 1828 (original in the 
archives of the American Board of Commissioners for Foreign Missions, held in 
the Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Mass.; a copy reposes 
in the Hawaiian Mission Children's Society Library, Honolulu); ARA, Staats
secretarie 3328, 8 January 1830, N 32; Journal of Stephen Reynolds, merchant 
at Honolulu, entries for 21 and 26 Apri11829 (original in the Peabody Museum, 
Salem, Mass.; a microfilm copy is in the Hawaiian Mission Children's Society 
Library, Honolulu); ARA Sch, NHM 13/1830 G, letters from F. Gebhard, New 
York, 31 December 1829, 6 March 1830 (with enclosed a copy of a letter from 
Coffin to Howland & Co., Honolulu, 24 Apri11829), 10 May 1830, 31 May 1830, 
30 June 1830 (with enclosed a copy of a letter from Coffin to Howland & Co., 
Talcahuano Bay, 28 March 1830), and 15 July 1830. 
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was reported with 1,100 barrels, but he did not succeed in catching another 
whale until the end of the season in September. After a customary call at 
Honolulu, where he also supplemented the Crew of the Logan (two men had 
died and another five deserted), the Logan appeared in May 1830 in the 
Bay of Talcahuano, just North of Valparaiso. Here Coffin hoped to fill 
up (the Logan could hold some 2,400 barrels) with black oil. All he got, 
however, was a meagre 80 barrels, probably the product of only one whale. 
Without waiting any longer, he now rounded Cape Horn for the voyage 
home, and in the first week of July 1830 arrived in New York with about 
half his holds filled: 32,569t gallons of sperm and 3,222 gallons of black 
oil. 

Considering the long duration of the expedition, and the incomplete 
catch, it is not surprising that the N.H.M. suffered a considerable loss on 
her whaling venture of more than f 120,000 51). MansveIt attributed this 
result largely to the untrustworthiness of Captain Coffin, whom he thought 
had returned to New York against orders, and had conspired with Howland 
& Co. to stretch the length of the voyage unnecessarily in order to inflate 
the charter bill. Neither surmise, however, is correct. The former completely 
overlooks the resolution of the Directie of the N.H.M. of 2 June 1828 
(long before they had received any reports about the movements of the 
Logan) to reroute the ship to New York. The suspicion of fraud was in
spired by the fact that the N.H.M., despite repeated requests to the owners, 
never received the log of the Logan. Quite apart from the fact that many 
American masters donated their journals to public libraries in their home 
ports, and thus would not be inclined to see them go somewhere else, and 
that Howland & Co. may have had other reasons to keep the log, the im
pression is strong that the Directie with these vague accusations attempted 
to lay a smoke curtain round the failure of her own management. One 
could perhaps have suspected Howland & Co. of foul play, because they 
were amongst the most important exporters of whale oil to the Netherlands, 
and hence could only injure their own interests by helping the N.H.M. to 
establish Dutch whaling in the Pacific. As the N.H.M. was determined to 
mount a test expedition, the charter of the Logan and a secret arrangement 
with Coffin would, however, have been a most illogical rather than a dia
bolical method to wreck these plans. Moreover, this argument was not 
mentioned by any of the directors, and it thus seems to do injustice to 
Howland to doubt their good faith. 

Coffin himself wrote that he had met many sperm whales in the seas around 
Japan, but the inexperience of the crew had resulted in his failure to catch 
even a single one. In view of the experiences of the later Dutch expeditions 
this does not seem to be an unreasonable explanation. Yet it may also be 
asked, whether Coffin had the qualities of a first class commander. He had 

51) Mansvelt, De N.H.M., Vol. 1, p.222, gives a figure of f 122,000, whilst 
Van der Houven, Schimmelpenninck's successor as President, put the loss at 
f 123,000 (letter to J. van den Bosch, 2 October 1839, in ARA, Collectie Van den 
Bosch 862). 

6 
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lost his previous ship on a reef, and after his voyage with the Logan he did 
not get another command 52). 

The resolution of the Directie on 2 June 1828 with respect to the ultimate 
destination of the Logan was inspired by the reduction of the general scope 
of the operations of the Maatschappij 53). The big losses that she had 
suffered between 1824 and 1827 had forced the Directie (despite strong 
remonstrances from the Belgian members Cenie and Pieters) to concentrate 
on the East Indies and to a lesser degree China. All other activities would 
be gradually, and as profitably as possible, discontinued, and this included 
unfortunately and indiscriminately also the whaling expedition. When in 
June 1828 the agents of the company in Rotterdam reported that the price 
of sperm oil in the United States was much higher than in their port, this 
appeared to be a good opportunity of cutting losses by redirecting the Logan 
to New York. Moreover, the agents pointed out that no factories of sperm 
candles existed in the Netherlands, and these would first have to be estab
lished in order to sell the oil at favourable prices. Once this had been 
achieved, a fleet of three or four whalers would be required to keep up a 
regular supply of oil to the factory. The financial position of the N.H.M. 
certainly made such an expansion in her whaling interests impossible, and 
when King Willem agreed with the policy of cut-backs the change of course 
was decided. 

In the short term and financially this resolution was no doubt correct, 
and consequently it was very popular with the Commissarissen. The im
plied argument, however, that also the main aim of the expedition, "het 
nemen van een proef", "the sending out of a trial venture", had been super
seded by the financial plight of the N.H.M., does not seem to be correct. 
Under these changed conditions, where in future the role of the N.H.M. 
in industries like whaling would necessarily be reduced, it was of the ut
most importance to gain as much experience as possible and make sure this 
experience became generally available by making the ship return to Holland. 
In that way the N.H.M. would have been assured of the possession of the 
log of the Logan, or at least a copy of it. Moreover, the commercial argu
ments of the Rotterdam agents were basically unsound. As sperm and whale 
oil were primarily imported from the United States, the price level in Hol
land generally had to be considerably higher 54). If indeed the absence of 
a sperm candle factory was an objection in 1828, why not in the previous 
year, and why had Coffin then not been given orders only to catch right 
whales? It is for these reasons very regrettable that the N.H.M. suddenly 

52) At least Coffin is not mentioned any more in Starbuck, American Whale 
Fishery. The Logan sailed on her second voyage, in October 1830, under the com
mand of Captain S. C. Fisher. 

53) ARA Sch, NHM 28/14 (pVG), 2 June 1828, N 6, and 9 June 1828, N 1 f . 
For the general account of the reconstruction of the N.H.M. see Mansvelt, De 
N.H.M., vol. 1, pp. 162-171. 

54) See Graph 1 on p. 108. 
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reversed her policy, and thus threw away all the benefits of her experiment. 
As it happened, the Logan arrived at a propitious moment in New York, 

and Gebhard was able to obtain excellent prices for both sperm and black 
oil. The redirection of the expedition, and the failure to catch a full cargo, 
however, caused great problems with regard to the settlement of accounts 
with the crew, who had mostly been engaged on the usual lay system, and 
all wished to return to Holland. The sailors after long and acrimonious 
negotiations were finally satisfied with a payment of $ 30 each, some f 75, 
and that for a voyage of more than three years! No comment is necessary 
on the vicious unfairness of that lay system! Before everything was finally 
arranged, Gebhard had had the fright of his life: according to the American 
law the Logan, because of the fact that apart from the master and the officers 
the whole crew consisted of foreigners, was technically no longer a national 
ship, and hence the whole importation of whale oil was illegal. Only the 
sleepiness of the Customs' officers had saved the ship and cargo from 
confiscation 55). 

The great loss of the expedition can almost entirely be ascribed to the 
excessive charter rate and the inexperience of the Dutch crew which was 
the basic reasons for the bad catch and the long voyage. The following alter
native account shows the financial situation as it would have been in case of 
a favourable voyage of two years' duration and a full catch and with the 
Logan being bought instead of chartered by the N.H.M.: 

LOSS, maximum of the two figures indicated earlier . 

1. Costs relating to the Logan: charter price . 
if bought at $ 30,000: 25% depreciation. 

2. Full cargo: nett proceeds New York 1830 
if a full cargo, extra gain . . . . . . 

3. Shorter voyage: less provision costs 
400 days x 30 men x f 0,50 per day . 

$ 36,720 
$ 7,500 

f 123,000 

$ 29,220 or f 73,050 

$ 17,600 
$ 17,600 or f 44,000 

Total gain 

f 6,000 

f 123,050 

PROFIT, instead of LOSS f 50 

This result is of course purely nominal, and does not take into account any 
gains accruing out of selling the oil in Rotterdam instead of New York, 
while a much smaller advantage could have been booked for the reduc
tion in the total wages of those few crew members who like the carpenter 
had been engaged on monthly wages. On the whole the wage and provision 
bill, and hence the length of the voyage, did affect the final result only in 
a minor way. Moreover, the original loss included no doubt all expenses 
of both Landberg's mission to the States and Gebhard's handling of the 

55) ARA Sch, NHM 13/1830 G. letters from F. Gebhard, New York, 15, 19, 
23 and 31 July, and 18 October 1830. 



84 WHALING IN THE SOUTHERN OCEANS 

ship after her return to New York. The costs of insurance of the Logan 
had been paid by the N .H .M., and should not be taken into account when 
making this comparative analysis. 

From this analysis it seems clear that the N.H.M. could have done much 
better financially than was the case, and even might have booked some 
profits. The opinion of the Directie in 1831 that: "zonder gelijke groote op
oiferingen van's lands wege, als die door welke alleen deze visscherij bij 
onze naburen wordt in stand gehouden, deze tak van Nijverheid alhier, al
thans voor het tegenwoordige, niet is over te brengen ... "56). ("that this 
industry cannot be established in this country, at least for the present, 
without similarly great governmental sacrifices, as our neighbours use to 
maintain this fishery"), appears therefore not to be a correct evaluation 
and unnecessarily pessimistic. In fact, only one year later the first private 
venture would be launched. 

THE FRENCH EXAMPLE AND SOME FAILED ATTEMPTS 1827-1831 

The measures Schimmelpenninck alluded to in his annual report were 
the French laws of 8 February 1816. Already in 1827 the N.H.M. herself 
had, after being urged to do so by King Willem, enquired about these laws 
with her connections at Le Havre 57). From the documentation that was 
forwarded it transpired that French whaling (which at that stage fitted out 
some six ships annually to the Pacific, which number would presently in
crease to about a dozen) was promoted and protected in many ways. The 
core of the French fleet was formed by ships that had been built in the 
United States and in fact belonged to American owners. All measures were 
calculated to make their stay in France as pleasant and profitable as pos
sible. These included naturalisation of all ships and foreign crew, freedom 
from almost all duties and excises, a differential schedule of duties on 
foreign oil, and bounties that could amount to no less than 70,000 francs, 
or f 31,100, per ship. The ships did not lose their entitlement to the bounties 
even if they in between two whaling ventures were used for other purposes. 
The level of the bounties in particular was quite a shock to Netscher: they 
were more than three times as high as the Dutch ones on Arctic whaling, 
or five times as high as the one accorded to the Logan. Another positive 
point for France he saw in the fact that that country did already possess 
some sperm candle factories, but he was confident that these would no 
doubt also be founded in Holland, once whaling got under way. Whether 
Willem I was similarly shocked, is not known; in any case he and Netscher 
decided to await the result of the expedition of the Logan, before setting 
out to formulate a general whaling policy. 

Hence the subject was shelved until late 1829, when a report was re
ceived from J. A. Moerenhout, the secretary of the Dutch consul at Val-

56) ARA Seh, NHM 20/5, Aanspraak President Sehimmelpenninek (Annual 
Report), 15 June 1831, p. 17. 

51) N.H.M. to Netseher, 10 June and 17 August 1827, and report of Netseher, 
1 September 1827, in ARA, Staatssecretarie 3334, 19 January 1830, N 4. 
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paraiso J. F. Doursther, who at that time resided on Tahiti. Moerenhout 
painted a most favourable picture of the possibilities of the southeast 
Pacific (the Chilean grounds) for whaling operations from the Nether
lands 58). The files relating to French whaling, which was particularly 
prominent in that area, were produced and dusted, but again a decision 
was postponed until after the return of the Logan 59). The N.H.M. had in 
the meantime lost all interest, and also, after the accounts of the Logan had 
been completed, no consultations with the Maatschappij were sought. A 
similar wait-and-see attitude was adopted on the reception of the secret 
annual report of the Governor of North Holland, van Tuyll van Seroos
kerken, which at the suggestion of the Amsterdam Chamber of Commerce 
had contained a passage in which he called for the establishment of a South
ern whaling industry 60). Van Tuyll pointed in particular at the promotional 
activities of the French government, which just then were bringing about a 
considerable growth in the whaling fleet of that country. The government 
in The Hague, however, seemed to have given up any interest in whaling 
(it was after all the crisis period of the Belgian revolt) and any new initiative 
would have to be taken by private enterprise. 

Curiously enough the expedition of the Logan was known to only very 
few persons. It is not quite clear, whether this was the result of any conscious 
policy or only due to increasing disinterest of the N.H.M. In any case, the 
Algemeen Handelsblad never mentioned the Logan a single time. Even 
Governor van TuyIl van Serooskerken was in complete ignorance about it. 
It was entirely separate from the N.H.M. trial voyage that from 1827 on
wards from various quarters the importance of Southern whaling was 
pointed out, and Netherlands merchants were prodded to take up this in
dustry. The first sources of this interest were publicists, such as Van Ouwer
kerk de Vries, Drieling, and the Rev. BIaupot ten Cate 61). However, whilst 
the latter two were no more than spectators, Van Ouwerkerk de Vries, 
senior partner of the most prominent shipping agency of De Vries & Co, 

58) ARA, Staatssecretarie 3328,8 January 1830, N 32. On Moerenhout (brother 
of the famous painter Joseph Moerenhout) see L. Jore, Un Beige au service de la 
France dans Ie Grand Ocean (Paris, 1944); F. J. A. Broeze, "A Second-Hand 
Discovery: the Netherlands and the Pacific in the First Half of the Nineteenth 
Century", The Journal of Pacific History, vol. 10, parts 3-4 (1975), pp. 37-38; and 
Moerenhout's own Voyages aux lies du Grand Ocean, 2 volumes in 1 (Paris, 1837). 
Consul Doursther himself had already in 1827 pointed to the possibilities for 
Dutch whaling on the Chilean grounds (ARA, Staatssecretarie 5097, p. 3679, 
14 October 1827, N 149). 

59) ARA, Staatssecretarie 3334, 19 January 1830, N 4. 
60) ARA, Nationale Nijverheid 232, 29 Apri11830, N 29 A, and Staatssecretarie 

5109, p. 1400, 10 May 1830, N 121. 
61) J. van Ouwerkerk de Vries, VerhandeHng over den Nederlandschen Koop

handel (Haarlem, 1827), pp. 254-256; Drieling, Bijdragen, p. 75; and S. B1aupot 
ten Cate, Geschiedenis van Nederlands Zeevaart en Handel (Haarlem 1836-the 
text had already been completed by 1833), p. 140. G. K. van Hogendorp, in his 
comment on Van Ouwerkerk de Vries' treatise Advijs over de Verhandeling ... 
(edited by Professor H. W. Tydeman, Haarlem, 1827) did not mention Southern 
whaling. 
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still stood, despite his retirement to Zeist, with both legs in the Amsterdam 
mercantile world. He would perhaps have been able to create enough in
terest in Amsterdam in Southern whaling for a new company to be founded, 
just as some ten years later his foster son J. Boe1en was able to launch a 
company for trade with West Africa through De Vries & Co. The moment 
seemed favourable for a new start : when his treatise was published in 1827, 
the lonely Arctic whaler from Amsterdam, the pink Groenland, had ceased 
to operate for over a year, and therefore no rival interests, such as existed 
in Rotterdam, could thwart any new initiatives 62). 

Unfortunately, however, Van Ouwerkerk de Vries was heavily involved 
(he was a director) in the affairs of the Afrikaansche Visscherij Societeit. 
As mentioned before, this company had been founded in 1802 with a 
monopoly for whaling and sealing operations from the Cape Colony. The 
renewal of the war and subsequent conquest of the Cape by the British had 
put a cruel end to all sanguine expectations, and the company was in 1827 
still busily engaged in trying to get compensation for the involuntary loss 
of her privileges. In fact, it was only in 1842 that the government succeeded 
in finally silencing her ever bitterer and more irritating protests 63). As bad 
luck would have it, it was just in 1827 that the directors of the Society had 
opened a large offensive and attempted (unsuccessfully in the end, though) 
to obtain the authorisation of a chartered company for South Sea Whaling, 
with the enjoyment of a monopoly for that industry 64). In his book Van 
Ouwerkerk de Vries had not neglected to push this arrangement as a solu
tion, but the questionable position of his company and the resolute refusal 
by the government to grant her any favours must have diminished the force 
of his arguments and his exhortations considerably. 

The strongest inhibitive force which restrained the Netherlands' capitalists 
from investing in Southern whaling was no doubt the complete lack of 
experts or even knowledgeable persons, and in general the complete ig
norance of Pacific matters in the Netherlands. This could best be overcome 
by attracting foreign instructors, such as Coffin (as was successfully 
done for example in the textile industry) 65), or through espionage and/or 

62) After the death of owner Jan Vas the Groen/and had in 1826 been engaged 
in the Norwegian timber trade (GAA, Particuliere Archieven 38 (Waterschout, 
Monsterrollen), 126, 15 March 1826, and 127, 18 August 1826), but the ship was 
wrecked before the year was out (ARA, Staatssecretarie 2814, 10 September 1827, 
N 112, Bijlage D). 

63) ARA, Staatssecretarie 5099, p. 1898, (13 July 1828, N 7; 5140, p. 1019, 
11 July 1837, N 75; 4447, 30 January 1839, N 141; and Kabinet des Konings 102, 
14 May 1842, N 4). 

64) ARA, Staatssecretarie 5095, p. 1280, 16 March 1827, N 100. The text of 
this reply can be found in Staatssecretarie 4224, 23 February 1837, N 79. The 
supplicants were not granted any particular favour. In fact they were told that 
they were as free as anybody else to constitute a company for South Sea whaling, 
and they could then re-apply to the king for authorisation of the statutes. Needless 
to say, without a monopoly no action was taken. 

65) Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht, pp. 74-79; Mansvelt, De 
N.H.M., volume 1, chapter VI. 
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observation overseas. Landberg judged that he had learned enough in New 
England to be able to lead an expedition, and the same applied to a possibly 
greater degree to the masters of the only two Dutch vessels that in this 
period crossed the Pacific, and in the bays of Chili and on Hawaii had 
come in very close contact with the various aspects of pelagic whaling. It 
is remarkable indeed that both Captains Boelen and St. Martin were to 
play an active role in the promotion of Pacific whaling 66). Whereas, how
ever, the expedition of the former through special circumstances never got 
going, the latter became a partner and initiator in the Rotterdam syndi
cate that in 1832 would send the first private whaler to the Southward. 

Jacobus Boe1en Joh.zn returned in May 1829 with his ship Wilhelmina 
& Maria from a voyage around the world that had taken more than three 
years to complete, and during which he had sojourned extensively on the 
Hawaiian Islands 67). He had vainly attempted to interest his principals 
Insinger & Co., other merchants, and finally the government in supporting 
him on a second expedition to the Pacific. Boelen, who was a naval officer 
on half pay, was already considering re-entering the service when he was 
unexpectedly summoned by the Secretary of State for the Colonies J. C. 
Baud 68). Baud, who in his younger days had shown himself possessed of 
an adventurous and commercial spirit and had once been a supercargo on 
an expedition from Batavia to Kamchatka, had in 1824 served as the sec
retary to the committee that had drafted the statutes of the N .H.M., and 
had probably then become interested in whaling. He asked Boelen whether 
during his voyage he had observed the ways in which the North Americans, 
English and French conducted their whaling in the Pacific, and when Boelen 
answered in the affirmative, Baud had invited him to lead an expedition. 
Boelen would have to find a private company or firm to back him, but the 
government, or at least the Department of the Colonies, would support 
him by chartering the ship for a troop transport to Batavia. 

According to Boelen's account he had little trouble in finding a firm 

66) On the commercial involvement of the Netherlands in the Pacific see F. J. A. 
Broeze, "A Challenge without Response: Holland and the Transpacific Route 
to East Asia after 1815", Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, volume 38 
(1975), pp. 256-279. 

67) J. Boelen Joh.zn, Reize naar de Oost- en Westkust van Zuid-Amerika en, 
van daar, naar de Sandwichs- en Philippijnsche Eilanden, China enz .... ,3 volumes 
(Amsterdam, 1835-36). On Boelen himself see F. J. A. Broeze, "Jacobus Boelen 
Joh.zn 1791-1876", in L. Akveld e.a. eds., Vier Eeuwen Varen (Bussum, 1973), 
pp.213-229. 

68) No evidence relating to this episode has been unearthed in the files of the 
departments of Nationale Nijverheid, Kolonien, Marine or the Staatssecretarie, 
while the private collections of both Van den Bosch and J. C. Baud yielded nothing. 
The account therefore rests entirely on BoeIen's own rerniniscenses in the "Me
moriael", of which the manuscript is held in the Boelen family archives in Amster
dam (fols. 727-730). This manuscript was published by J.Oderwald under the 
title Het Merkwaardig Dagboek van een Nederlandsch Zeeman 1795-1860, 2 
volumes (Amsterdam. 1942-43). Oderwald wrongly replaced the name of Baud 
(as was written in the manuscript) with that of Elout, who until 1829 was Minister 
of the Colonies. 
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that was prepared to build a new ship for his venture. Unfortunately he 
mentioned nowhere who these backers were, or in what town they resided. 
Now Boelen had to clear up his own relationship with the Naval admini
stration. He demanded as commander to be entitled to the customary share 
of the catch, but also that he should get a Royal commission which officially 
charged him to undertake the trial voyage to the Pacific. This would en
able him to draw his full-time lieutenant's pay, so that his family (Boelen 
had recently married) would be financially secure. Moreover, even if the 
experiment ended in failure, at least the commission would be entered on 
his conduct-roll as part of his active service. The Director-General of the 
Navy, Admiral Wolterbeek, who knew Boelen and apparently valued his 
naval capabilities, was not willing to grant him any concessions and gave 
him the choice of leaving the Navy altogether, or accepting a post in active 
service. This uncompromising attitude meant the end of Boelen's commer
cial career and his whaling venture, even before it had started: necessarily, 
but, because of his love for the Navy, heartily, he chose a naval career 69). 

THE SOUTHERN WHALING EXPEDITIONS FROM ROTIERDAM 1832-1838 

In December 1832 Southern whaling suddenly came to the attention of 
the government again, when, certainly to her collective surprise, she was 
asked to grant a premium, on the footing of Arctic whaling, for an ex
pedition to the Southward that had already sailed in November! The re
quest had been signed by the Rotterdam house of E. & S. & c. S1. Martin & 
Co, on behalf of themselves and N. J. de Cock and C. & A. Vlierboom, as 
directors of the Vereeniging tot Walvischvangst om de Zuid, the Society 
for Southern Whaling 70). This suggests that the former had taken the 
initiative in this matter-and the senior partner of that firm was the same 
Etienne S1. Martin who from 1826 to 1828 had made a global voyage and 
crossed the Pacific as commander of the brig Louisa-Augusta which be
longed to N. J. de Cock! St. Martin was the first Dutchman to visit Hawaii, 
and after another expedition with the Louisa-Augusta to Manila, but this 
time via the usual route through the Indian Ocean, he had settled down in 
Rotterdam as partner in the family firm 71). The coincidence is remarkable 
that from 1820 to 1824 Boelen had also sailed for De Cock, and it is in
viting to speculate that S1. Martin and Vlierboom (De Cock was then still 

69) Boelen was on 20 August 1830 commissioned as first officer on H.M. Sloop 
Hipomenes : ARA, Marine, Stamboek Officieren voor 1850, nr. 137, and ARA Sch, 
Marine 624,20 August 1830, Litt B No 66. 

70) ARA, Staatssecretarie 3766, 28 December 1832, N 52. The three houses 
also sometimes collaborated in the East India trade: ARA, Staatssecretarie 5122, 
p. 509, 10 April 1833, N 61. During the Embargo of 1832/33 they organised two 
cruisers to warn Dutch shipping entering the Channel of the Franco-British 
blockade of the Dutch coast: ARA, Staatssecretarie 5122, p. 696, 1 August 1833, 
N26. 

71) Journal d'Anvers et du Provence (held in the Antwerp City Archives), 17 
April 1828; Annonces Maritimes (Antwerp), 15 April 1828 and 25 August 1829; 
Algemeen Handelsblad, 23 April 1828 and 29 August 1829; ARA, Staatssecretarie 
2993, 12 June 1828, N 25; and Broeze, Second-Hand Discovery, p. 39. 
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established in Antwerp) were the firms backing his projected venture of the 
spring of 1830 72). 

While St. Martin was primarily interested in the East Indies trade C. & A. 
Vlierboom, who around 1840 built up the second largest merchant fleet in 
the Netherlands, were involved in the Surinam trade and were still ex
panding their concern. No doubt these firms were both full of enterprise, 
but in that respect they nevertheless found their master in Nicolaas de 
Cock, who until 1830 had been the merchant-prince of Antwerp. Brother 
of the Ghent textile king Auguste de Cock, he had in the twenties built up 
the biggest individual fleet of the Netherlands. As partner in the firm of 
Bisschop Basteyns & De Cock he became the leading merchant in the East 
Indies and salt trades, and had participated in countless other ventures. In 
order to prevent the destruction of his shipping empire by the Belgian 
revolt, he had in 1831 moved his business to the North 73). Presently he 
displayed his enterprise in the North, and soon became a leading force in 
his new town of residence, Rotterdam, and the local Chamber of Com
merce 74). Energetically he continued his East Indian trade, but his other 
interests included the chairmanship of the newly drained Eijerlandse 
polder on the island of Texe1, the main settlement of which, De Cocksdorp, 
was named after him. Entirely in line with his tempestuous nature (which 
could never entirely conceal an iron business heart) he directed his attention 
also to Southern whaling, and characteristically he did not ask for any 
governmental support until he had actually launched his venture 75). 

The company had been set up with a capital of f 49,500, divided in 55 
shares of f 900 each 76). This was not a big amount by any means (less than 
half the loss of the N.H.M. on the Logan venture!), and her ship, the ap-

72) Boelen, Memoriael; Oderwald, Merkwaardig Dagboek; Annonces Mari
times, 1820-1824 passim. In January 1830 the agents of the N.H.M. ill Rotterdam 
heard a rum our relating to the fitting out of a whaling expedition, but no details 
were given about the names or the intentions of the parties involved (ARA, Sch, 
NHM 28/15 (PVG), 2 February 1830, N 4). 

73) ARA, Staatssecretarie 3515, 24 January 1831, N 39; 3550, 8 April 1831, 
N 7; and 3633, 27 November 1831, N 88. 

74) See for example Gemeente Archief Rotterdam (henceforth GAR), Kamer 
van Koophandel en Fabrieken 10, minutes of meeting 21 February, 1833. 

75) Probably the most significant evidence of De Cock's drive occurred in 1823, 
when, partly at his suggestion and very much convinced by his initiative in having 
already started to build his ship, the Vasco da Gama, the Dutch government intro
duced shipbuilding subsidies of f 18 per ton for large ships of over 300 tons (ARA, 
Staatssecretarie 1961, 16 April 1824, N 12). Unfortunately, the liberal economist 
Mansvelt neglected this aspect of the question (De N.H.M. vol. 1, p. 147), and 
hence gave full credit to the government alone. More unfortunate still, Mansvelt 
lifted the relevant file relating to the Koninklijk Besluit (K.B., Royal Decree) of 
5 October 1823, N 146, from the files of the Staatssecretarie and never replaced 
it there. 

76) Most of the following details about this enterprise have been gleaned from 
a letter from J. van der Wallen van Vollenhoven (commissaris, and hence share
holder of the company; he had earlier shown himself interested in the plans of 
Gerrit Boon) to the N.H.M., Rotterdam, 13 July 1836, in ARA Sch, NHM 
13/1836 W. 
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propriately named barque Eersteling (the "Firstling"), must have been an 
old vessel that had been patched up for the occasion. The former identity 
of the ship can not be established with complete certainty, but most prob
ably it was the former De Jonge Pieter of the Bruges merchant-shipowner 
A. Sinave. After her return from a voyage to Batavia that ship had lain 
unemployed in the port of Ostend. De Jonge Pieter measured 152 last, or 
289 tons, which of all possible candidates corresponded closest with the 
tonnage of the Eersteling. Sinave had bought this ship in 1816 second-hand, 
and employed it since in various trades. In total De Jonge Pieter had made 
four voyages to Java, and obviously was an old war-horse 77). The most 
remarkable aspect of this question is, that the transformation of De Jonge 
Pieter into the Eersteling cannot be substantiated in the official shipping 
lists of the years around 1832. 

The commander of the Eersteling, H. F. Horneman, does not seem to 
have had any previous experience in whaling. He was born in Groningen, 
and in a short time had worked his way up to being first mate on one of 
Van Hoboken's East Indiamen, the Rotterdam's Welvaren. Probably as in 
the case of the Amsterdam captain Coenraad Brandligt whom we will en
counter later, he had seen many whalers at work during his many voyages 
to Java, and had thus become interested in whaling. After his two expedi
tions on the Eersteling he returned to the East India trade and for about 
fifteen years commanded Vlierboom's ships Johanna Cornelia and 
Diligentia 78). 

Netscher, who had to advise on St. Martin's request, greatly valued their 
initiative. He did not see any difficulties in granting the expedition a pre
mium in principle, but was not certain about the proper amount. In order 
to arrive at an equitable sum he thought it necessary to await the result of 
the expedition, yet he did not want to discourage St. Martin and his fellow 

77) ARA Sch, NHM 28/15 (PVG), 18 February 1830, N 1; Rijksarchief van 
Oost-Vlaanderen, Beveren Waas, D 3219/1-30 (Monsterrollen Ostend 1815-1830). 
The relevant lists of Belgian ships are in ARA, Staatssecretarie 3547, 31 March 
1831, N 21, Bijlage C (a list of all Belgian ships at that moment); 3829, 9 August 
1833, N 7, Bijlage C; 3869, 13 December 1833, N 106; 3939, 28 July 1834, N 66, 
Bijlage C; 4021, 23 April 1835, N 67, Bijlage C; and 4128, 11 Apri11836, N 61, 
Bijlage C. See also lists of the Belgian merchant fleet in the Antwerp newspaper 
Le Precurseur of 31 December 1836, and the Public Record Office (Great Britain), 
Board of Trade 1/306 (enclosed in a letter from Consul De Hochepied Larpent 
to the Foreign Office, Antwerp, 4 July 1834); and Board of Trade 2/7 list of Belgian 
ships lost between 1830 and 1836, enclosed in a letter from Larpent to the F.O., 
Anwerp, 17 March 1836. Sinave was given permission to register his fleet in HoI
land in the K.B. of 12 November 1833, N 75 (ARA, Staatssecretatrie 3858). 
Amongst the six ships named was still De longe Pieter. In a list of ships built at 
Rotterdam between 1825 and 1829 (in GAR, Handschriften 3206; see also De 
Nederlandsche Hermes, vol. VI (1828), pp. 68-69), the first ship that was built 
in 1825 was called Eersteling, but it was a kof of only 48 last register and did not 
figure on the list of all Netherlands shipping on 31 December 1826 (in ARA, 
Staatssecretarie 2814, 10 September 1827, N 112, Bijlage A) and had presumably 
been lost or renamed in the meantime. 

78 GAR, Bevolkingsregister, and Nieuw Notarieel Archief, 65/667, 66/175 
and 389. 
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directors from undertaking another venture. Hence he informed St. Martin 
of his intentions (in which Willem I had concurred) and owners and govern
ment now awaited the return of the Eersteling 79). 

The exact hunting area of Captain Horneman is not known. Probably he 
looked for whales in the southern Atlantic and Indian Oceans: St. Martin's 
request had indicated as target "om de Zuid tot aan Kaap Hom en Oost
waarts", "Southward to Cape Hom and hence to the East". As early as 
6 September 1833 the Eersteling arrived at Batavia, after having spent only 
a short time on the whaling grounds. This was primarily caused by the 
Embargo which Britain and France in November 1832 had laid upon Dutch 
shipping, under the terms of which these powers arrested all Dutch ships 
in the Atlantic and North Sea. The report of the termination of the Embargo 
reached Batavia in the last week of September, and Homeman immediately 
put his ship on the berth for Rotterdam. He sailed on 22 October, and 
arrived at Hellevoetsluis on 12 February 1834, after a voyage lasting in 
total no more than fifteen months. The shipping lists in the press mentioned 
only an apparently insignificant colonial cargo 80). That the ship had also 
been a-whaling did not become clear until the auction of ca 20,000 litres 
("Nederlandsche kannen") South Sea oil (black oil) and 7,000 litres sperm 
oil was announced 81). At this auction no more than a part of the black oil 
was sold, and all sperm oil passed in, which perhaps showed the ill effects 
of the absence of a suitable candle factory 82). Later, however, all oil 
could be sold privately. 

The total loss of the expedition was estimated by st. Martin to amount 
to some f 27,000. The failure (only a few whales had been caught) was at
tributed to three factors: the inexperience of the Dutch crew, ignorance 
with the conditions on the whaling grounds, and the Embargo, which had 
forced Horneman to deviate from the originally planned route 83). Despite 
this loss, and once again before any decision on bounties had been made, 
St. Martin c.s. assured Netscher in a personal interview that they would 
fit out a second expedition. Commander Horneman had seen scores of 
sperm whales, and was very confident that he could achieve much better 
results if he had a more experienced crew and, particularly, more highly 

19 ARA, Staatssecretarie 3766, 28 December 1832, N 52. 
80 lavasche Courant, 6 and 25 September, 5 and 23 October 1833; Algemeen 

Handelsblad, 3 and 21 February 1834. The cargo of the Eersteling consisted mainly 
of sugar, tin and arrack; the latter was carried on freight for the N .H.M. Horne
man arrived on the same day in Holland as Captain Landberg, who was on his 
first return from Java in private employment in command of the appropriately 
named Dankbaarheid aan de N.H.M. ("Gratitude to the N.H.M."). 

81) Algemeen Handelsblad, 14 and 21 February, and 3 March 1834; Rotter
damsche Courant, 1 March 1834. 

82) Algemeen Handelsblad, 10 March 1834. 
83) The effects of the chronic purges of state departmental archives are partic

ularly prominent here: St. Martin c.s. had sent extracts from Horneman's logs 
to Netscher, with the exact details regarding the course of the ship, the time and 
place where whales had been caught etc., but as in so many other instances, all 
these documentary enclosures were destroyed. 
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skilled officers. The directors followed his advice and sent him on a mission 
to the United States to engage some whaling officers. The common sailors 
would again be composed of nationals. Thus the same strategy was fol
lowed as the N.H.M. had used before, and thus the possibility created 
that through training in future completely Dutch crews might be success
fully employed. Netscher was full of praise for this renewed instance of 
unsolicited enterprise, in which he recognised the proper recipe to over
come any Dutch backwardness. He therefore fully supported the submis
sion for the full "Arctic" premium of f 9,000. Unfortunately, the Minister 
of Finances had other considerations, and was not overwhelmed by such 
feelings. A compromise amount of f 6,000 was finally proposed, and it is 
indicative of the low interest Willem I had at this stage in any commercial 
matters that he agreed to this within a matter of seconds 84). A second 
request by St. Martin in July 1834 for the full f9,000, was also refused, 
despite the repeated and strong arguments of Netscher to the contrary 85). 

St. Martin's second petition was probably connected with the fact that 
just at that moment Horneman made his trip to the United States to en
gage his whale hunters; the firm would later estimate the costs of his mis
sion to have been circa f 4,000 86). He accomplished his mission success
fully, and on 17 August 1834 the Eersteling could set sail again from Helle
voetsluis. All shareholders had paid up another f 400 per share. Once again 
the exact route of the Eersteling is not known; the ship was in February 
1835 in Capetown, and called a year later, already on her return voyage, 
at St. Helena 81). Probably Horneman fished in the same area as before, 
in the southern Atlantic and/or Indian Ocean. He arrived on 20 April 1836 
in Rotterdam with half a cargo of oil and whalebone. Despite this partial 
failure the voyage was a financial success: a few weeks later all 150,000 
litres of oil and 100 bundles of bone were sold at the current excellent 
prices 88). After deduction of the shares of the crew and all expenses the 
net result was about f 34,000. The owners moreover received another 

84) ARA, Staatssecretarie 3900, 25 March 1834, N 84. 
85) ARA, Staatssecretarie 3942, 11 August 1834, N 14. In this as in other cases 

of failure, the viciousness of the lay system of payment for the crew was shown 
by the petition of a certain Maarten Vooys, one of the harpooners of the Eersteling. 
Vooys came from the fishing village of Ter Heide and obviously had had no 
previous experience in whaling. He had been engaged on the basis of a paymant of 
1/90 share of the catch, and demanded now that a part of the bounty of f 6,000 
be given to him as compensation for his meagre earnings of the expedition. In 
the first instance, Vooys' request was turned down without hesitation, but he 
persisted, and after a long delay he was rewarded in the form of an ex gratia pay
ment of f.50 (ARA, Staatssecretarie 4008, 11 March 1835, N. 67; and 5140, 
p. 1616, 14 June 1837, N 9). 

86) ARA Sch, NHM 13/1836 W, letter from J. van der Wallen van Vollenhoven 
to the N.H.M., 13 July 1836; Algemeen Handelsblad 19 August 1834. 

87) Algemeen Handelsblad, 19 May 1835 and 18 April 1836. 
68) Le Precurseur, 23 April 1836; Algemeen Handelsblad, 29 April, 3 and 16 

May, and 13 July 1836. For a discussion of the prices of whale oil see pp. 108-109 
and Graph 1. 



WHALING IN THE SOUTHERN OCEANS 93 

bounty of f 6,000, which was probably meant more as encouragement for 
a third venture than recompense for the second. The government also fore
shadowed the introduction (finally!) of general measures with regard to 
Southern whaling 89). 

The result of the expedition could have been considerably better if 
Horneman had not had the bad luck to lose one boat with her crew. This 
had forced him to call at Capetown in order to recruit, but the English 
sailors he had engaged there did not harmonise at all with the rest of the 
crew. The voyage had had to be terminated, and he had called at St. Helena 
to hand them over to the local British authorities 90). Moreover, the Ameri
can whalemen had not been satisfied with the performance of the Eersteling: 
because of the bad sailing qualities of the ship they had been able to hold 
on to only sixteen of the twenty-four whales they had caught. Acting on 
their opinion (Horneman had already sailed on 13 Mayas captain of the 
Johanna Cornelia for Batavia), the Eersteling was sold, and another ship 
sought 91). This was found in an unexpected corner: the Navy was willing 
to sell the old sloop-of-war ("bombardeerkorvet") Proserpina of 184 
lasts 92). The purchase of a new ship, in Holland or in America, had ap
parently not been considered. 

All expenses involved in buying, repairing, and fitting out the Proserpina 
exceeded the means of the company, which had made no returns to her 
shareholders, by f 12,000. Rather than calling for another payment on the 
shares, one of the directors conceived the brilliant idea of interesting the 
N.H.M. and asking that company to furnish the missing amount. Com
missaris J. van der Wallen van Vollenhoven, who also was a commissaris 
of the Maatschappij, was the obvious person for such a delicate task. Al
though the Directie had very little confidence in the outcome of the concern 
(until now she had "met haar deelnemingen in de visscherij aIleen maar ver
lies geleeden", "only lost money on her investments in fisheries"), the 
general interest outweighed these doubts, and after some hesitation the 
N.H.M. accepted the invitation 93). 

In July 1836, still before the favourable answer from the N .H.M. was 

89) ARA, Staatssecretarie 4165, 18 August 1836, N 10. 
90) Netscher's report, of 16 July 1836, in Idem. 
91) Algemeen Handelsblad, 15 May 1836. The ultimate fate of the Eersteling 

is as much a mystery as her origin. No list of ships that were taken out of service 
in 1836 mentioned the ship, whilst it is also certain that she was neither employed 
in any other trade nor sold and used under another name. 

92) A rumour concerning the sale of this ship to private interests had been re
ported in the Algemeen Handelsblad of 31 May 1836. The Proserpina had been 
built in 1818-21 in the naval dockyard of Rotterdam, and had seen service in the 
Mediterranean, along the coast of Guinea, and in the West Indies. During the 
Belgian revolt she had been stationed on the ScheIdt. See A. J. Vermeulen compo 
De Schepen van de Koninklijke Marine (The Hague, n.d.), p. 21, and J. J. Backer 
Dirks, De Nederlandse Zeemagt, vol. 4 (Nieuwediep, 1876), pp. 358-362 and 
381-404. 

93) Letter of Van der Wallen van Vollenhoven to the N.H.M., 13 July 1836, 
in ARA Sch, NHM 13/1836 W; and NHM 28/18 (PVG), 16 August 1836, N 1. 
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received, the Proserpina sailed for the "South Seas", probably the same area 
as before. The Commander was a certain J. P. Smith, about whom un
fortunately no more is known than his name 94). Both on the outward and 
the homeward leg he called at Capetown. Smith had been 22 months out 
when he returned on 24 May 1838 to Hellevoetsluis 95). The catch was 
highly disappointing: only 140,000 litres black and 10,000 litres sperm oil, 
plus 5,000 kilograms of whalebone. This was the product of nineteen whales, 
while the ship could have tried out about double that number 96). More
over, the favourable condition of the oil market had not lasted. The black 
oil was sold by auction on 14 July for no more than f 27 to f 28.25 per 100 
litre, against f 40 in 1836 9'1). 

The third Rotterdam expedition had resulted in heavy losses, and des
pite the expected bounty of f 6,000 the prospects were gloomy 98). At the 
meeting of shareholders which was held a few weeks after the disastrous 
auction, very little interest was still alive for continuing the whale business. 
The possessors of fifteen shares wished to liquidate the company, while 
the great majority was prepared to buyout the others and refit the ship at 
the considerable expense of f 80,000 for the lucrative East Indies trade. In 
order to proceed along these last lines, it was necessary to obtain the agree
ment of the N.H.M., which held twelve shares (the f 12,000 she had in
vested in 1836) and would have to employ the future reborn Proserpina 
in her colonial trade 99). The Maatschappij did not feel inclined to agree 
at all, however: that had certainly not been the intention of her taking a 
financial stake in the ship, and if necessary the Directie preferred liquida
tion 100). Had the N.H.M. made any encouraging noises, maybe De Cock 
c.s. would have persevered; now first the Proserpina herself, and then her 
whaling gear, were brought to the hammer and the enterprise given up 101). 

As had been the case already with the expeditions of the Eersteling, this 
outcome was noted in the annual reports of the provincial administration, 
and soon the failure of the Rotterdam company was known not only in 

94) Possibly he was a brother or cousin of William Smith, who from 1835 com
manded several ships in the East India trade, and/or connected with the house of 
Smith & Guldemont, who were good friends of Vlierboom's. 

95) A1gemeen Handelsblad, 16 May 1837, 23 and 26 May 1838. 
98) A1gemeen Handelsblad, 26 May and 11 July 1838, the latter containing 

extracts from the annual report of Gedeputeerde Staten of the provinces of North 
and South Holland. Gedeputeerden noted that the Americans still maintained 
their whaling operations with apparently great profits, and hoped that the efforts 
made in Rotterdam would eventually result in permanent success. 

97) Algemeen Handelsblad, 16 June 1838. 
9B) At the suggestion of Netscher the bounty was fixed at f 6,000, with the pro

vision that another f 3,000 would be paid if the shareholders within one month 
decided to fit out a fourth expedition (ARA, Staatssecretarie 4411, 5 October 
1838, N 95). However, on exactly the same day the shareholders in fact decided 
to liquidate their partnership. 

99) ARA Seh, NHM 13/1838 P, letter from the managers of the ProserpilUl 
(St. Martin, De Cock, and Vlierboom) to the N.H.M., 4 October 1838. 

100) ARA Seh, NHM 28/19 (PVG), 5 October 1838, N 1. 
101) Algemeen Handelsblad, 22 October and 5 November 1838. 
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her home port but in the whole of commercial Holland 102). Moreover, the 
government also lost her incentive, and again the formulation of a policy 
regarding Southern whaling was indefinitely postponed. 

VARIOUS PROJECTS AND THE FORMULATION OF A SOUTHERN WHALING 

POLICY 1837-1843 

Whilst thus the Rotterdam company expired, it was certainly not all 
silence concerning Southern whaling in the Netherlands. It seems almost, as 
if a certain impotent rage had captured the hearts of the few that still were 
interested: how in God's name was it possible that Holland repeatedly 
failed, where Britain and the United States had so many ships whaling with
out any obvious difficulties and with great profits to the operators? One 
should taste the tone and the spirit of the first few lines of the concept 
prospectus of a whaling company (that was not established after all) written 
in October-November 1839: 

"The Pacific or sperm whale fishery is a branch of great industry for the Eng
lish and American nations. If one can trust the reports about it, at the moment 
about eight English would be involved in this fishery, and more than three 
hundred large and small American vessels sail for sperm whales, whaling 
and sealing. Even if these figures are not entirely trustworthy, and the number 
of ships somewhat smaller, it is certain not only that many Englishmen and 
Americans take part in that Southern fishery, but also that this participation 
dates from further back than today or yesterday, and has existed for several 
consecutive years. In this last circumstance lies enclosed the conclusion that 
great profits have been reaped in this fishery, and still are being reaped, as 
otherwise there would at present not be so many participants. And this con
clusion is reinforced by the fact, well-known by the undersigned, that after 
all expenses of his owners had been paid, one of the English South Sea fishers 
on his last two expeditions made net profits for the shareholders of £ 19,000 
on the first and £ 20,000 on the second voyage. When considering these facts, 
it must certainly be astounding that we Netherlanders, who in previous times 
fitted out more whalers than all other maritime nations put together, nowa
days as it were have become estranged from a branch of industry that others 
exploit with such great benefit ... "103). 

As typical of these feelings was a remark from Baud, also made in 1839, 
and in which he spoke of: 

"a branch ofIndustry which used to flourish here but now totally extinguished 
and passed into the hands of foreigners, even Frenchmen whom we (nowadays 
certainly more out of chauvinism than regard for the truth) always used to 
rate far below us in their capability to undertake difficult maritime expedi
tions" 104). 

Such feelings could only be fanned by reports that on the coast of Western 
Australia, practically on the outward route to Batavia, a prosperous whaling 

102) Idem, 6 and 11 July 1839. 
103) Translated from the prospectus in ARA, Collectie van den Bosch 862. 
104) Report of J. C. Baud, of 27 January 1839, in ARA, Staatssecretarie 4475, 

29 April 1839, N 61 (translated). 
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industry had developed in which even a ship from Bremen participated! 105). 

Already in 1837 plans seem to have existed in Amsterdam for the found
ing of a new whaling company, perhaps inspired by the good results of the 
second voyage of the Eersteling, but no practical results followed 106). Two 
years later, however, there suddenly was a chance that indeed a company 
would be started. The occasion for this was a detailed (but unfortunately 
not preserved) plan of Captain P. Arriens of the Royal Netherlands Navy, 
the former tutor of Prince Hendrik 101). In his project, Arriens intended to 
make use of the favourable geographical situation of the Dutch East Indies, 
and establish on the Molucco island of Ternate an entrepot for a whaling 
company. In that place the oil from the catch in the Molucco Sea (the real 
"Indian fisheries"), on the Japanese grounds and elsewhere in the Pacific, 
could be collected and shipped to Holland in merchantmen. Arriens' project 
was put before Netscher and Baud, who both felt that this was a good op
portunity for the government to finally work out a general whaling policy 108). 

Despite their most encouraging advice, however, the whole affair came to 
nothing, probably because Arriens in September 1839 returned to active 
service in the East 109). 

Arriens' role, and perhaps his plans, were taken over by a retired general 
of the East Indies army, H. J. Nahuijs van Bergst. In September of the same 
year, just before Arriens' departure, he contacted his former colleague 
Johannes van den Bosch, who now was Minister of the Colonies. According 
to his letter, Van Bergst was on the verge of launching a whaling com
pany 110). To make his prospectus as effective as possible, he wished to in
corporate the reasons for the failure of the expeditions of the N.H.M. and 
the Rotterdam syndicate, and he asked Van den Bosch to furnish him with 
the relevant information. The latter approached the President of the N.H. M., 
Van der Houven, who was immediately prepared to make available the 
original documents relating to the Logan. 

Nahuijs van Bergst had before this sought information in England, and 
found two commanders, two brothers Travers, prepared to enter the service 
of his company. It was one of them who on his last two voyages had made 
£ 39,000 for his owners! Nahuijs van Bergst did indeed proceed to draw up 
a prospectus and even a set of statutes. It is highly improbable, however, 
that these were ever publicised, or even circulated widely. His project went 

105) Algemeen Handelsblad, 26 September 1837. This ship was in fact the Vir
ginia. 

106) J. C. Westermann, Gedenkboek Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Amsterdam, vol. 1 (1811-1922) (Amsterdam, 1936), p. 195. 

107) See ARA, Staatssecretarie 4475, 29 April 1839, N 61. 
108) Baud's report of 27 January 1839 showed the same repugnance against aU 

tendencies towards monopoly situations as his policies when Minister of the 
Colonies in the 18408 with respect to the shipping operations of the N.H.M. 
(Mansfelt, De N.H.M.) vol. 2, pp. 150-157. 

109) Backer Dirks, Nederlandse Zeemagt, vol. 4, p. 415. 
110) For this episode see the file on Pacific whaling in ARA, CoUectie van den 

Bosch 862. 
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the way of so many other ones, and also the Directie of the N.H.M., who 
had been informed of both his and Arriens' schemes, did not move-in 
view of the now most favourable financial position of the Maatschappij a 
quite unjustifiable lack of enterprise 111). 

Even this last failure did not mean the end of all interest in whaling. On 
the contrary, attention remained focussed on it because of the continuing 
success of foreign operators and the growing consciousness that Nether
lands shipping and her shipowners should apply themselves to more areas 
than just the East Indies trade, which feelings were strengthened consider
ably by the institution in June 1841 of the "beurtlijst" (the list of ships that 
were exclusively entitled to be chartered by the N.H.M.) 112). It is not sur
prising that after the disillusionment in Rotterdam, it was now in Amster
dam that new initiatives were unfolded that would finally have tangible 
results. Mter a short while two groups evolved, who separately tried to 
establish a company for Southern whaling. The one syndicate was led by 
Coenraad Brandligt and the firm J. & Th. van Marselis, the other by the 
two brothers Reelfs. Before discussing the details of their plans, it is of 
interest to analyse briefly the background of these persons and firms. 

Captain Brandligt was a prime example of the classical sea-dog who could 
not leave sailing. From 1815 onwards he had without interruption com
manded a variety of East Indiamen, and he was to continue doing so until 
1850. In 1841, when he approached the government a first time with a plan 
for a whaling venture, he was master-owner of the barque De Rhijn 113). 
In the course of his numerous voyages to the East, Brandligt had frequently 
seen foreign whalers at work, and this immediate confrontation had directly 
induced him to write a brief history of Dutch whaling and attempt to take 
up Southern whaling himself 114). 

J. & Th. van Marselis and Reelfs Brothers, although they represented 
firms with a totally different historical development, had very much in 

lll) ARA Sch, NHM 20/10, Aanspraak President, 10 June 1840, p. 50. 
112) See particularly the Algemeen Handelsblad of 11 June 1840, 24 and 28 July 

1841, 27 July 1842, 15 March 1844, and 28 March and 14 April 1845. 
113) GAA, ParticuJiere Archieven 38 (Waterschout, Monsterrollen), 95, 16 

February 1815 and further; ARA, Kabinet des Konings 3966, 18 September 1841, 
N 5. The "beurtlijst" of the N.H.M., as printed in E.W. Petrejus, Het Schip 
vaart uit: Onze Zeilvaart in de Negentiende Eeuw (Bussum, 1974), pp. 151-156, 
reproduced from the original in ARA Sch, NHM 29/1841 (Bijlagen PVG), 14 June 
1841 N 4025, was not definitive, and did not mention the owners of the ships. 
A more accurate list, drawn up on 18 June 1841, can be found in Gemeente Ar
chief Dordrecht, Kamer van Koophandel 119 (1841), N 31 g. All later references 
to the "beurtlijst" are in fact made to this second list. 

114) C. Brandligt, Geschiedkundige Beschouwingen van de Walvisch-Visscherij 
(Amsterdam, 1843), p. 6. It is interesting to note that C. J. Bottemanne, who in 
1870 and 1871 commanded the last two expeditions from the Netherlands to the 
Arctic and experimented with a new harpoon gun, had similarly become inspired 
to undertake whaling by watching American whalers at work during his voyages 
on merchantmen to the East Indies (C. de Jong, "Twee Scheeps-journalen van 
C. J. Bottemanoe als laatste Nederlandse commandeur ter walvisvangst", Eco
nomisch-Historisch Jaarhoek, vol 30 (1962-64), p. 84). 

7 
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common with regard to their commercial position, and their interest in 
whaling was probably founded on similar motives. Both firms traded mainly 
with the Dutch colony in Surinam, and just around 1840 the plantation 
economy, and in consequence trade and shipping thereto, passed through 
a serious crisis 115). This crisis would not only lead to attempts to settle 
Dutch migrants in Surinam, but also affected deeply the management of 
many of the trading and shipping firms involved. Already in the thirties 
houses like Louis Bienfait & Soon, J. J. Poncelet & Zoon, and G. C. Bosch 
Reitz had entered East Indian shipping and trade, and these had been fol
lowed by both Van Marselis and Reelfs, who each had one ship on the 
"beurtlijst" of the N.H.M. 116). It is more than possible that it was just the 
institution of that list, which effectively closed the possibilities for expansion 
in that area, that induced them to take a chance with Pacific or Southern 
whaling-however not without having assured themselves first of support 
from the government! 

Brandligt and Van Marselis were the first to approach the government. 
In the beginning of March 1842 they submitted a full packet of requests: free 
disposal by the Navy of one or more sloops that were in active service, 
granting of bounties, and a commitment of charter of the ships by the 
N.H.M., if the catchers had after two years not succeeded in having a full 
cargo 117). A more naive and misguided approach is hardly imaginable. The 
Navy was, as in 1826-27, not prepared to have any of her ships used for 
commercial service of whatever nature. The Directie of the N.H.M. feared 
that the smell of the whale oil would have ill effects on her colonial products, 
but they were prepared, after repeated assurances from Brandligt c.s. to 
the contrary, to authorise the Factorij to charter the ships if required. 
Finally, the state of the national finances was the greatest stumbling block. 

115) See the list of merchants to Surinam who during the Embargo of 1832/33 
requested special licences to utilise foreign shipping (ARA, Staatssecretarie 3829, 
9 August 1833, N 5); commercial directories of Amsterdam (held in the GAA); 
the memoirs of Captain Cornelis Abrahamsz (held in the Netherlands Maritime 
Museum at Amsterdam, henceforth NSMA, Ms. S 2141), fols. 93-131; and the 
reports of the Minister of the Navy J. C. Rijk of 28 March 1843 (in ARA, Kabinet 
des Konings 171, 23 June 1843, N 58), and 30 July 1843 (in ARA, Kabinet des 
Konings 178, 3 August 1843, N 9). The Van Marselis family were members of 
the Amsterdam mercantile establishment as early as the seventeenth century, 
whilst the brothers Reelfs, Johann Anton and Johann Hayen, who were both born 
at Heppens in Oldenburg in North-West Germany, had only arrived in Amsterdam 
after 1815. On the crisis in Surinam see Westermann, Kamer van Koophandel, 
pp. 248-250, and Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht, p. 200. 

116) See the "beurtlijst" cited in note 113. Bienfait was credited with seven ships, 
Poncelet possessed four, and Bosch Reitz three. 

117) Almost simultaneously a report appeared in the Utrechtsche Courant (27 
February 1842) and Algemeen Handelsblad (1 March 1842) with the news that 
a company enjoying the support of the government had already been formed and 
was ready to send out its first ships. One wonders whether this represented merely 
overzealous reporting, or was perhaps an 'inspired leak' to force the hand of the 
government. 
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In this period of crisis and retrenchment, no money at aU was available fOJ 
whaling 118). 

The initiative was taken over, almost a year later, by Reelfs Brothers. In 
February 1843 they in their turn asked for financial support for a projected 
Reederij voor de Zuidzee Walvischvangst, Company for South Sea Whal
ing. Their plans were much more specific than those of Brandligt and Van 
Marselis, and in particular not founded on any cooperation with the Navy. 
Because of the vagaries of whaling, Reelfs proposed to tackle the industry 
in a big way by sending out a fleet of five ships: two in 1843 itself, and the 
other three during the next year. The various government departments 
were unanimous in their praise of this sensible and beautiful project, but 
as before the difficulty remained from which coffers the required bounties 
had to be taken. Whether the vision of Reelfs was contagious, or whether 
indeed the state financial plight had diminished, cannot be decided, but 
after a few months assistance suddenly materialised from the post for un
foreseen expenses. A fitting out premium of £ 5,000 per ship was established 
for each of the five ships to be expedited in 1843 and 1844. Half of this would 
be paid on the day the crew was signed on, the other half on the return of 
the vessel 119). It was suggested by the Minister of the Interior, Schimmel
penninck van der Dye, that it would only be fair if a similar commitment 
was given to Brandligt and Van Marselis. When they, a short while later, 
indeed applied for a subsidy, they were granted the same favours 120). 

Without actuaUy being conscious of it, the government had finally establish
ed a policy for Southern whaling. 

Both syndicates now set out to attract capital to launch their companies. 
Requests to King Willem II for his participation were refused on prin
ciple 121). Brandligt and Van Marselis in February-March 1844 published a 
prospectus for their Nederlandsche Walvischvisscherij Maatschappij, the 
Netherlands Whale Fishery Company. The prospectus was reviewed in the 
Algemeen Handelsblad together with Brandligt's historical sketch of Dutch 
whaling, and thus brought to the attention of the entire commercial world 
of Holland 122). The newspaper, which until then had not spent a word on 
Reelfs' enterprise, spurred her readers to subscribe to the company: 

"the subscribers get the great probability of an equitable profit; but the cer
tainty of contributing to a variety of industries that are immediately connected 

118) ARA, Kabinet des Konings 95, 1 April 1842, N 1; and ARA Sch, NHM 
28/21 (PVG), 16 March 1842, N 2. On the financial crisis of the Netherlands' 
government see I. J. Brugmans. "De financiele crisis van 1844", in his Welvaart 
en Historie (The Hague, 1970), pp. 61-75. 

119) ARA, Kabinet des Konings 171, K.B. of 23 June 1843, N 58. 
120) ARA, Kabinet des Konings 178, K.B. of 4 August 1843, N 62. 
121) ARA, Kabinet des Konings 178, 3 August 1843, N 9; and 185, 16 September 

1843, N 13. Willem II had stated his position that as king he would not participate 
ill any private enterprises in ARA, Staatssecretarie 5152, p. 1954,9 December 1839, 
N 13, when he was asked to take some shares in a shipping company for the Ameri
can trade. 

122) Algemeen Handelsblad, 15 March 1844: article entitled "Walvischvangst" 
(the quotation has been translated). 
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with the fitting out of these ships; the certainty of promoting the prosperity 
of all factories whose products could be used as means of exchange in the 
Indies; the certainty of reviving the trade in whale oil and bone, and support
ing those factories that use those as raw materials; the certainty of spreading 
civilisation amongst the populations of the Indian archipelago". 

From the prospectus it appeared that Brandligt and Van Marselis had 
adopted Reelfs' strategy: their company was to equip five ships, and they 
estimated they would need a capital of f 600,000. 

Although their efforts did not receive any publicity, Reelfs Brothers had 
already taken a great lead over their rivals. They had been able to engage 
the support of ex-king Willem I, and this coupled with their earlier start 
had probably been decisive. Shortly before his death Willem I had com
mitted himself to furnish f 3,000 per ship, but only if the whole enterprise 
of five ships eventuated 123). The rivalry between the two syndicates in 
1843-1844 undoubtedly reduced the chances of both, but when Brandligt 
and Van Marselis issued their brochures, Reelfs' first ship, the Anna & 
Louisa, was already on the eve of her departure. Reelfs Brothers even suc
ceeded in sending out another ship, but about their rivals nothing more was 
heard. It is possible that all parties involved joined forces shortly after the 
sailing of the Anna & Louisa, when it became clear that a second company 
would find insufficient support even for one ship, and a new company was 
formed, of which Reelfs Brothers remained managing directors. Un
fortunately, no further information has been found about these develop
ments, or for that matter about the other shareholders in Reelfs' two whaling 
expeditions. 

THE TWO EXPEDITIONS OF REELFS BROTHERS AND ULTIMATE FAILURE 1843-1849 

When in June 1843 they had received the government's decision to grant 
premiums, Reelfs Brothers set out to realise their plans. As has been men
tioned earlier, they asked and received the support of the ex-king, although 
his participation would only become effective if all five ships were sent out. 
Reelfs estimated that they needed a capital of f 566,000 124), or about 
f 110,000 per ship, which indicated that they were, at least then, not con
templating the purchase, in the Netherlands or elsewhere, of a fleet of new 
ships. After the institution of the "beurtlijst" it was possible to pick up 
second-hand ships at a very reasonable price - although big and costly 
repairs might be necessary. Already by September 1843 Reelfs had brought 
together a large enough sum to initiate their venture, and soon they could, 
after the ship had first been passed in at f 19,200, purchase the two-decked 
ship Anna & Louisa 125). The vessel measured 168 last or 319 tons, and had 
been built in 1827 in Amsterdam for the Gebroeders Heemskerk. Until 

128) Report of the Treasurer ofthe king, Colonel Ragaij, 10 May 1844, in ARA, 
Kabinet des Konings 231, 13 May 1844, N 59. 

124) Report of Ragaij, 15 August 1844, Kabinet des Konings 246, 16 August 
1844, N 7. 

125) Algemeen Handelsblad, 25 and 27 September 1843; ARA Sch, NHM 20/14, 
Aanspraak President, 19 June 1844, pp. 74-75. 
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1835 they had employed the ship on the run to Demerara and Surinam, 
where they possessed plantations and conducted an extensive trade. It was 
probably a decrease in their operations due to the general decline of the 
colony that induced them to sell the Anna & Louisa to the Amsterdam 
merchant J. Luden. This shrewd entrepreneur fully benefited from the 
profitable charters of the N.H.M. in the East Indies trade by building up 
in the thirties a sizeable fleet, belonging to himself or the consortium of 
NoIthenius, Luden & Van Geuns. He had seven ships on the "beurtlijst", 
and the Anna & Louisa had between 1836 and 1843 made seven return 
voyages to Java 126). 

An interesting facet of the purchase of the Anna & Louisa was that Ge
broeders Reelfs hoped to kill two birds with the same stone. They applied 
with the Directie of the N.H.M. for permission to replace the Anna & 
Louisa on the "beurtlijst" with another ship, which they apparently in
tended to have newly built. The N.H.M. had adopted the principle of not 
allowing any ship of the list to be replaced for any reason and refused ac
cordingly 12'1). To what extent this expectation prevented Reelfs from look
ing outside Holland for a whaling ship, is impossible to say; the policy of 
the N.H.M. was widely known and they should have realised from the be
ginning that their request had no chance of being met. 

The total costs of buying and repairing the Anna & Louisa amounted to 
f 53,700; all expenses together were f 113,200, which meant that the budget 
had been strictly followed 128). Mter lengthy repairs and re-rigged as a 
barque, the ship could leave Amsterdam on 3 April 1844, then still under 
the command of the first mate, J. van der Mey 129). In the Nieuwediep the 
commander came on board: an Englishman, George Gray. Probably closely 
related to the famous Gray family of Peterhead 130), George Gray had al
ready been the leader of several English whaling expeditions to the Pacific. 
With him came across from England all the other officers and harpooners; 
the crew were all Dutch. How this mixture of nationalities would work out 
could not be foreseen, but in principle Reelfs followed the right course. On 
21 April 1844 the Anna & Louisa sailed from Texel roads, with her destina
tion "the South Seas" 131). 

126) Demarara had in 1815 been retained by Great Britain, but certain rig hts of 
trade and shipping had been granted to Dutch merchants. For the movements 
of the Anna & Louisa see the shipping intelligence of the Algemeen Handelsblad 
from 1828 onwards; for 1827 ARA, Staatssecretarie 3193, 17 May 1829, N 142, 
Bijlage A. 

127) ARA Sch, NHM 20/14, Aanspraak President, 19 June 1844, pp. 74-75. 
Although some exceptions had been made to this rule, the Directors had adhered 
strictly to it in cases where the ship concerned had been bought second-hand by 
the present owners; this was the case with the Anna & Louisa too, and as a conse
quence no special favour was granted. 

128) ARA, Kabinet des Konings 246,16 August 1844, N 7; Westermann, Kamer 
van Koophandel, p. 254. 

129) GAA, Registers Havendienst, 3 April 1844. 
130) On this Gray family see Lubbock, Arctic Whalers, p. 52. 
131) A1gemeen Handelsblad, 23 April 1844. 
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Gray's instructions were to try his luck first in the East Indian Archipelago. 
Not only had this area been emphasised in recent newspaper articles, but 
there he could benefit from the proximity of the various Dutch settlements 
for water, provisions, or any other necessary supplies. The Ministry for 
the Colonies had granted the ship complete exemption from all tonnage 
dues in Indian ports 132). Moreover, in this way Reelfs and Gray kept open 
the possibility, if the expedition was a failure, of finding employment for 
the ship in regional waters, or having her chartered by the Factorij of the 
N.H.M. for the return voyage to Holland. Perhaps it was understandable 
that in the case of such a new venture as Southern whaling was in Amster
dam, a secondary goal was indicated, but a more determined policy would 
nevertheless have been preferable. Their management of their second ex
pedition would show that Gebroeders Reelfs themselves had reached that 
conclusion too. 

The first port-of-call of the Anna & Louisa was Koupang on Timor, where 
she arrived in October 1844. Gray's immediate target areas were clearly 
the Timor and Molucco Seas 133). The crew was in a happy mood, and in 
January 1845 Gray could still report that everything was in the best shape. 
He was in the Molucco Passage, and had just caught a sperm whale 134). 
Soon thereafter his fortune must have deserted him. A British traveller who 
visited Koupang in October 1845 and met the Anna & Louisa in that port, 
later gave a description of the sad condition in which he had found ship 
and crew. As Captain Gray was an old acquaintance of the master of his 
ship, the traveller learned several particulars about this "Dutch speculation": 

"The common seamen and chief officer were Dutchmen, while the second 
and third mates and all the headsmen were English. This mixture did not at 
all harmonise them, and instead of catching whales they were constantly 
quarrelling, wrangling, and sometimes fighting. From what we could learn 
there was not the most remote change of their taking any fish during their 
voyage. Under all the circumstances, it is to be feared that unless the Dutch 
Company make a more judicious selection of men and masters for their ships 
than they had in this case, they will get but a sorry account of their capital, 
not to speak of dividends. During our stay here we had seen a good deal of 
the manner in which the Dutch manage their whaling concerns, and left with 
the impression that the failure of Dutch whaling is likely to be .... cer
tain .... " 135). 

One is reminded very strongly of the second expedition of the Eersteling, 
which even had to be interrupted because of strife between the nationalities 
on board. 

Gray seems nevertheless to have succeeded in bringing his crew back to 
reasonable calmness, and continued his expedition. His luck, however, had 
certainly run out on him, and after the loss of several of his officers (and no 

13~ ARA, Kabinet des Konings 224,7 April 1844, N 9. 
133) Singapore Free Press, 14 November 1844, as cited in The Shipping Gazette 

and Sydney General Trade List (held in the Mitchell Library, Sydney NSW), 
1 March 1845. 

134) A1gemeen Handelsblad, 17 July 1845. 
135) The Shipping Gazette and Sydney General Trade List, 3 January 1846. 
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doubt some of the crew), he himself met his death on 23 April 1846 in the 
port of Menado "for want of provisions and other misfortunes" 136). The 
Anna & Louisa continued her voyage under command of the one surviving 
officer, the second mate S. Ward. Via Ternate he set sail to Sourabaya and 
Batavia, where he arrived on 15 August 1846 137). At Ternate he had been 
able to secure a troop transport to Java and some freight. He also carried 
160 barrels of whale oil, the paltry results of almost two years' hunting 138)! 

Two years in tropical waters, moreover, had taken their toll of the ship her
self: the Anna & Louisa was due for very heavy repairs and could not be 
put on the berth for Holland. Inspection was ordered and the ship con
demned 139). On 23 November the hull of the Anna & Louisa was auctioned 
off for breaking up, and later in the day also her inventory and fishing gear. 
On 12 December she was still mentioned in the shipping reports as lying in 
Batavia roads, but in the next statement, on 27 January 1847, she had dis
appeared from the list. A very sad end had come to Reelfs' first whaling 
speculation. The 160 barrels of oil would not have produced more than 
f 5,OOO-not even 5 % of the original capital, and that at the expense of the 
ship and at least three human lives. 

While the first, still favourable, reports had reached Amsterdam, Ge
broeders Reelfs had been fitting out their second expedition. They had fal
len far behind their original time schedule, and the interest of capitalists 
was waning. Maybe Brandligt and his associates had joined their company, 
but this was still not sufficient, and in 1845 Reelfs were forced to apply 
again to King Willem II in order to have the necessary capital subscribed. 
They requested that he fulfil the promise of the father, even though not all 
five ships had as yet been fitted out. The strong support for their petition 
from both the Burgomaster of Amsterdam and the Governor of North
Holland softened the heart of the king and his treasurer, and for once he 
allowed himself to be won over 140). Also the premium for the second ship 
was paid out without hesitations, although the proscribed term had been 
exceeded by more than half a year 141). 

When they were certain of the participation of the king, Reelfs bought the 
old Rotterdam whaler Proserpina 142). Her name was appropriately changed 

136) Letter from Reelfs Brothers to Mrs. Sarah Anna Gray (widow of Captain 
George Gray), Amsterdam, 19 January 1847, and letter from Mrs Gray to Sir 
Edward Disbrowe (British minister at The Hague), London, 17 June 1847, both 
in Public Record Office (Great Britain), depository at Ashridge, Foreign Office 
242/2. 

137) Javasche Courant,S and 19 August 1846. 
138) Idem, 26 August 1846. The rest of the cargo consisted of 34 chests of manu

factures, 1 parcel, and f 15,000 in copper coin for the N.H.M., and 2000 boxes 
of Manila cigars and f 6,000 in copper cash consigned to order. 

139) For the foHowing see the Javasche Courant of 21 November, and 12 De-
cember 1846, and 27 January 1847. 

140) ARA, Kabinet des Konings 290, 4 May 1845, N 5. 
141) ARA, Kabinet des Konings 315, 10 October 1845, N 62. 
142) NSMA, Ms. G 51 :Z. The ship had not been built in 1828 at Antwerp, as 

is mentioned there; see note 92. 
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into Zuidpool (South Po/e), and the ship thoroughly repaired. The total ex
penses of the ship alone were no less than f 87,000 143). The capacity of the 
vessel, now measured at 536 tons, was estimated to be some 500,000 litres 
of oil and 40 tons of whale-bone, the product of fifty whales. On Saturday 
16 August 1845 the Zuidpoo! was ready to depart, and in the presence of 
many authorities the population of Amsterdam was treated to a demon
stration by the whaler's boats. The commander was a certain T. A., or A. F ., 
Brunn, who, to judge from his name, originated from the East Frisian islands 
or Denmark. He had a crew of 36 men, probably mainly Dutchmen. The 
riots on board the Anna & Louisa, about which Reelfs in the meantime 
must have been informed, had influenced them to adopt the for Holland 
uncustomary American "temperance system": no liquor was to be allowed 
on board 144). 

Once again, no ship's log has been preserved of the voyage of the Zuidpooi, 
and her route has been reconstructed from incidental references in news
papers or customs registers. The Zuidpoo/ had received the same privileges 
in the Dutch East Indies as the Anna & Louisa 145), but from the very out
set her COurse was a different one. Her first port-of-call was Hobart in 
Tasmania, which shows conclusively that she was on her way to the Pacific 
and was destined to be the first (and last) Dutch whaler in that ocean. The 
Zuidpool arrived in Hobart on 21 December 1845, after what for such an 
old ship could well be regarded as a quick voyage. During the passage 
through D'Entrecasteaux Channel, however, she had hit an uncharted 
submarine rock, and was in need of some slight repairs. Although the 
Zuidpool arrived in ballast, Brunn probably had tried to catch a whale but 
lost a boat in the attempt. His crew on arrival numbered only 32 members, 
but during his sojourn in Hobart he signed on another five seamen. After 
a stay of three weeks, Brunn continued his voyage on 10 January 1846 1(6). 

Presumably Brunn hunted during the whole season of that year in the 
seas northeast of New Zealand, around the Tonga and Samoa Islands, 
where the Zuidpool would also cruise in the first months of 1847. Water and 
provisions could easily be had on those islands, and it was not until December 
1846 that the Zuidpoo! came into view again. On the 10th of that month 
she sailed through the Heads and entered Sydney. The ship was no longer 
in ballast, but the cargo was still very small: 370 barrels black and 130 
sperm oil, and about a ton of whalebone. Again the Zuidpool must have 
lost a boat, and probably in this accident Captain Brunn had been killed. 

143) Westermann, Kamer van Koophandel, p. 254. 
144) Aigemeen Handelsblad, 17 and 21 August, 1 and 3 September 1845. 
146) ARA, Kabinet des Konings 307, 22 August 1845, N 4. 
148) Colonial Times (Hobart, Tasmania), 23 December 1845 and 10 January 

1846; State Archives of Tasmania, Hobart, Customs 31/3, 22 December 1845, 
and 35/3,10 January 1846; The Shipping Gazette and Sydney General Trade List, 
6 June 1846; Aigemeen Handelsblad, 29 April 1847. The passage through d'Entre
casteaux Channel was generally regarded as dangerous and a stranger would have 
done better to ask for a pilot (see for example F. Maynard, The Whalers (London, 
1937, translated by F. W. Reed from the original edition of Paris, 1858), p. 53). 
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The name of the Zuidpool's new commander was given as Meyer, and his 
reason for calling at Sydney "recruiting". Several agents were employed to 
find new seamen, but it was not until 19 January 1847 that the Zuidpool 
could leave Sydney 14'1). During the stay in port the crew no doubt indulged 
in the liquor that was denied to them on board. Drink must certainly be 
at the bottom of this fantastic rumour that was noticed in the press: 

" ... the Zuidpool forms one of a fleet of twenty whalers now in these seas, 
the private property of the King of Holland, and that nearly the whole of 
them may be expected in Sydney to refresh during the season" 148). 

From Sydney the Zuidpool slowly cruised towards the Samoa Islands. 
Meyer had the luck to catch two sperm whales on his way there. He next 
tried his luck in the far North, in the Bay of Kamchatka. In late August 
1847 he was refreshing at Honolulu and the Bay of Lahaina in the Hawaiian 
Islands. Since he left Sydney his catch had more than doubled: the Zuidpool 
was now reported with 300 barrels sperm and 900 black oil 149). Nothing is 
known about the movements of the ship during the next eighteen months. 
Probably Meyer fished again in the North Pacific, and afterwards, no doubt 
with a call at Hawaii en route, on the Chilean coast. In the beginnings of 
1849 his catch had grown to 2,000 barrels 150). From the Bay of Talcahuano, 
still a favourite spot with American whalers, the Zuidpool arrived on 4 
April 1849 off Valparaiso. The ship was now probably in such a bad shape 
that Meyer deemed it unsafe to return via Cape Horn. He discharged his 
oil and decided to sail for San Fransisco instead: the discoveries of gold in 
California had driven up passage and freight rates to that area to fabulous 
heights. Ere long Meyer weighed anchor and after a voyage of 85 days from 
Valparaiso the Zuidpool on 6 July 1849 entered through the Golden Gate. 
The ship brought no less than 127 passengers and the usual mixed cargo of 
flour, timber (including "1 house frame") and liquor to California 151). It 
is not quite clear how the Zuidpool came to her end. In August she was 
advertised to sail for Mazatlan and Valparaiso, but she apparently never 
left San Fransisco 152). Whether the ship was now really too decrepit and 
was condemned, or the crew deserted, or both, it was sold soon after
wards 153). As no papers relating to this expedition have been preserved, it 

147) The Shipping Gazette and Sydney General Trade List, 12, 19 and 26 Decem
ber 1846,2, 9, 16 and 23 January 1847. 

148) Idem, 19 December 1846. 
149) Idem, 5 June, 27 November, and 11 December 1847; Algemeen Handels

blad, 31 August 1847, and 21 March 1848. 
150) Algemeen Handelblad, 25 August 1848; where the Zuidpool had been en

countered was not mentioned. 
151) Algemeen HandeIsblad, 7 July and 5 October 1849; Alta California (held 

in the Bancroft Library, University of California, Berkeley), 12 July 1849. Agents 
for the ship and her cargo were Cross, Hobson & Co. 

152) Alta California, 9 and 16 August 1849. There is no evidence in this news
paper of the Zuidpoolleaving port. 

153) Algemeen Handelsblad, 11 March 1850. No material relating to the last 
voyage and the ultimate fate of the Zuidpool has been found in the State Archives 
or the State Library of California in Sacramento, nor in the San Francisco Mari-
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is impossible even to guess at its financial outcome, but it is most unlikely 
that any profits were made. 

The sale of the Zuidpool meant not only the strange end of the former 
naval sloop Proserpina, but also that of Dutch Southern whaling. This 
certainly was not Reelfs' fault. After the Zuidpool had left Holland, they had 
finally arrived at the correct conclusion that it would be cheaper in the 
longer run to buy new ships in the United States than to try and patch up 
old Dutch ones. The government fully agreed with them on this point, and 
undertook to grant them Dutch registration for any foreign whalers they 
chose to import 154). The only conditions they imposed were that the ships 
were fitted out in Holland and only used for whaling purposes. This new 
concept had not resulted in the desired goals. A much greater initial invest
ment was required, and the most unfavourable reports that now came in 
about the Anna & Louisa were sufficient to kill the last traces of interest in 
Southern whaling amongst potential investors. Curiously, Westermann 
mentions the departure, in May 1846, of a foreign whaler from Amsterdam, 
apparently belonging to Gebroeders Reelfs 155). The newspapers of that 
time, however, do not contain any references to such an event, and also 
there is no evidence of a specific request for naturalisation, or payment of 
a third premium. Also although the Administrator of Nationale Nijverheid 
twice asked the Governor of North-Holland about the progress of Reelfs' 
expeditions, he made no mention of any foreign whaler 156). The second 
time the Zuidpoo[ alone was expressly named, and we may thus safely as
sume that this was Reelfs' last adventure in whaling. 

CONCLUSION 

Throughout the whole period of pelagic whaling under sail the role of the 
Netherlands was insignificant. At no stage did Dutch whalers ever appear 
to lead the field, and their actual participation was negligible. This was 
particularly obvious during the halcyon days of the 1840s and the 1850s. 
The two solitary ships sent out by Gebroeders Reelfs must be pitted against 
the more than six hundred American whalers, or for a more equitable 
comparison, against the seventy French whalers of the early 1840s, or even 
more graphically C. J. Fedeler's proud painting of 1844: "Die Bremer 
Walfangflotte vor Hawaii 1843" 157). 

time Museum, nor in the Bancroft Library of the University of California at 
Berkeley. 

154) ARA, Kabinet des Konings 342,18 February 1846, N 2. 
155) Westermann, Kamer van Koophandel, p. 254. 
156) ARA, Nationale Nijverheid 1079, p. 485, 19 January 1848, N151; and 1080, 

p. 459, 24 January 1849, N 171. 
16?) Maynard, The Whalers, p. 296; Hover, Von der Galiot, picture opposite 

p. 336. The only country in Northern Europe to have a worse record in whaling 
than the Netherlands was notoriously unmaritime Belgium. Despite a large market 
for whale oil, and exhortations from the Antwerp daily Le Precurseur, such as: 
"La peche de la baleine est, de toutes les industries, celIe qui contribue avec Ie 
plus de puissance au developpement de la navigation: pour un pays tel que Ie 
notre, prive de colonies et des ressources inherentes a ces sortes de proprietes, on 
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The Dutch market for whaling products, and particularly black oil 
(which was known in Holland as "South Sea Oil") and sperm candles, was 
supplied by foreign operators and merchants 158). From 1815 onwards the 
Americans dominated this trade, exporting oil to all major continental ports 
from Antwerp to the Baltic, and reaping large profits from this business. 
The importation into the Netherlands fluctuated from year to year, but 
may be said to have increased from some 2.5 million litres in the mid 1820s 
to over six million litres in the early forties: later in that decade whale oil 
became increasingly replaced by vegetable oils and the import figure drop
ped to about 4 million. In value the trade grew from about f 750,000 to 
over f 1,500,000. If the capacity of an average whaler of 300 tons is taken 
to be some 2,000 barrels of 125 litres each, the Dutch market annually 
took the catch of ten ships in the 1820s and some 16 to 18 whalers around 
1850. 

Often the exports were made directly from the whaling ports, particularly 
New Bedford that seems to have been more dependent on and profited 
more from foreign markets than her American rivals. From 1835 to 1842 
no less than 42 ships with full cargoes of whale oil arrived at Amsterdam 
from that port. The other common pattern was re-exportation from one 
of the main commercial ports, New York or Boston, where the oil had been 
landed first by coastal craft. Occasionally, a Pacific whaler would unload 
his cargo directly on the continent without touching at an American port, 
as was the case with the New London ship Indian Chief that in 1838 arrived 
at Rotterdam 159). Similar patterns existed for the other big continental 
ports, especially Bremen, which, because of the strong American connec
tions of her merchants, was a large importer. 

The New Bedforders had built up their trade efficiently: they had agents 
in all ports and employed certain vessels almost continuously in the re
exporting business. This enabled them to react quickly and effectively to 
any market variations. Thus the Hope, Captain C. S. Howland, sailed in 
1829 and 1830 to Rotterdam, but in 1831 was twice directed to Bremen. 
Through their excellent organisation turn-round times were short and 
voyages swift: there was just over two months between the Hope's two ar
rivals in Bremen. If one can judge from the names of the captains of the oil 
carriers, the Howlands appear to have had a considerable share in the 

peut meme dire qu'elle en est 1'616ment organique et essentiel" no action was ever 
displayed. In effect anti-protectionists feelings ran so strongly in Belgium that 
Le Pr6curseur never printed the second article on whaling, in which director
editor Morel had intended to discuss the measures he saw as necessary to estab
lish the industry (Le Precurseur, 30 October 1836 and 14 September 1838). 

158) The following paragraphs are based on the individual cargo lists of ships 
arriving at Rotterdam and Amsterdam, and the yearly shipping aggregates for 
these ports, as published by the AJgemeen Handelsblad from 1828 onwards. 

159) A1gemeen Handelsblad, 15 June 1838. Between 1834 and 1857 the Indian 
Chief made eight whaling voyages, before she was lost in the Arctic (Starbuck, 
American Whale Fishery, pp. 312-313 to pp. 544-545). 
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trade to Europe, and this may, was as suggested earlier, have induced them 
not to hand over the Logan's log to the N.H.M. 

This pattern of trade resulted in a close dependency of the Netherlands 
market on the American. Although short term variations through seasonal 
or local factors could occur, prices in Holland were generally governed by 
those in the United States, lying consistently some 40 to 50 % above the 
latter 160). This can be seen clearly in the following graph: 
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Graph I 
The price of South Sea Oil 1830-1850 

(in Guilders per 100 litres) 

- Price in Amsterdam/Rotterdam 
fH!Hi) Price in United States 

18~ The prices of South Sea oil in the Amsterdam market have been taken from 
the Nieuwe Rotterdamsche Courant of 4 January 1850; those for Rotterdam from 
the series of trade circulars and price currents sent out by the Rotterdam firm Mees 
& Moens (formerly Mees, Boer & Moens) which are kept in the GAR, Collectie 
Mees & Moens, or. 18. The figures for the United States, taken from Starbuck, 
American Whale Fishery, p. 660, represent yearly averages, and have therefore 
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The degree to which the Dutch market followed the American leader is 
particularly noticeable for the boom period of 1833-1836 and the subse
quent fall in prices of 1837, caused by the general collapse of Anglo-Ameri
can trade in that year. This suggests very strongly that the Dutch market 
was certainly integrated with the world economic system at that time for 
an "international" product such as whale oil, and hence no doubt also for 
articles such as coffee, tobacco, etc. 

For Dutch operators this meant that, as the market price in Holland was 
determined by that in America, and hence by the American cost level, they 
either had to meet American standards of efficiency in whaling, or induce 
their government to follow the example of France and Britain by giving 
them effective and adequate protection. This possibility, however, could 
never be seriously contemplated : it was beyond any doubt that Pacific 
whalers could never expect to enjoy higher premiums than the bounties 
granted to the Greenland whalers, while the free trade philosophy of Dutch 
commercial circles and the influence of the commission houses would 
probably never tolerate heavy differential duties to be levied on foreign oil. 
Under these conditions a competitive advantage of five to ten per cent was 
the best Dutch whalers could hope for-certainly not enough to shield them 
from their American rivals. They therefore were in very much the same 
position as entrepreneurs in Bremen and Oldenburg who also had to com
pete with the Americans on their own terms. 

The question hence became: what were the prerequisites for commercially 
successful whaling? Only a thorough understanding of those factors, and 
how Dutch enterprise attempted to come to terms with them, will enable us 
to analyse the failure of Dutch whaling adequately in terms of the debate 
of "objective" circumstances versus inept or failing entrepreneurship. This 
general failure should then be considered from two angles: why did the 
actual expeditions that were sent out fail, and why were no more whalers 
fitted out? 

The three main reasons for the overwhelming success of the Americans 
were generally attributed to be the cheapness, yet suitability, of their ships, 
the lower costs of their victuals, and the superior qualities of their crews 
with regard to experience, daring, soberness, and determination 161). Where-

been entered on the graph as per 30 June of each year, while the prices of th;;, 
Netherlands' market have been indicated as much as possibie according to the 
exact day for which the price was given. 

161) Therelativeadvantages of American whalers, particularly over their British 
rivals, were extensively discussed before the two Select Committees of the British 
Parliament on the Navigation Acts in 1847 and 1848 (see note 8). It was estimated 
that in 1841 the cost of an average American whaler was circa $ 20,000 (f 50,(00), 
of which about half would be for the ship itself (at a rate of about $ 30 to 35 per 
ton), and half for the outfit (Morrison, Maritime History of Massachusetts, p. 319, 
on the basis of the cost price of the Lagoda). This seems certainly too low, as the 
prices of new whalers were around the $ 50 to 60 per ton bracket (Hutchins, Ameri
can Maritime Industries, pp. 202 and 280-281). Undoubtedly more reliable is the 
estimate given in the Honolulu newspaper The Friend of 1 May 1844 (State Ar-
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as Holland still possessed enough capital to send out virtually any number 
of whalers she liked, her ships were expensive and prospective whalemen 
inexperienced. Ships built in New England were in this period reckoned to 
be some 30 to 50 per cent lower in price than those in Britain or Holland, 
where labour and timber were relatively dear. Only if one went further East, 
towards the Baltic, did building costs drop again. Moreover, many of the 
specialised American whalers were built of the best quality timber, live oak, 
while many of the older ships that entered the business had started their 
careers as North Atlantic packets, and had not only the advantages of 
having been built from the same material but also with a solid structure and 
good design. 

If Holland was to take up Southern whaling seriously, the first requisite 
was to buy, at least initially, American whale ships. These could then serve 
as models for local shipyards. If subsequent experience showed that these 
were unable to build ships of a proper design and quality, or if they did in 
fact succeed in doing so but costs remained prohibitively high, importation 
from abroad would have to be resumed. The N.H.M. had rightly seen the 
necessity of using an American ship, but failed to draw the right conclusion 
and buy the Logan. The Rotterdam syndicate of St. Martin, De Cock, and 
Vlierboom showed plenty of initiative, but (perhaps because they started 
with too small a capital) used old and basically unsuitable ships that in 
effect meant only false economies. Gebroeders Reelfs started in the same 
vein, and when they saw the light it was too late. 

There is no doubt that the government would have allowed the importa
tion and use of a sizeable number of foriegn ships: both the N.H.M. in 
1826 and Reelfs in 1846 received specific permission to do so. The failure 
was surely that of the operators, and can be contrasted with the attitude of 
the Bremen whalers who consistently bought a major part of their fleet in 
the United States. Of the eight ships that in the 1840s belonged to the lead
ing firms of C. A. Heineken & Co. and D. G. Wiitjen & Co., and the Bremi
sche Siidseeverein, seven had been built in New England, and of these, all 
three of Heineken's ships in New Bedford 162). 

With regard to whaling crews a sinlliar strategy could have been fol
lowed, and suitable foreigners engaged. In particular captains, mates (or 
boat-steerers), and harpooners needed to have great skills, while the sailors 
had to be at least good oarsmen and entirely devoid of nerves. Once again 
the N.H.M. did the right thing, but once again only partially. She engaged 
an American captain and mates, but the harpooners and all the sailors were 
Dutch. A mixed crew would have paid better dividends, but the other 

chives of Hawaii, Honolulu). The value of the average whaling ship was indicated 
as $ 22,000, and the outfit as $ 18,000. Total costs for a new ship thus amounted 
to $ 40,000, or approximately f 100,000. These figures must be compared with 
the f 53,700 ($ 21,480) and f 59,500 ($ 23,8(0) Reelfs Brothers spent on the old 
Anna & Louisa and her fitting out, while the somewhat larger Zuidpool cost no 
less than f 87,000 ($ 34,8(0) to purchase and repair. 

162) Hovel, Von der Galiot, pp. 198-199. 
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blunders of the N.H.M., in directing the Logan to New York and not perse
vering with whaling in the years immediately following the dispatch of 
that ship, were probably more important in their effects, in wasting any 
experience that might have been gained from this first trial voyage. The first 
expedition from Rotterdam seems to have been similarly mismanaged, and 
the use of some Americans for the second voyage immediately paid hand
some dividends. Yet their influence was not sufficient to make the venture of 
the Proserpina a success: most of the crew was still inadequate, and the 
costs of repairing and fitting out the ships excessive. 

The fact that on occasion the employment of a mixed crew would cause 
problems, as was shown on the second voyage of the Eersteling, does not 
mean to say that this would invariably cause problems, and Reelfs' decision 
to engage an English commander and two mates for the Anna & Louisa 
was sound policy, though again the vital importance of experienced har
pooners was not understood. Too little is known of the Zuidpoo! venture to 
draw any firm conclusions, but generally Dutch whalers seem to have under
estimated the fact that the quality of the crew was of the utmost importance 
and could be the factor that determined success or failure. Once again a 
comparison can be drawn with the situation in Bremen: the owners of the 
Virginia, Gloystein & Gevekoht,hadengagedfour American harpooners 163). 

Actually, because of the great expansion of their own whaling fleet, 
American owners had increasing trouble in finding sufficient harpooners at 
home, and often employed natives from the Azores or Cape Verde Islands 
in the Atlantic, or Kanakas, Hawaiians or Maoris in the Pacific. There is 
no evidence that a similar procedure was ever contemplated in Holland. 
Even when in the 1840s and 1850s the bay whaling operations of the Solorese 
(an island population near Timor) were discussed, it was always within the 
context of generating colonial exports, and never of engaging them as 
harpooners for pelagic ventures 164). 

Dutch whaling enterprise failed in the management of both the material 
and human aspects of their operations. As a consequence they suffered 
heavy losses and both syndicates had to liquidate. Obviously this could 
not but discourage others from entering the field, and certainly after the 
exit of the Zuidpoo! it would be unreasonable to expect any more serious 
attempts to be made. On the other hand, a few successfull voyages might 
have been the beginning of a new dawn. Yet, this latter view seems to be 
overoptimistic: at no stage was the general interest expressed in Southern 
whaling any more than platonic and sedentary. St. Martin and ReeIfs, not 
to mention the non-starters Nahuijs van Bergst and Brandligt, all faced an 
almost complete lack of interest from capitalists and other potential in-

163) Idem, p. 195. 
164) See for example the Algemeen Handelsblad, 13 July 1843, and S. J. de Groot, 

"Het voorkomen en de vangst van walvissen en walvisachtigen in de Indo-Austra
lische archipel ... ", Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zee
geschiedenis, vol. 30 (1975), pp. 21-23 and the works mentioned on pp. 27-28, 
notes 21-23 and 33-34. 
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vestors. In the 18408 in particular one would have expected greater vigour 
and willingness than was indicated by the paltry f 200,000 that Reelfs man
aged to scrape together. However, would Dutch whaling have fared better 
if the full f 566,000 Reelfs were seeking had been paid up without hesita
tion? Was Dutch whaling in the Southern seas doomed to fail as in the 
North? Without sound management no attempt could be successfull, but 
the larger scope of their enterprise might have forced Reelfs, or St. Martin 
for that matter, to look outside Holland for ships and crew. Moreover, a 
larger fleet would have reduced the bad effects of a single expedition en
countering bad luck; whaling, then as much as ever before, was a lottery, 
in which a ship might just as likely have a full catch after two as after four 
years. 

What general conclusions can be drawn from this case for the debate on 
the general "stagnation" of the Dutch economy in the first half of the nine
teenth century? Objective circumstances, that is international differences in 
production costs and human qualities, put the Netherlands at a decisive 
disadvantage if she only used local resources. Yet a few enterprising in
dividuals did exist who did try to break loose from American domination. 
If successful, they might even have overcome the general apathy of the 
commercial world. However, as was said of Churchill's naval strategy in 
World War II, taking the offensive means more than having a few ships 
sailing around madly on the oceans: enterprise without sound manage
ment was not sufficient, and could even backfire. Therefore, it was all the 
more to be regretted that the N.H.M., due to her policies in 1827-1828 to 
economise and concentrate on the East Indian trade, squandered away her 
opportunity to show that the way to the Pacific had to be opened with 
foreign material. Lack of support from investors, through ignorance and 
lack of vision and enterprise, made certain that whatever chances the private 
syndicates might thereafter have had of establishing a Southern whaling 
industry in Holland would be nipped in the bud. 
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EYEWITNESSES AT THE BIRTH OF THE DUTCH COTTON 
INDUSTRY 1832-1839 1) 

by 

R. T. GRIFFITHS 

The first decade after the loss of the Belgian provinces posed grave prob
lems for the Dutch government but it also presented great challenges espec
ially for the textile industry. Previously industrial policy had focussed almost 
exclusively on the South. Not only did the Southern firms receive direct 
loans and grants from the Fonds voor de Nationale Nijverheid (Fund for 
National Industry), established in 1821 2), but textile firms were favoured 
with orders from the Nederlandsche Handel Maatschappij (Dutch Trading 
Company). Founded with government support in 1824 it aimed to secure 
for Dutch shipping the trade in colonial produce and to secure for Dutch 
industry the demand of the colonial market 3). It was an institution which 
aimed at fusing the relative strengths of both North and South for the 
prosperity of the Kingdom as a whole: uniting the industrial tradition of 
the South with the trading experience and colonial wealth of the North. 
The Belgian revolution and the loss of the industrial half of the equation 
left the policy in tatters. The share of the colonial market captured by Dutch 
textiles slumped dramatically in the face of English competition 4). 

In theory at least, it was possible to fill the vacuum in the Indies with the 
products of the Northern provinces but the realisation of this aim was 
hampered by the technical deficiencies of the Dutch textile industry. It was 
obvious from the start that if the N.H.M. were to repeat its Belgian success 
it would have to adopt a far more active role than it had previously. As a 
result of this increased committment, the Maatschappij took a detailed 
interest in the production side of cotton manufacture and it regularly sent 
officials to check at first hand, the progress which was being made. In a 
collection of documents published by N. W. Posthumus in this Journal 
under the title "Bijdragen bij de Nederlandse Grootindustrie" was one 
headed "Rapport van de Clercq. Directeur en fungeerend secretaris der 
Ned. Handel Mij over een reis naar de fabrieken in Overijssel in de maand 
Juli 1832" 5). It represents the first eyewitness account of the embryonic 

1) I would like to thank the Algemene Bank Nederland for permission to use 
and publish from the archive of the Nederlandsche Handel Maatschappij. 

2) R. Demoulin, Guillaume 1 er et la transformation economique des provinces 
belges, Chapter 8. 

3) W. M. F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handel Maatschap
pij, Vol. I, Chapter 2. 

4) H. Muller, De Nederlandsche Katoennijverheid en het stelsel van bescher
ming in Nederlandsch Indie, pp. 58, 59, 84-89. 

5) See Economisch-Historisch Jaarboek, Vol. XI (1925), pp. 180-193. 

8 
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cotton industry in the Netherlands. But there were other visits. De Clercq 
travelled to the East of the country again in 1834, 1835, 1837, 1838 and 1839 
as well as making two journeys to Haarlem in 1833 and 1834. I have been 
able to locate reports of all these journeys, except that of 1835, in the ar
chives of the Nederlandsche Handel Maatschappij. Moreover, de Clercq 
was not the only person to visit textile manufacturers in the country. C. 
van der Meersch made two journeys to Overijssel on behalf of the Maat
schappij in 1832 and 1833. Also the Agent for the Maatschappij in Overijssel 
was charged with the task of visiting the factories in North Brabant in 
1837 and Drente in 1839. Although a number of these reports have been 
cited as illustrative material by subsequent historians, they have never been 
published in their entirety. Together they provide a unique record of the 
places and personalities which formed an integral part of what evolved into 
a quasi-economic, quasi-philanthropic crusade. 

The first challenge which faced the N.H.M. was to establish the industry 
on a sound footing. Eventually a tactical approach to the problem evolved 
whereby the spinning and finishing (bleaching, printing, and dyeing) would 
be done in capital intensive factories, usually under foreign direction, whilst 
the weaving would be done, using labour intensive techniques, by manu
facturers in the East and the South who were already producing for the 
domestic market. By and large the Maatschappij did not take much interest 
in the internal affairs of foreign firms. The foreign entrepreneurs had been 
attracted to the Netherlands because they possessed an expertise which 
the Maatschappij's own officials could not match. Whilst one can detect a 
certain satisfaction in de Clercq's detailed descriptions of Wilson's factory 
in Haarlem 6), disillusionment soon set in when evidence came to light of 
abuse of the Maatschappij's good faith by smuggling cheap foreign goods 
to earn the high prices and premiums which the Maatschappij granted 7). 

The main focus of the N.H.M.'s attentions centred on Twente where it 
abandoned its purely marketing role and assumed and educational func
tion in order to remedy deficiencies in productive techniques. The situation 
had altered little from the eighteenth century and the use of the flying shuttle 
was totally unknown. The only modernisation in the industrial structure 
had been the building of a steam spinning mill by the Almelo firm of 
Hofkes & Co. in 1829 6) and the arrival in 1832 of the Belgian entrepreneur, 
Charles de Maere who introduced the improved Belgian flying shuttle 9). 

In van der Meersch's first report we have a detailed description of the 
situation at the time as well as an echo of de CIercq's ideas for establishing 
a weaving school to popularise improved techniques 10). By the time 

') See Documents No.3 and 5. 
7) R. T. Griffiths, lets meer over de Haarlemse Katoenfabrieken, in: Textiel

historische Bijdragen, No. 15 (1974), pp. 39-44. 
8) J. A. P. G. Boot, Twentse Katoennijverheid 1830-1873, p. 125. 
9) B. C. Sluik, Charles de Maere en de vernieuwing van de handweverij in 

Twente, in: Overijssels jaarboek voor cuItuur en historie, Vol. XI (1957). 
10) See Document No.1 and Economisch-Historisch Jaarboek, Vol. II (1925), 

pp. 191-192. 
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of his second visit, the weaving school had already been established at 
Goor under the supervision of Thomas Ainsworth whose introduction 
of English looms represented a considerable advance in weaving speeds 
even over de Maere's 11). So successful had been the weaving school idea 
that when de Clercq visited Twente a year later two subsidiaries had been 
established at Enter and Diepenheim. Spinning had been extended with 
improvements by Hofkes and the building of a new mill at Enschede. Every
where improvements in weaving were to be seen 12). However, de Clercq 
does temper his enthusiasm with a word of caution, "not to allow any 
expectations to be born which we will not be able to satisfy" 13). 

There is now a three year gap between the reports which we have been 
able to locate and in that period important changes occurred in the re
lationship between the N.H.M., the government and the textile industry. 
Up to now, the textile industry had received the protection of a differential 
tariff in the Dutch East Indies whereby goods imported in Dutch ships 
were zero-rated whilst European imports were charged 25 %. True, the 
N.H.M. granted loans and investment capital, subsidies and premiums to 
domestic manufacturers but these were regarded as a temporary expedient 
until the industry was strong enough to stand on its own feet. The N.H.M. 
also had to make a profit for their shareholders. Sponsoring the textile 
trade to the Indies had proved profitable during the Belgian period 14) and 
there was no reason to suppose that it would not become so again. How
ever, it was quite a different matter when political considerations trans
formed what was essentially an economic venture into a national crusade. 
In July 1834 Johannes van den Bosch, Minister of Colonies wrote to the 
N.H.M. stating that he would propose to the King a scheme "through 
which the Handel Maatschappij should be assured certain advantages to 
recompense the losses that might follow from its efforts to establish the 
factory system in these areas. In my mind it is important to exclude all 
foreign cloth from the Indian market and to make ourselves master of 
supplying the same" 15). The upshot of all this was the signing in 1835, of 
a secret contract between the government and the N.H.M. whereby the 
N.H.M. would be guaranteed against losses up to 12 % for exports to the 
value of f 3,000,000. Further contracts followed in subsequent years which 
extended the scope of operations 16). The N.H.M. had ceased to be a purely 
business enterprise and had become an adjunct of government policy. 

On the ground, too, the situation had altered. The weaving schools had 

11) J. A. P. G. Boot and A. Blonk, Van smiet- tot snelspoel, de opkomst van 
de Twents-Gelderse textielindustrie in bet begin van de 1ge eeuw, pp. 124-126. 

12) See Document No.4. 
13) See Document No.4, p. 142. 
14) W. M. F. Mansvelt, op. cit., Vol. I, p. 203. 
15) N. W. Posthumus, De geheime lijnwaadcontracten der Nederlandsche 

Handel-Maatscbappij (1835-1854), in: Economisch-Historisch Jaarboek, Vol. II 
(1916), p. 19. 

16) Ibid., pp. 44-46 et seq. 
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proved so successful that by 1835 the supply of new pupils had begun to 
diminish and they were sold off to private interests. At the same time the 
volume of textiles passing through its hands had increased to such an ex
tent that the N.H.M. decided to move its agency to a more central location. 
It chose a point where the new Hengelo-Zwolle road crossed the river Regge. 
In addition to building warehouses on the new site, it constructed a model 
weaving establishment under Ainsworth's direction where weavers could be 
instructed in the manufacture of goods other than simple white calico and 
Ainsworth himself built a flax spinning mill and works for strengthening 
warp 1'). The new complex was named Nijverdal and to de Clercq, who 
visited it in 1837, it seemed indeed "an oasis in the desert" 18). "More a 
moral than a material profit on our balance" 19). 

One consequence of the government guarantees was that the N.H.M. 
expanded its interest in woven coloured fabrics. When de Clercq had visited 
Overijssel in 1834 de Maere had a virtual de facto monopoly in the supply 
of these articles; a fact over which the other Hengelose manufacturers 
complained bitterly 20). As a result they, too, were given orders. Then, in 
1836, F. van Lanschot, Agent in North Brabant, had pointed to poverty 
among weavers in that area and so they, too, received orders. At the same 
time, the Haarlem based entrepreneurs Previnaire and Couvreur Hartog 
had begun operations in the area. A stream of complaints flowed in from 
van Lanschot over how the established manufacturers were losing weavers 
to the foreign interlopers. In 1837 he wrote that "the Brabantse factories 
are now being worked against in their own industrial circle" 21). The journey 
made by R. Campbell, Agent in Overijssel, provides a different side of the 
picture. The foreigners were not disturbing an idyllic social order, but 
were rescuing weavers from repression by an old established industrial 
aristocracy with monopoly control over housing, land and work opportu
nities. The report is also important for its unique eyewitness account of 
the Tilburg woollen industry which was, at the time, rapidly establishing 
its supremacy over Leiden 22). 

The next three reports fall into a convenient group. Activity in Overijssel 
was in full swing but at the same time this was exposing contradictions in 
the N.H.M.'s efforts. On the one hand, de Clercq saw the government 
guarantees as a means of spreading welfare among the people. Mansvelt 
sums up this attitude when he describes de Clercq as a man who, unable 
to become a clergyman, because of the claims of the family business, turned 
his directorship of the N.H.M. into a pastoral office 23). 

17) A. Posteen, De opkomst van Nijverdal, in: Textielhistorische Bijdragen, 
No.3 (1961), pp. 73-92. 

18) See Document No.6, p. 150. 
19) Ibid., p. 153. 
20) See Document No.4, p. 145. 
21) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, F. van Lanschot als intermediare tussen 

N.H.M. en nijverheid in Noord-Brabant 1825-1846, pp.44-46. 
22) See Document No.8. 
23) W. M. F. Mansvelt, op. cit., Vol. 1, p. 335. 
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As late as 1839 Campbell is still trying to find suitable recipients for the 
N .H.M.'s generosity - this time in the impoverished province of Drente 24). 
On the other hand the Elderado of the Javan market had unlocked a flower
ing capitalist spirit which tainted the purity of de Clercq's social experi
ment. Rather than being satisfied with the orders they received, manu
facturers clamoured for more and resorted to various forms of subterfuge 
to obtain more than their share 25). The conclusion of de Clercq's last 
report is tinted with a certain bitterness on this point 26). 

The years 1832 to 1839 were ones of almost continuous progress. The 
collapse of the Javan market, which at one stroke both depressed the de
mand for textiles and led the government to rescind its financial conces
sions, was, in 1839, still some months away. For this reason I have included 
in the collection an eleventh report which although it is not an eyewitness 
account like the others, does put the period we are describing into a statistical 
context. 

To conclude, I would like to comment on the way these documents have 
been edited. In the first instance I have removed references to those factories 
which were not connected with the cotton industry, primarily Tegel's silk 
factory and a workhouse manufacturing coffee sacks (both at Oldenzaal) 
because, although they commanded much of the N.H.M.'s attention, they 
were economically of minor importance. Secondly, I have, as far as possible, 
removed references to individual policy decisions because this aspect of 
the problem can be better perused in the many books written on the sub
ject which view these policies in context. 

1. VERSLAG VAN EEN REIS DOOR OVERIJSSEL IN NOVEMBER 1832, 
DOOR E. C. VAN DER MEERSCH, GERICHT AAN DE DIRECTIE VAN 

DE N.H.M.27). 

A.R.A. Den Haag, Staatssecretarie Koning Willem I, Bijlage bij Kon. Besluiten, 
Wetten enz. Exh. 17 Februari 1834, nr. 62. 

Messieurs, 

Je crois ne pouvoir mieux n!pondre a I'intention de la Direction et justifier sa 
confiance, qu'en lui soumettant irnmediatement a mon retour, Ie rapport circon
stancie de la mission dont elle a bien voulu me charger dans la Province d'Over
yssel. La precipitation avec laquelle ce rapport a dil. etre redige, ferait je I'espere 
excuser la negligence du style, comme les imperfections dont sans do ute iI est 
entache. J'ai cherche a rendre ma mission utile, non seulement en m'assurant 
par une enquete rigoureuse, du veritable etat des fabriques dans cette interessante 
Province; mais d'aviser en meme temps des moyens pour en accroitre la prospe
rite. Si mes efforts peuvent amener quelques resultats favorables, tous mes voeux 
seront remplis et j'eprouverai une veritable satisfaction d'avoir ete utile a rna nou
velle patrie adoptive. 

24) See Document No. 9. 
25) W. M. F. Mansvelt, op. cit., Vol. I, p. 303. 
26) See Document No. 10. 
27) Uit dit verslag wordt geciteerd door J. A. P. G. Boot, De Twentsche katoen

nijverheid 1830-1873 (Amsterdam 1935), bIz. 48-49. Hij merkt terecht op dat Van 
der Meersch zeer slecht Frans schreef (bIz. 49 no at 1). 
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J'aurai cnl manquer au but de rna mission, si je m'etais rigoureusement astreint 
It ce qui It mon depart d'Amsterdam semblait en faire I'objet special; nommement 
de voir, I'Etablissement de Messieurs Hofkes It A/me/o et de m'assurer du veritable 
etat de leur fabrication. Des mon entree dans la susdite Province, et nommement 
dans I'interessante contree de la Twenthe, mes vues se porterent sur des objets plus 
grands, plus prosperes et d'une utilite plus generale et j'eus la presomption de 
croire que rna presence parmi les ouvriers tisserands pouvait operer un bien plus 
reel et plus direct qu'en me bornant aux seuls fabricants. C'est ainsi qu'en par
courant alternativement Ie plat pays et les villes manufacturieres; courant tantot 
avec les fabricants et les ouvriers; je parvins It decouvrir Ie vice radical; la pierre 
d'achoppement qui semblait eloigner Ie moment d'une regeneration industrielle. 

Parmi une vingtaine de fabricants que j'ai vu It differentes reprises tant It A/me/o 
qu'ii Enschede, Henge/o, De/den, etc., j'ai, It quelques exceptions pres, remarque, 
je ne dirai pas precisement de I'ignorance, mais certes moins de connaissances 
industrielles que j'etais en droit d'attendre, et, j'ose Ie dire sans crainte d'etre 
dementi, que tout en montrant de la bonne volonte It s'instruire, beaucoup de ces 
fabricants semblaient au premier abord ne pas comprendre, comment on pourrait 
par une sage amelioration dans les instruments de fabrication et par I'emploi 
de matieres convenables provoquer une economie notable dans les moyens de 
production comme dans les produits memes. 

Ce n'est qu'lt force de raisonnements et apres une conversation souvent de plu
sieurs heures, que je crois etre parvenu It leur faire comprendre et Ie defaut de leur 
mode de fabrication, dans les essais en Calicots 28) et les moyens de surmonter 
les difficultes que cette fabrication semblait presenter. 

Pour plus d'intelligence, je me permettrai de consigner ici quelques-uns des 
points quej'ai cru devoir traiter dans I'interet de cette nouvelle branche d'industrie, 
et j'ose me feliciter maintenant d'autant plus de rna tournee d'inspection; qu'elle 
a eu pour resultat de lever bien des difficultes et d'eclairer les fabricants sur leur 
veritable interet. 

Vne opinion enracinee chez presque tous les fabricants: 
C'est qu'en dessous de 18 et meme 19 cents de Pays-Bas, par ancienne aune, 

il etait impossible de fournir des calicots 5/4 29) 2400 30), dont Ie compte et poids 
indiques par la Societe de Commerce. 

Ensuite, qu'on attribuait ce haut prix, uniquement It la main d'oeuvre de 6 cents 
que Ie tisserand exigerait par aune; meme travaillee It la Navette Volante. 

Pour combattre avec plus de sucres, ces deux opinions egalement erronnees et 
demontrer que ce n'etait pas cette derniere circonstance mais une infinite de causes 
secondaires qui influaient desavantageusement sur la production, je me suis occupe 
a prendre la fabrication dans son principe, en discutant chacuns des points qui 
s'y rattachent. 

Emploi du fil 

Le ill generalement employe dans l'Overyssel pour la Tisseranderie, est Ie Water 
Twist, ou Continu; tandis que dans les provinces du midi, on ne fait usage que 
du Mule Twist 31). La difference de l'une a l'autre espece, est que Ie premier pre
sente un fil rond, tres lourd, plus fort en poids comparatif et des lors It un prix 

28) Calico: katoenen weefsel, effen eendraadsbinding. Voornaamste afzetgebied 
Twente. Genoemd naar Calcutta. Standaard-Iengte 22,5 m. 

29) 5/4 en 6/4; 5/4 Calico, breedte 93 em, gewicht 2,5 kg; 6/4 calico, breedte 
111 cm, gewicht 3 kg. 

30) 2400 calico van ketting No. 28 en inslag No. 30 gemaakt. Meestal voor bleek 
bestemd. 

31) Water Twist en Mule Twist: Water Twist op waterframes of throstles ge
sponnen. Draad van harde kwaliteit, gemakkelijk en daardoor goedkoop om te 
weven. Mule Twist op Crompton's mule gesponnen. Draad van zachte kwaliteit 
maar moeilijk om te weven. 
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plus eleve que Ie dernier. Pour Ie tissage d'une piece Calicots en Belgique on fait 
emploi du no. 28 pour Chaine et 34 pour trame, ce qui it la romaine anglaise de 
52 pieces, represente it peu pres 25 et 30. 

Quelques fabricants d'Enschede et autres, ayant voulu imiter la fabrication 
Beige, mais ignorant d'un cote la difference du rapport des deux Romaines et de 
l'autre que Ie tissage s'y faisait avec du MuleTwist se sont imagines pouvoir tisser 
avec des files anglais de meme no. des Calicots parfaitement semblables. lis n'ont 
pas tarde de s'apercevoir que leurs pieces au lieu de 2 50 it 60 des Pays-Bas, pesaient 
pres de 3 kilograrnmes et des lors i1s s'imagineront devoir forcer en no. 8 fins et 
faire choix pour cette fabrication des no." 30 et 36 comme plus fins et plus legers. 
Le resultat etait facile it prevoir: Ie poids de leurs pieces devenait it la verite plus 
leger, mais la piece revenait d'autant plus chere en raison de plus haut prix paye 
pour les files. Independamment de cette circonstance desavantageuse l'etoffe 
convenait d'autant moins que tissee sur un peigne de 2240 fils, elle etait maigre, 
peu serree et des lors aucunement fournie. 

Pour leur prouver Ie desavantage dans lequell'emploi de ces no. 8 les constituait, 
je leur fis voir un echantillon Calicot 3000, tisse avec les memes no." en Mule Twist 
et qui valait it peu pres 3 cents de plus par aune. Cette comparaison plus que toute 
autre les convainquit de leur erreur, et leur fit sentir la necessite d'abandonner 
un mauvais systeme. Vne difficulte restait it vaincre, c'etait la crainte qu'ils avaient, 
que Ie Mule Twist comme moins torse resisterait difficilement au tissage, et qui 
par la rupture frequente des fils, les tisserands se rebutteraient facilement. Je leur 
fis remarquer que cette difficulte n'en etait pas une, puisque par un parage con
venable de la Chaine, on pouvait suppleer au defaut de force que Ie fiI en Mule 
Twist pouvait presenter, surtout en employant pour Ie tissage des metiers conve
nables au Calicots. 

Metiers Ii tisser 
Si les metiers forts et solides tels que ceux dont on se sert dans l'Overyssel sont 

indispensables pour la fabrication de la toile forte, linge de table etc., certes ils 
ne conviennent nullement pour des etoffes legeres, telles que Calicots etc. Inde
pendamment de I'economie notable que les metiers legers presentent, l'experience 
a prouve que par leur elasticite, on obtenait un aunage plus long, en raison de la 
moindre force qu'on pouvait imprimer aux marches. Cette difference ne fut-elle 
que de 2% serait deja un motif suffisant pour engager les fabricants ales etablir 
et it abandonner ainsi des metiers qui pour les calicots ne semblent nullement 
convenir. De plus, et en admettant meme que les nouveaux metiers qui sans chasses
lames prepares et coutent dans les provinces du midi 5 it 6 florins, cofitassent Ie 
double dans l'Overyssel; L'interet du fabricant devrait encore les engager it les 
etablir par I'economie de moitie qu'ils offrent encore sur Ie prix des metiers ordi
naires qui coutent encore aujourd'hui de 25 it 30 Francs. 

Parage de la Chaine 
Parmi les diverses manipulations que subit Ie fiI, avant d'etre converti en toile, 

iI en est une d'ont I'imperfection m'a d'autant plus frappee que je ne m'y attendais 
gueres, je veux parler du Parage de la Chaine qui se faisant sur Ie metier par Ie 
tisserand, absorbe en pure perte, sinon la moitie, au moins du 1/3 au 1/4 de son 
temps. C'est Ia un vice radical que j'ai cherche it extirper ou tout au moins d'en 
attenuer les effets. II m'en coute de Ie dire, mais it l'exception de Messieurs Hofkes, 
je n'ai trouve aucun fabricant qui avait meme la moindre idee de la possibilite 
de pouvoir coller la chaine, avant de la livrer au tisserand. 

Pour vous donner une idee, Messieurs, de ce vice radical et de la perte qu'i1 
fait eprouver d'abord au fabricant et ensuite au tisserand, qu'i1 me soit permis de 
vous developper cette manipulation telle qu'elle se pratique ici. 

Le fil pour chaine se devide des bobines, sur I'ourdissoir, pour en former une 
chaine d'une longueur donnee et qui se delivre au tisserand. Celui-ci la place de 
la maniere ordinaire, sur I'arbre du metier et commence son travail. Le fiI de cette 
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chaine n'ayant que peu de force, resisterait difficiIement au jeu ascendant et des
cendant des lames, et par consequent Ie tisserand est oblige d'y suppleer en empe
sant au moyen d'une brosse et avec de la collature. Cette partie de la chaine prete 
it etre tissee. 

Avec quelque dexterite que cette operation se fasse, elle se fait toujours au depend 
de quelque casse de fils; casse qu'en elle meme augmente encore, en raison de l'im
perfection des brosses dont on se sert comme de celui de I'Emploi dont on fait 
usage. Ce dernier souvent et presque toujours rempli de grumeaux ou de matieres 
dures agit deravorablement sur les fils, tandis que sa decomposition suite de sa 
vetuste, change son etat de collasure en acide corrosif et opere par Ja meme un 
effet nuisible sur les fils. Si on ajoutte it ces deux inconvenients celui du temps 
qu'il faut pour secher la chaine, il en resulte que sur une journee de 12 heures, 
Ie tisserand en emploi au moins 4, ou 1/3 pour Ie parage. 

Dans les Provinces du midi, au contraire, la chaine est livree toute collee au 
tisserand qui n'a besoin qu'a lui donner au moyen d'une bien legere collature, 
quelques coups de brosses pour la rendre maile, operation qui ne lui fait perdre 
tout au plus qu'une t heure, a une heure par jour et facilite une plus grande pro
duction, avec une difference notable dans Ie prix du tissage. C'est ce que j'ai tache 
de faire comprendre aux fabricants comme aussi du parti qu'on pouvait tirer soit 
it la Warping and Dressing machine soit de toute autre operation, pouvant operer 
Ie meme resultat. 

Navette Volante 

Si son usage n'est pas plus generalement repandu, iI faut certes pour la plus 
grande partie en accuser les tisserands qui se deterrninent difficilement it changer 
leur mode de fabrication; mais en meme temps it l'irnperfection avec laqueUe cet 
instrument est fait ici. Et en effet quelles sont les qualites qu'on exige dans la 
Navette volante? C'est de combiner avec les moyens de velocite, tout ce qui peut 
tendre it eviter les frottements et a vaincre la resistance. 

Pour vous prouver, Messieurs, combien cet instrument est imparfait ici et laisse 
it desirer, je joins ici comme terme de comparaison, un modele de la navette volante 
de Monsieur Chr. De Maere, et celIe dont on fait usage it Enschede et autres com
munes. J'ai la conviction que par cette comparison, vous serez convaincu comme 
moi, Messieurs, qu'iI est impossible de travailler bien avec de pareils instruments. 

Je ne m'etonne plus maintenant de la difficulte qu'on semble avoir rencontre 
jusqu'ici pour convaincre les tisserands, de I'avantage que presente la navette 
volante. Et en effet si on deduit de la somme de velocite qu'elle presente Ie temps 
moral que I'on perd a nouer les fils que Ie plus ou moins de resistance fait casser 
sur les Espoules; alors certes sur les 8 heures (deduction faite du porage) de travail 
qui reste au tisserand, il ne trouvera qu'un bien faible avantage sur la navette 
ordinaire et ce resultat aura suffi pour Ie degouter de son emploi, tandis que des 
instruments plus parfaits, l'y auraient engage. 

Dans Ie Boerschap de Sinderen sous la commune de Born, j'ai eft occasion de 
juger et de comparer entre eux les trois genres de fabrication. 

D'abord, j'ai trouve chez un tisserand trois metiers de Marseilles, sur l'un tra
vaillait Ie pere, avec la navette ordinaire et me disait qu'il pouvait faire 6 it 7 aunes 
par jour, tandis que Ie fils, jeune homme it la verite de 16 it 17 ans n'en pouvait 
faire que de 7 a 9 par la navette volante; surcroit de production qui etait minime 
et it peine suffisante pour compenser Ie prix de la navette, lames etc ... . , que Ie 
tisserand est oblige de payer. Tous deux me declarent que Ie parage seul, prenait 
un grand t de leur temps. 

Dans une autre maison ou Cabane, je rencontrai par contre un tisserand, du 
nom de Walthuis, jeune homme d'environ 20 ans, qui travaillait en cotonnettes, 
avec la navette volante et it sautoir, pour compte de Monsieur de Maere. Ce jeune 
homme de tres bonne volonte et d'ailleurs tres intelligent me declarait qu'il tra
vaillait deja tres facilement 10 it 12 aunes par jour, quoiqu'un tissu d'un compte 
au moins t plus fin que l'etoffe Marseilles ce qui etablirait pour cette derniere, 
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toute chose egale d'ailleurs, quant a la perfection de la navette et du mode de 
parage, une production de 16 aunes par jour. 

D'apres ce court expose vous verrez, Messieurs, la justification de ce que j'avan
~ai au commencement de ce memo ire, nommement que c'est a une infinite de 
causes secondaires et de vices radicaux, qu'il faut attribuer la moindre production 
et l'elevation du prix a laquelle e\le revient. n serait neanmoins fiicheux qu'avec 
les elements de travail, et I'immense ressource que cette province offre, on n'en 
tira pas plus de parti, et je crains bien que sans une forte impulsion, il sera difficile 
de provoquer une regeneration industrielle, dont l'apathie des fabricants et les 
vices signales dans Ie mode de production, semblent concourir a eloigner l'epoque. 

Tous les fabricants avec qui j'ai cause, ont eu la franchise de reconnaitre les 
defauts et vices signales et en ont senti les consequences. lis ont pense toutefois, 
que Ie seul moyen pour surmonter les difficultes, consistait dans l'etablissement 
d'une ou plusieurs Beoles Modeles. Quoique fermement convaincu de l'utilite 
de ces sortes d'etablissements, je me suis abstenu d'emettre une opinion a cet 
egard, d'autant plus que c'est un point qui dans la lettre confidentielle de son 
Exc. Ie Secreta ire d'Etat, du 4 courant no. 29, semble etre arrete et dont l'organi
sation pourra se faire tres prochainement. Entre temps, je crois pouvoir vous dire, 
Messieurs, que les fabricants de la Twenthe sont tellement penetres de cette utilite 
qu'i1s ne tarderont pas a etablir des Ecoles Modeles. Tout en applaudissant inte
rieurement a leurs projets, je crois qu'i1 importe que la Societe de Commerce 
elle-meme prenne l'initiative a cet egard, par la crainte que j'ai, qu'une economie 
mal entendu de la part des fabricants, ne paralyse et ne diminue en quelque sorte 
Ie bienfait qu'on se propose de pareils etablissements. 

Voici en deux mots rna pensee: pour diriger une Ecole modele, il faut indepen
damment d'un Directeur, un bon contremaitre, qui non seulement s'entende au 
tissage dans toutes ses parties, mais egalement au fait de toutes les operations pre
paratoires. Du choix de ces personnes depend en grande partie Ie succes qu'on 
se promet de la formation de bons eleves, tandis que la perfection des produits, 
peut pour autre partie, de prendre plus particulierement des metiers et ustensils 
qui seront construits et employes pour la fabrication meme. 

Ma tournee d'inspection, m'a mis en rapport avec les fabricants et par conse
quent mis a meme de juger leur cote faible. A generalement parler et a l'exception 
de Messieurs Hofkes & De Maere, iI existe chez les autres une tendance assez 
prononcee a ce qu'ils appellent de I'Beonomie mais qu'a juste titre je me permets 
moi de qualifier de parcimonie. Ensuite un esprit je ne dirai pas de Nationalite, 
mais plutot d'interet local, .leur fait croire que sans recourir aux etrangers, on 
peut sur des modeles faire confectionner avec une egale perfection tous les objets 
d'ustensiles que la fabrication comporte. Pour prouver leur erreur a cet egard, je 
me permets de renvoyer encore aux modeles des Navettes volantes, deja cites 
et crains bien que pour les metiers, lames et peignes etc. il en soit de meme; si 
tel est Ie cas, on risque de perdre en grande partie les fruits qu'on se pro met de 
cueillir et les metiers et ustensiles qu'on calque, sur des analogues imparfaites, 
se repandent et se propagent encore une fois dans la campagne, au prejudice d'une 
bonne fabrication. 

Tous ces inconvenients disparaissent si la Direction prend l'initiative; sans pro
digalite comme sans parcimonie, e\le recompensera Ie talent et saura faire un choix 
judicieux des personnes qui conviennent a la chose. 

Si Elberfeld fournit quoiqu'un peu plus cher les navettes volantes qui convien
nent on en tire usage dans Ie commencement, jusqu'a ce qu'on ait forme des Eleves 
capables de les confectionner avec une egale perfection; il en sera de meme pour 
les metiers, lames, peignes etc., pour la construction desquels on formera egale
ment des eleves nul doute que travaillent sur de bons modeles et sous la direction 
de personnes interessees a n'admettre que de produits parfaits, i1s ne parviennent 
par leur talent a se creer une ressource et un etat aussi lucratif qu'honorable. 
Telles s~nt, Messieurs, sommairement mes vues sur les Ecoles Modeles et les motifs 
qui semblent s'opposer a ce que les fabricants eux-memes, les etablissent; je 
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les soumets avec d'autant plus de confiance a votre attention que l'interet industriel 
seulles a dicte, comme une entiere conviction me les fait considerer comme propre 
a atteindre Ie but qu'on se propose. 

Importance de la Tisseranderie 

Je ne quitterai pas Ie Chapitre de la Tisseranderie, sans fixer un moment votre 
attention sur l'importance immense que cette branche d'industrie semble devoir 
promettre et qui deja dans la contree de Twenthe occupe 8.000 metiers represen
tant une population active d'environ 20.000 ouvriers. 

En me bomant pour Ie moment a la nouvelle branche d'industrie qu'on se 
propose d'introduire et prenant pour base les seuls besoins de la Societe de Com
merce je trouve qu'en 1830, ses ordres tant en Calicots, qu'impressions, et d'etoffes 
tissees en couleur s'elevaient a 4248 caisses par an, lesquelles a 50 pieces de 22t aunes 
des Pays-Bas; par caisse representaient 212.400 pieces mais reellement 282.000 
pieces en faisant la part de quelques pieces de moindre aunage qui se confection
naient quelqu'il en soit, cette quantite representait une valeur de f 2.554.934,80; 
dont les 2/ s soit environ 1. 700.000, pourrait se repandre dans Ie pays, comme main
d'reuvre de toute nature, soit de filature, d'impression, tissage, etc. - Me bomant 
toutefois a la tissanderie je trouve que la quantite susdite de 282,000 Pieces, pro
duirait en main-d'Oeuvre de tissage, espoulissage, bobinage, ourdissage, etc. -
a f 3 par piece, la somme enorme de f 846.000 tandis que cette fabrication donne
rait du travail a 9000 individus des deux sexes, sans compter une masse d'autres 
individus, tels que charpentiers, tourneurs, marechaux, navettiers, lamiers, 
fabricants de peignes etc. 

Ce nombre deja extremement considerable augmenterait dans une autre pro
portion, si comme j'en vois la possibilite la 
Filature de Cotton 
pourrait s'etablir, ou plutot prendre de l'extension dans nos provinces. Prenant 
encore une fois pour base, les 282.000 pieces dont se composaient les ordres de. 
la Societe de Commerce en 1830. Cette quantite au poids moyen de 2! lb 32) des 
Pays-Bas par piece, produirait 700.000 lb, meme poids en files dans les no.S inter
mediaires de 30 a 40 pour chaine et trame, ce qui a 200 Ib et au maximum de 250 
par semaine et par assortissement, mettrait 60 assortisseurs en activite, ce qui 
formerait plus de 10 etablissements, comme celui de Messieurs Hofker & Com
pagnie, en Ie prenant au maximum de I'activite possible et a 25 etablissements au 
degre d'activite actuelle, et qui occuperait une population de 3.000 ouvriers tandis 
que les frais de filature y compris interets et benefice du fabricant conserverait 
dans Ie pays, une somme de f 500.000 qu'a notre tres grand desavantage, nous 
payons maintenant a l'etranger. 

Beaucoup de fabricants avec qui j'en ai parle, avaient deja et depuis longtemps 
senti et reconnu l'utilite comme la necessite de pareils etablissements. A Enschede, 
plusieurs reunions avaient deja eu lieu pour cet effet parmi les fabricants, et je 
ne serai pas etonne plus tard un pareil etablissement s'y forma, par Actions. Une 
seule crainte ou plutot un obstacle semblait devoir en eloigner Ie moment ; c'est 
Ie systeme de douanes actuellement en vigueur. Et en effet, avec un droit de 4 %, 
il est impossible de lutter avec avantage contre les filatures de Manchester, sur
tout dans les no.S fins et semi-fins destines pour la fabrication de tissus qui servent 
a la consommation du pays. 

Sous ce rapport et sans primes, je dois partager leurs craintes et reconnaitre que 
ce serait une temerite, pour ne pas me servir d'une autre expression, que de vou
loir songer a former de pareils etablissements. Mais dans l'occurance presente et 
comme il s'agit non pas d'une fabrication de consommation, mais d'une, toute 
d'exportation protegee d'ailleurs par une exemption de droits de 25 %; cette 
crainte me parait moins fondee; ou tout au moins perdre beaucoup de sa force 
et je crois qu'une certitude morale de debit pourrait etre assuree aux filatures si 

32) Nederlandse ponden. 
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1a Societe de Commerce pouvait donner la preference aux Calicots de fabrication 
entierement Nationale, et meme dans Ie principe les acheter avec une legere aug
mentation dans les prix et a l'exclusion de ces memes etoffes, fabriquees avec des 
files etrangeres. 

C'est par une telle mesure et seulement par elle, que sous l'empire de la legis
lation actuelle des Douanes et dans I'absence des Primes, de pareils Etablissements 
peuvent etre encourages. Avec une certitude morale de ceUe espece et une volonte 
ferme de ne pas en devier, j'ose predire d'avance que des filatures de coton, ne 
tarderont pas a se former et qu'ils trouveront d'autant plus d'imitateurs que I'im
possibilite de fournir en files etrangeres des calicots a la Societe sera plus generale
ment connue. C'est dans ce sens que je me suis permis d'en causer avec les fabri
cants, et de faire pressentir les dispositions bienveillantes de la Societe. J'ai cru 
remarquer qu'elle faisait impression et applanissait une grande partie des craintes 
que I'on semblait entrevoir. II est possible que la prudence aurait dil m'interdire 
de faire pressentir de telles dispositions. Mais je I'ai fait dans de si bonnes inten
tions et dans des vues si grandes et si prosperes pour rna nouvelle patrie adoptive, 
que ses motifs feront excuser ce que ceUe Semi-assurance pourrait avoir d'incon
venient; d'ailleurs une telle mesure a ete prise dans Ie temps pour les filatures belges. 
Pourrait-on s'y refuser maintenant, alors qu'il s'agit d'encourager, celles qui vien
nent s'etablir parmi nous! 

Teinture en rouge d'andrinople 33) 

Je ne parlerai pas pour Ie moment de la teinturerie en rouge d'andrinople ni 
sur l'expectative que la province d'Overyssel, presente pour ces sortes d'etablisse
ments a cet egard, il faudrait plus de connaissances locales et sur la nature du 
sol, et plus particulierement sur celie des Eaux. Ce sont des renseignements a 
prendre plus tard par des personnes plus au fait que moi, de cette branche d'In
dustrie. En terme general, je crois la chose possible et crois pas eloignes de faire 
des essais. Le temps prouverait jusqu'a quel point l'expectative est favorable et 
je n'indique cette branche, que comme un chainon qui fait parti de la grande Chaine 
qui do it reunier, les divers genres d'Industrie. 

Ayant passe en revue les diverses branches de fabrication, pour autant qu'elles 
se referent a des vues generales, et fait voir les causes qui arretaient encore Ie deve
loppement de quelqu'unes d'entre elles, qu'il me so it permis d'entrer dans les 
specialites et de m'occuper un peu de chaque fabricant en particulier, cette petite 
revue fera connaitre a la Direction, ce qu'elle peut attendre des efforts que beau
coup d'entre Eux semblent disposer a faire, dans les essais en calicots. Commenc;ons 
d'abord par Enschede. 

Blydenstein & Co 

Ces fabricants qui s'occupent de divers genres de fabrications, m'ont paru, a 
meme d'etendre leurs essais en calicots sur une echelle convenable. 

lIs ont volontiers reconnu l'imperfection du systeme de tissage et la necessite 
de Ie reformer sur plus d'un point. En leur donnant a plusieurs, a plusieurs tous 
les renseignements propres a eclairer leur opinion sur la bonne et veritable fabrica
tion de cette etoffe, ils m'ont promis de soumettre instantannement a la Direction, 
une piece de Calicots fabriquee d'apres les elements que je leur ai fourni, et j'ai 
vu avec satisfaction a rna seconde visite, qu'ils s'etaient occupes activement des 
operations preparatoires, afin de s'assurer du veritable No. de fil qu'il convenait 
d'employer pour les 2400. Je les ai engage d'en faire venir quelques echantillons 
de Gand, et pense que la comparaison qu'ils seront a meme d'en faire, contribuera 
efficacement ales eclairer et a preparer ainsi les fondaments d'une bonne fabrica
tion. Je crois avoir conviction que les explications dans lesquelles je suis entre avec 
ces fabricants les aurait mis a meme de comprendre comment elle doit etre dirigee, 

33) Adrianopels rood, verfsoort uit meekrap bereid. 
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et en faisant avec moi Ie calcul, ils paraissent maintenant convaincus que meme 
en payant momentannement Ie prix de tissage a 6 cents I'aune ancienne, ils peu
vent balancer a peu pres Ie prix de f 5,48 soit 17 cents fixe eventuellement par la 
Societe, tandis que d'un autre cote ils considerent cette main d'reuvre comme 
susceptible d'une assez forte reduction, et prevoyant deja, qu'ils ne tarderont pas 
a I'obtenir a 5 cents, c'est cette expectative qui les fortifie dans I'idee, que plus 
tard ils pourront travaiIIer avec un benefice modere. 

Sur les 700 metiers que ces fabricants employent, peu travaiIIent encore avec 
la navette volante et ils ont du convenir eux-memes, com bien cet instrument est 
imparfait comparativement avec un modele que je leur ai fait voir. 

Leurs dispositions pour I'etablissement d'une filature sont favorables; mais 
comme tous les fabricants d'Enschede ils se decident difficilement a exposer un 
capital, quelque faible qu'j) soit, et c'est la un motif qui arrete tout elan de deve
loppement. 

J. Van Heek et Zoon 

lis n'en est pas de meme de ces fabricants. Ceux-Ia me paraissent d'autant plus 
porte et entreprenant qu'un voyage fait anterieurement en Belgique, a mis Ie chef 
de cette maison, a meme de parcourir les etablissements Industriels, et de juger 
par la de I'avantage qu'il y aurait pour la province de la formation de pareils eta
blissements. Partisan de la filature de coton, et les moyens financiers ne lui man
quant pas, iI m'a declare avoir f 3 a 4000 de pret pour contribuer a former une 
filature par Actions. Je I'ai quitte dans les meilleures dispositions et crois qu'i! 
poussera ses confreres a se decider egalement. D'apres les renseignements que je 
lui ai donne, il se propose de faire des essais en calicots mais j) croit que sans ecole 
modele, la chose ne reussira que mooiocrement. II a un local assez vaste pour reunir 
un 80me de metiers et paraissait fortement dispose a Ie convertir conjointement 
avec ses confreres, en une Ecole modele. 

Lambert ten Cate 

Cette maison quoiqu'assez riche, ne me parait pas avoir ce genie entreprenant 
qui convient au developpement de l'Industrie. Elle fera des essais en calicots, mais 
dans un cercle si exigu, que les resultats ne pourront etre que tres tardifs. Autant 
que j'en ai pu juger de ses dispositions ses essais se borneront a un metier sur Ie 
nouveau modele, et si cela reussit, elle se decidera peut-etre a faire de nouvelles 
constructions. 

A. Stevens et Zoon 

Le fabricant reunit chez lui, avec la filature a la main, les divers gemes de fabri
cation en vogue dans cette Province. Partisan de la filature de coton par Action, 
et de l'ecole modele, iI m'a declare vouloir s'y interesser d'apres ses moyens. 

J'ai vu avec plaisir, qu'apres lui avoir donne tous les renseignements necessaires 
sur la fabrication des calicots, et indique Monsieur Charles de Maere pour y aller 
prendre Ie modele des metiers et convenables, deja des Ie lendemain j) s'y etait 
rendu avec un charpentier; je ne doute pas qu'une fois Ie metier en ordre, il n'en 
fasse construire davantage. Je I'ai cependant engage a n'en rien faire, jusqu'a ce 
qu son premier metier ait ete examine et reconnu convenable par Monsieur De 
Maere. 

Keyzer & Co, et Comelis Nagel 

Ces deux maisons me paraissent travaiIIer sur une moindre echelle que les fabri
cants precooemment nommes, particulierement la derniere; cela n'empeche pas 
qu'a toutes les deux, j'ai donne les renseignements necessaires et je crois qu'ils 
ne tarderont pas a nous soumettre des pieces d'essais. 

Monsieur Nagel, fils de la maison Jean Nagel & fils d'Amsterdam, ne demande 
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pas mieux que de s'interesser dans la filature par action, et quoiqu'i1 ne soit pas 
fabricant lui-meme, mais indirectement interesse avec un certain nomme C. ter 
Kuile, iI ne sent pas moins la necessite de former un tel etablissement ainsi qu'une 
ecole modele. 

C. ter Kuile 

C'est un homme de beaucoup de genie, et qui s'applique maintenant d'un genre 
de tissage a appliquer aux metiers ordinaires c'est une espece de Power Loom 34), 
dont Ie modele que j'ai vu chez lui, est en bois et sera mu par des boeufs; au moins 
tel est son projet, et iI croit la chose possible. Fabricant lui-meme en marseilles, 
il connait Ie mecanisme du tissage et des machines et je ne serais pas etonne que 
son genre ne porte a des ameliorations qui pourront etre utiles. II est auteur d'un 
Tellurium & Lunarium de son invention, et qui a I'exposition de Bruxelles 1830, 
semblent avoir fixe I'attention des curieux. 

Si je passe d'Enschede a Hengelo, je trouve dans cette derniere commune bien 
peu de fabricants dignes d'etre mentionnes. Tous et a I'exception de Monsieur 
de Maere, travaillent sur une echelle si peu etendue, et occupent si peu d'ouvriers, 
que je pourrai presque me borner a les passer so us silence. 

Jan Pol et S. & G. Dijk 

sont les plus forts. Ces deux maisons font les tissus cotonettes en couleurs, mais 
dans un compte si serre et partant a des prix si eleves, que je doute que meme en 
changeant Ie mode de fabrication on puisse en tirer quelque parti. 

H. van Overbeek 

C'est Ie seul qui fait en calicots, mais c'est plutot un ouvrier tisserand, car iI 
m'a donne a entendre que ses moyens financiers ne lui permettent pas de se con
stituer un avance meme de 50 pieces. 

G. J. Ten Cate et Wed. Gerrit ten Cate 

Se tiennent aux marseilles et linge de table et n'ont pas I'intention de se lancer 
dans une autre branche d'industrie. 

Ch. de Maere & Messrs. Hofkes 

font exception a la regie generale, et sont les seuls fabricants de ces contrees 
eminemment industriels et entreprenants. Le premier en qualite de Beige a eft a 
luter et lute encore, contre une masse de difficultes, qui a tous moments, lui sont 
elevees soit de la part des fabricants, soit de la part des ouvriers. 

II faut certes avoir des principes politiques invariables et fermement prononces 
pour, par affection et devouement a la plus juste des causes et par fidelite et at
tachement au meilleur des Rois, dont Ie sceptre nollS protege, souffrir les degouts 
dont on cherche a I'abreuver; car les raisonnements et les commentaires que j'ai 
entendu faire sur son compte, m'auraient fait soulever d'indignation, si la nature 
de rna mission on m'avait force a une sage discretion, comme a une severe impar
tialite. 

Tandis qu'un des fabricants, que par delicatesse je m'abstiens de nommer, prit 
texte du demenagement ou plutot de la translation de domicile de Mr. De Maere, 
pour en inferer que ce fabricant ne resterait pas plus longtemps a Enschede, qu'a 
Hengelo 35), et finirait par quitter Ie pays, un autre me Ie depeignit comme un 
Banqueroutier ou un Aventurier qui pouvait etre venu chercher fortune, puisque 
personne ne Ie connaissait, etc., etc., etc., de tels propos doivent s'etre tenus ante-

34) Power loom: Mechanisch weefgetouw; populair geworden na 1820 en de 
verbeteringen door Richard Roberts aangebracht. 

35) Het ms. heeft Hinglo. 
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rieurement a mon arriv6e; car Monsieur De Maere, semblait ne pas les ignorer. 
Fort heureusement que c'est un de ces hommes, fort de caractere et qui ne se 
rebutte que difficilement; car cette noire et mechante calomnie et tous ces cancans, 
semblent faire sur lui moins d'irnpression, que les coupables menees de quelques 
fabricants qui ne rougissent pas, de prendre texte de cette translation, pour de
boucher ses tisserands, en leur faisant entrevoir Ie depart prochain du Braban~on 
c'est ainsi qu'on Ie nomme. 

Fort de sa conscience, et voulant justifier Ie sacrifice qu'il s'est volontairement 
impose, son entousiasme semble ne pas se ressentir ni refroidir par les contrarietes 
qu' il eprouve, et quoiqu'il travaille en ce moment avec une perte notable, il n'en 
continu pas moins a grands frais ses projets d 'ameliorations et c'est ainsi que 
recemment il a fait venir deux ouvriers d'Elberfeld a fin de donner plus d'extension 
a ses travaux industriels, tandis qu'il travaille maintenant a faire confectionner 
pendant cet hiver, une centaine de metiers sur les nouveaux modeles; les frais et 
les depenses semblent ne pas l'effrayer lorsqu'il s'agit de perfectionnement, et 
c'est ainsi que j'ai vu deballer chez lui, pour une valeur de plus de f 200 en navettes 
volantes qu'il avait fait venir d'Elberfeld. 

Sa machine a lustrer qui vers la fin du mois prochain sera en activite dans son 
nouveau local pres d'Enschede me parait etabli sur un bon systeme et presqu'a 
l'instant de ce que j'ai vu chez Messieurs Previnaire & Sonya Bruxelles. Je suis 
curieux d'en voir les resultats pour juger du degre de perfectionnement auquel il 
aura pu atteindre. En attendant c'est une nouvelle depense de f 2000, dans la
quelle il se constitue et dont je desire pour rna part, lui en voir recueilli plus tard 
les fruits. 

Si quelques fabricants se sont permis de dechirer la reputation de Monsieur 
De Maere et de Ie nuire dans l'opinion publique, j'ai eu la satisfaction de voir 
qu'a Enschede, a generalement parler, la majorite des fabricants lui tendaitjustice'et 
que la au moins on lui portait de la bienveillance et qu'on reconnaissait Ie bien 
que deja sa presence avait opere dans Ie systeme industriel et celui qu'il pouvait 
operer dans la suite. On me parlait surtout de son desinteressement et de la com
plaisance qu'il mettait a faire voir ses metiers et ustensiJes, et a donner sur leur 
construction, tous les renseignements qu'on pouvait desirer. 

Si je me suis permis de m'etendre un peu longuement sur Mr. De Maere, c'est 
que j'eprouve Ie besoin d'exprimer avec franchise mes sentiments personnels a 
son egard; et saisissant cette occasion pour gagner un tribut a ses vues philantro
piques, je crois servir puissamment la cause industrielle, en me permettant de 
reclamer pour lui, la continuation de la protection bienveillante que la Direction 
s'est plus a lui accorder, et qu'iJ me semble meriter a juste titre. 

Etat de sa fabrique 

Cent cinquante metiers sont main tenant dans un degre d'activite relative, et 
occupent les tisserands, bobineuses, espouIisseurs et ourdisseurs, environ 360 
ouvriers. Ce nombre sera porte successivement et avant Ie printemps de 400 a 
500 individus. 

Cent cinquante metiers, devraient sur une base raisonnable produire de 1000 a 
1200 pieces par mois; tandis que des circonstances, a la verite passageres et mo
mentanees, restreignent cette fabrication a 250 pieces; la cause en est facile a ex
pliquer; d'abord et a l'exception de quelques tisserands mieux eclaires sur leur 
veritable interet ; beaucoup d'entre eux, se rebuttant assez facilement, lorsque 
les premiers essais ne repondent pas a leur attente, quittent ainsi les cotonettes 
pour retourner aux Marseilles etc. D'autres se laissent facilement debaucher par 
les fabricants et quittent egalement la fabrication susdit tan dis que l'apprentissage 
du plus grand nombre, ne les mets en etat que de fournir des produits minimes. 
C'est la reunion de ces diverses circonstances, comme aussi du plus haut prix 
paye pour les files a Elberfeld qui en influant d'une maniere desavantageuse sur 
les frais generaux, constituent ce fabricant dans les pertes reelles, dont il ne pourra 
se recuperer que dans la suite. D'un autre cote, tous les objets entrant dans la 
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fabrication tels que files, objets de teintures, etc., se ressentent des frais enormes 
de transport, dont ces marchandises sont gravees. J'aime a croire que plus tard, 
la diminution sur la main-d'ceuvre payee, actuellement compensera les desavan
tages signales, mais en attendant les sacrifices n'en sont pas moins reels. 

La Iivraison des marchandises de Monsieur de Maere se trouvant prete a mon 
passage par Hengelo, je me suis occupe d'en faire la verification, en m'attachant 
plus particulierement aux tissus en couleurs, so it cotonettes36) en rouge quadril
les 31), seule espece encore fournie. A generalement parler, la fabrication est bonne 
et beaucoup meilleure, que celie a laquelle je m'attendais. Les echantillons coupes 
par moi-meme, des pieces, et que J'ai I'honneur, Messieurs, de soumettre a votre 
attention, vous donneront comme a moi, des motifs de satisfaction. La generalite 
des pieces pourrait soutenir la comparaison avec les produits qu'on nous four
nissait en Belgique; mais Ie defaut, je diraii presque I'absence d'Appret et d'un 
lustrage convenable, fait perdre a ces etofi'es une grande partie de leur merite, 
une autre remarque a faire, c'est sur les dessins, que j'aurais desire, plus varies, 
j'en ai fait I'observation au fabricant et promis de lui envoyer des echantillons 
pour indiquer Ie genre qui convient. Les Sarongs et Slingdams 36), que j'ai vu chez 
lui, m'ont paru parfaitement travailles; iI n'a pas juge devoir les comprendre pour 
cette fois dans la Iivraison mensuelle, non plus qu'une forte masse de cotonettes 
que j'ai vu dans ses magasins, preferrant d'attendre que sa machine a appreter et 
a lustrer lui permet de fournir dans un etat d'achevement complet. 

G. Wiermans 

A Delden je me suis borne a voir qui est Ie seul fabricant de cette commune 
que I'on peut citer. Le fils, avec lequel j'ai cause longuement me parait tres intel
gent et je ne doute pas de Ie voir mettre a profit les renseignements que je lui ai 
donne. 

Livrets ou Conge des ouvriers 

La loi du 9 frimaire an 12, ayant efi pour but de premunir reciproquement et 
les fabricants et les ouvriers des desagrements resultent, pour les uns et les autres 
d'un renvoi, somme d'un depart trop subit; a produit des mesures de police tres 
sages et dont les bienfaits sont sentis dans to utes les villes manufacturieres. II 
m'etonne que dans Ie meme interet, cette legislation si salutaire, ne soit pas etablie 
dans ce Royaume ou plutot soit tombee en desuetude. Plusieurs fabricants avec 
qui j'en ai cause, en ont reconnu I'utilite et m'ont declare, qu'independamment de 
I'avantage qui en resulterait de voir diminuer; manceuvres es coupables de de
bauchage d'ouvriers et contre lesquelles maintenant ils ne sont pas premunis, 
e1le les garantirait des pertes, qu'ils eprouvent que trop souvent en confiant a des 
tisserands du pays de Munster des chaines et trames que sous un prete-nom connu, 
ils viennent reclamer; tandis qu'on eviterait encore par la un autre inconvenient 
celui de voir des tisserands en travaillant a la fois, pour plusieurs fabricants reunis 
8 a 10 chaines que so us diverses pretextes sirnules i1s retardent ou etudent de de
Iivrer en pieces tissees. 

Tous ces inconvenients disparaitraient par la mise en vigueur de cette loi ou 
d'une disposition semblable; je ne fais que I'indiquer afin de voir jusqu'a quel 
point on pourrait en tirer parti dans I'interet manufacturier. Ayant termine ici, 
la premiere partie de mon rapport, je passe a cette seconde partie, qui forme en 
quelque sorte Ie but de rna mission. 

Etablissements de Mr Hofkes a Almelo 

Plusieurs visites faite a la filature de ces fabricants, m'ont permis de juger de la 
qualite de leurs produits, et du degre d'activite actuelle de leur etablissement et 

36) Cotonettes: bontgeweven goed, vaak blauw. 
31) Quadrilles: bontgeweven goed, vaak rood en wit gingang. 
38) Slendangs. 
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de celui dont il est susceptible en Ie mettant au grand complet. Mais avant de 
passer it la discussion de ces divers points qu'il me soit permis de rectifier ici une 
erreur qui semble avoir motivee en partie la disposition declinatoire intervenu 
sur Ie rapport de Monsieur I'Administrateur pour l'Industrie Nationale39). Sur 
Ie rapport de Monsieur I'Administrateur par I'industrie Nationale du 14 juin 1831, 
nommement, que Messieurs Hofkes et Cie avaient d'autant moins de titres it 
reclamer une prime ou restitution de droits, que leur etablissement aurait ete forme 
apres la date de l'arrete du 23 Novembre 1830. Non seulement rna propre con
viction mais des renseignements pris sur les lieux, me mettent it meme de rectifier 
cette assertion mais de consigner ici, que des l'automne de 1829, la Batisse telle 
qu'elle existe aujourd'hui, etait sous toit et combles tandis que des Ie printemps 
de 1830, on etait occupe du placement de la machine it feu et des mecaniques 
servant it la filature, travaux qui se trouvaient acheves des Ie milieu de I'ete de 
la meme annee; apres quelle epoque les operations de filature, commencerent 
presqu'immediatement. Ce n'est donc pas sous l'empire de la legislation du 23 
Novembre 1830, que la filature a ete etablie, mais sous la legislation protectrice 
qui lui etait anterieure. Je consigne ici des faits , sans me permettre d'en tirer des 
consequences sur Ie merite de la reclamation de ces fabricants. 

Qualite de leurs produits 

Passant maintenant au premier point. Je do is convenir que leur fabrication 
laisse quelque chose it desirer sous Ie rapport de la perfection sans admettre avec 
Ie redacteur du rapport confidentiel du 26 octobre dernier 2: "que jusqu'ici leurs 
files ont ete reconnus impropres pour Ie tissage des calicots tels qu'on les envoie 
communement aux Indes." 

Les echantillons que j'ai l'honneur de joindre au present rapport, me paraissent 
de nature, sinon it detruire en quelque sorte toute la severite du jugement, au 
moins d'en attenuer les effets. 

Le no. 1, par l'inegalite de son fil, et Ie trop de tors qu'on a voulu lui donner, 
semble au premier abord, meriter en grande partie Ie reproche ci-dessus. 

Cependant I'un de ces defauts semble pouvoir trouver son excuse, dans l'idee 
que tous les fabricants de la Twenthe partagent, de ne pouvoir travailler qu'en 
files dits Watertwist; Messieurs Hofkes, qui dans leur qualite de fabricant tisserand, 
partageant la meme opinion, ont cherche par un plus fort tors, Ie moyen de donner 
it leur fil une apparence de Watertwist, quoiqae travaille sur des Mule jennys 40). 

Quant it I'inegalite du fil, c'est un defaut pas trop criant et qui provient du mau
vais etat dans lequel se trouvent les cardes dont les plaques depuis longtemps 
ont besoin d'etre renouvellees. Sur la remarque que je leur en fis it rna premiere 
visite, ils en ont senti eux-memes l'urgente necessite, tout en deplorant I'impossi
bilite dans laquelle its se trouverent de pouvoir I'effectuer, leurs plaques de cardes 
se trouvant arretees it Dunkerque. 

A rna seconde visite, j'ai eu la satisfaction de voir que mes observations avaient 
ete mises it profit et dans les echantillons no. 2 et 3 ci-joint, vous verrez, Messieurs, 
que l'exces du tors a disparu, tandis que Ie fil se presente plus regulier: Le coton 
avec lequel ces echantillons ont ete files, ayant ete sans doute carde, sur des cardes, 
dont les plaques etaient moins usees. 

Habitue comme je suis it juger peut-etre trop severement, les produits qu'on 
fournit it la Societe de Commerce, je sais au besoin faire la part de la tolerance 
qui convient pour ne pas decourager les fabricants. Et en effet, un defaut que l'on 
ne pourrait, presque sans crime de leze-industrie, pardonner dans les villes manu
facturieres, telles que Manchester, Gand, etc., peut trouver grave dans un etablis
sement nouvellement forme, et ou les elements de perfectibilite manquent et doivent 
se chercher it I'Etranger. A Gand, par exemple, on peut sans aucun deplacement 

39) J. Th. Netscher (1786-1864), Adrninistrateur voor de Nationale Nijverheid 
1828-1840. 

40) Mule Jenny: een soort spinmachine, populair geworden rond 1790. 
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recourir a des mecaniciens, menuisiers, tourneurs, fabricants de cardes, etc. pour 
faire ou faire chercher ce dont on peut avoir besoin. Certes a A1melo, il est impos
sible de recourir aux memes elements et des lors il faut user de moins de severite 
et faire la part des difficultes que Ie fabricant lui-meme eprouve. D'ailleurs, Mon
sieur Herman Hofkes a des moyens; il airne a s'instruire et ecoute volontiers les 
bons conseils qu'on lui donne; il est donc industriel, et possede ce genie entre
prenant qu' il faut pour chercher et etudier les moyens qui conviennent pour arri
ver a une plus grande perfection. 

Les observations qui precedent, sont en quelque sorte rna profession de foi 
a i'egard de Messieurs Hofkes et Ie resultat de rna conviction. 

Si je laisse maintenant parler les fabricants, je trouve une si grande diversite 
d'opinion contradictoires sur la qualite des files de ces Messieurs, que je me trouve 
embarrasse pour arriver a une conclusion. La ten dance generale semble cepen
dant ne pas lui etre favorable. Toutefois si j'admets comrne positif la declaration 
de Mesrs Hoikes, nomrnement que jusqu'ici ils n'ont pas encore vendu une seule 
livre de leur files et que toute leur production est exclusivement consomrnee par 
eux, alors certes i'opinion des fabricants est pour moi d'un moindre prix et je 
suis presque autorise de penser, que des sentiments personnels, plutot que i'expe
rience peuvent les avoir dicte. 

Tandis que Monsieur Blydenstein, pour m'en citer que quelques-uns, trouve 
Ie fil mauvais, Monsieur A. Stevens Ie juge tres bon et surtout fortement tors; 
Monsieur De Maere par contre y trouve plusieurs defauts qui peuvent se corriger 
facilement et cependant il ne demande pas mieux alors que de prendre une partie 
de son fil pour trame chez Monsieur Hoikes, pour que Ie prix en so it un peu favo
rable. 

Degre d'activite actuelle 

La filature de Messieurs qui occupe main tenant de 70 a 80 ouvriers des deux 
sexes, se compose d'abord d'un beau biitirnent a plusieurs etages, dont la construc
tion a coute environ f 30.000. On y trouve une machine a vapeur de la force de 
20 chevaux, qui a coute y compris les frais de deplacement f 16 a 17.000. 

Ensemble pour ces deux objets 
de plus 1l metiers en fin Ii f 800 

2 metiers en gros a f 800 
20 cordes a f 350 
4 Bancs d'Etirage a f 500 
1 Bancs a Broches a f 1500 
1 Bancs a lanterne a f 900 
1 Eclipse spindle a f 600 
1 Eplucheur-batteur 
Cardes et plaques 
Representant ainsi environ 

f 46.500 
8.800 
1.600 
7.000 
2.000 
1.500 

900 
600 

1.000 
2.000 

f 71.900 

J'ai vu avec plaisir que non seulement ces fabricants travaillent sur un bon sys
teme de metiers, mais qu'ils se mettent au courant des nouvelles inventions. C'est 
ainsi que j'ai vu chez eux une machine nouvelle que je ne connaissais pas, c'est-a
dire l' Eclipse spindle, qui est un banc en broches perfectionne et dont les bobines 
sui vent un mouvement vertical, sur un plan horizontal tandis que Ie banc a broches 
donnait au fil une impression ascend ante et descendante sur les bobines. 

Je dois convenir que la filature de Messieurs Hoikes m'a tres satisfait. C'est 
un bel etablissement et qui promet de porter des fruits. Malheureusement on n'en 
tire pas Ie parti qu'on pourrait en tirer, et la machine it vapeur depense en force 
inutile de quoi faire mouvoir pres du triple des metiers, en ne comptant la force 
d'un cheval qu'en 700 broches41). Le local d'ailleurs s'y prete convenablement et 

41) In margine staat: Degre d'activite possible. 
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peut au besoin et avec quelque changement, contenir 42 metiers, tandis qu'au
jourd'hui il n'en renferme que 13. 

Dans l'interet de Messieurs Hofkes, comme dans celui plus general qui en 
resulterait pour l'industrie cotonniere, je ne balance pas a engager la Direction 
de chercher a realiser la proposition du pret de f 40.000; cette somme quelque 
sorte qu'elle soit ne suffira pas pour etendre la filature sur l'echelle susdite, mais 
iI est possible que Messieurs Hoikes trouveront a y suppleer par leur propres res
sources. 

Si ce plan se realise, comme j'en conserve I'espoir, I'exedent des produits que 
la filature pourra fournir et que ces Messieurs devraient s'engager a livrer a la 
consommation, fournira de quoi faire fabriquer de 20 a 25.000 pieces calicots par 
an, et c'est alors qu'on pourrait avec sucres commencer la mesure protectrice 
et eminamment Nationale, que j'indique a la page 18 de ce rapport. 

Telles sont, Messieurs, mes vues sur l'etablissement de Messieurs Hoikes comme 
fabricants-tisserands. Je n'en parlerai pas sous ce rapport ils ont assez connus 
et passent sans contredit pour les premiers de la province. lis occupent environ 
800 a 1000 metiers, dans tous les genres de fabrication. Quant aux calicots ils 
m'ont declare ne pas avoir encore reussi dans cette partie aussi bien qu'ils auraient 
voulu. Deux a trois cents pieces deja fabriquees sont d'une qualite trop imparfaite 
pour pouvoir etre livrees a la Societe. 
Sur les renseignements que je leur ai donne ils feront de nouveaux essais et je crois 
que Ie fiI sous I'echantillon no. 2 conviendrait parfaitement. 

lis sont sur la bonne voie pour Ie parage a donner a la chaine, comrne vous Ie 
verrez, Messieurs, par I'echantillon no 3. 
___ 42). 

Je finis ici mon rapport, et en Ie soumettant avec confiance a votre attention, 
j'ose esperer que la Direction, en appreciant mes efforts, jugera mon travail avec 
quelque indulgence. 

Amsterdam, 24 November 1832 

Signe E. C. Vandermeersch. 

Pour copie conforme, E. C. Vandermeersch. 

2. VERSLAG VAN EEN RBIS DOOR OVERIJSSEL IN OKTOBER 1833, 
DOOR E. C. VAN DER MEERSCH, GERICHT AAN DE DIRECTIE 

VAN DE N.H.M. 

A.R.A. Den Haag, Staatssecretarie Koning Willem I, Bijlage bij Kon. Besluiten, 
Wetten enz. Exh. 17 Februari 1834, nr. 62. 

Messieurs, 

C'est pour la seconde fois que vous avez bien voulu confier a mes soins I'hono
rable mission de parcourir I'interessante province de I'Overyssel a I'effet de juger 
et de comparer d'un cote, les progres industriels faits dans les diverses branches 
manufacturieres, depuis mon premier voyage en Novembre de I'annee passee; 
mais de I'autre et plus particulierement encore, pour examiner en detail, avec la 
partie administrative, tout ce qui tient a la situation de l'Etablissement forme a 
Goor, sous Ie nom d'Ecole modele; c'est sur ces differents objets que je vais avoir 
I'honneur, Messieurs, de vous soumettre aussi succinctement que possible mon 
rapport. 

Sans doute, par l'expose verbal qui deja vous en aura ete fait par votre digne 
President Monsieur Schimmelpenninck, vous aurez, Messieurs appris avec une 

42) WeggeIaten een passage over het vervaardigen van koffiezakken. 
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bien vive satisfaction que l'etablissement susdit quoique, dans son enfance pre
sentait deja un ensemble de resultats qui sans depasser vos previsions, semblent 
justifier completement l'expectative qu'on s'en etait formee. Le local presqu'en
tierement acheve, occupe deja au rez-de-chaussee, 43 metiers It tisser en pleine 
activite, tandis que leur distribution sur 4 rangees de front, presente un ensemble 
de regularite qui fait Ie meilleur eifet. La salle me parait bien et suffisamment 
aeree, au moins n'y rencontre-t-on pas cette mauvaise et desagreable odeur de 
collature 43) qu'on rencontre dans beaucoup d'ateliers et qui sans etre nuisible a 
la sante, inspire toujours Ie degout. 

Le second etage, qui a proprement parler n'est qu'un grenier, est presque acheve 
et pourra occuper environ 42 metiers. Sur ce nombre, 6 etaient occupes et en acti
vite au 4 de ce mois, tandis que 6 autres etaient dans un etat complet d'achevement 
et prets a recevoir un pareil nombre d'ouvriers. Je pense que la fin du mois ne se 
passera pas sans que Ie restant des metiers ne soit egalement confectionne et les 
ateliers par la rendus en etat d'activite complete. 

Sur les 49 metiers en activite au 4 courant, 12etaient occu¢s par des filles tandis 
qu'a I'exception de quelques peu d'individus tous les apprentis sont des enfants 
des deux sexes de 10 a 15 ans et qui avant leur entree dans l'etablissement ne s'etaient 
jamais occupes de tissage. 

C'est un veritable plaisir de voir l'adresse et la dexterite avec laquelle les enfants 
excecutent les travaux. La precision avec laquelle tous les instruments de fabrica
tion sont acheves permet de soutenir un travail assidu et presque sans fatigue pour 
leur age, tandis que cette meme precision en facilitant les moyens de production, 
fait gagner au tisserand, meme en ne Ie payant qu'a 3 cents l'aune, une main
d'ceuvre plus que raisonable, quoiqu'elle n'equivait qu'a la moitie du prix, que par 
un systeme mal entendu des fabricants de l'Overyssel, continuent a payer a leur 
tisserands. 

Dans mon rapport du 24 Novembre de l'annee passee, vous aurez vu, Messieurs, 
que les defauts signales dans Ie mode de fabrication, ne permettait guere aux 
tisserands, de produire plus de 8 aunes de calicots par jour. C'est donc avec satis
faction que vous verrez par Ie tableau ci-joint que la production moyenne de 
I'Ecole modele a depasse 6t aunes par jour et par individu, tandis que quelques-uns 
ont atteint un maximum de II aunes pour les enfants et de 16 aunes pour les hom
mes faits quoique Ie temps d'apprentissage ne date que d'environ six semaines 
pour les premiers. 

Quoiqu'en jugeant les progres des eleves sur leur etat d'avancement actuel, il 
est permis de croire que Ie temps d'apprentissage primitivement fixe, soit suscep
tible de reduction, en admettant toutefois en principe que la duree doive en etre 
porte a 6 mois dans l'etablissement et 6 autres mois au-dehors mais sous la sur
veillance d'un Contremaitre. Je pense qu'en somme totale, 140 eleves pourront 
etre formes par an, lesquels en les prenant au maximum de deux pieces par semaine, 
fourniront environ 14.000 pieces. Toutefois je crois ne pas me tromper en consi
gnant ici comme mon opinion personnelle qu'a generalement parler, Ie plus grand 
nombre de nos eleves fourniront apres 6 mois d'apprentissage et lorsqu'ils quit
teront l'etablissement pour travailler pour leur compte, trois pieces Calicots soit 
environ cent aunes par semaine, ce qui pour 6 jours de travail equivaudrait It 
une production de pres de 17 aunes par jour. 

En les payant a 4 centimes l'aune, i1s gagneraient donc environ 68 centimes par 
jour, ce qui est a peu pres 30% de plus que la main-d'ceuvre payee dans l'Overyssei 
et peut par consequent encore etre susceptible de reduction, surtout si comme tout 
porte a la croire, les chaines peuvent continuer a etre delivrees toutes collees aux 
tisserands, de meme que les trames en Espouler, ce qui evite un bobinage et epou
lissage inutile. 

A la susdite date du 4 courant, 200 pieces Calicots etaient confectionees et vont 
etre expediees sur ici. A I'exception de quelques faibles pieces, toutes etaient de 

43) Fr. colature = doorgesijpeld vocht. 
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qualite loyale et marchande et plusieurs d'entre elles, non seulement rivalisent 
avec les produits Belges, mais leur sont meme superieures. 

Le Contremaitre Thomas Walsh est un ouvrier tres intelligent et on ne peut plus 
capable d'enseigner Ie tissage dans to utes ses parties. Le mode de montage et 
enfiJage des chaines sur les metiers, m'a surtout vivement frappe et je dois convenir 
que la c6lerite avec laquelle eette operation se fait a depasse mon attente. 

Un eleve de Walsh, pris a la verite parmi nos ouvriers apprentis les plus intel
Iigents, etait occupe de eette monture et je crois ne pas me tromper en disant que 
eette operation ne prend que Ie t du temps ordinaire. 

Le Dandy LoomU ), qui ne se trouvait pas monte a ma premiere visite Ie 27 du 
mois passe, etait dresse Ie 4 courant. C'est un systeme de metier qui fait I'inter
mediaire entre Power Looms et les metiers a la main et offre eet avantage. Sur les 
derniers, que Ie tissage s'en fait plus regulierement, par suite d'une combinaison 
de rouages mis au mouvement par Ie jeu de la chasse, faisant enrouler et derouler 
la toile sur I'ensemble mis en rapport avec I'arbre de la chaine. Pour la fabrication 
de cambriks et autres tissus legers, ee metier convient parfaitement puisque par 
une combinaison mecanique on peut regler Ie nombre de fils a jetter par pouce. 
D est possible que plus tard on pourra en tirer parti. En attendant et par forme 
d'essai, Walsh va monter une piece de cambriks, pour nous en soumettre la qualite. 

D est fiicheux que ee Contremaitre ne puisse pas etre conserve; malgre toutes 
les observations qui lui ont ete faites par Monsieur Le President Schirnrnelpen
ninck son intention irrevocable parait etre de retourner en Angleterre; iI a promis 
toutefois de differer son depart, jusqu'a que tous les metiers de I'Ecole modele 
soyent montes, ce qui sera vers la fin de ee mois. II faudra d'urgente necessite 
songer a son remplacement et c'est ce dont Monsieur ,Ainsworth aura a s'occuper. 
Ayant termine maintenant pour autant que possible la partie industrielle et manu
facturiere de I'Etablissement, je passe a sa partie administrative et comptable. 
Cette derniere assez regulierement tenue comme travail d'ensemble laissait encore 
beaucoup a desirer par rapport a la specialite du detail. II fallait donc s'occuper 
d'un plan de division qui met la direction a meme de juger et de controler chaque 
branche pour voir Ie resultat que chacune d'elle presentait. C'est ee qu'on a cher
cM a obtenir dans Ie projet de comptabilite que je soumets ci-joint a votre atten
tion, de meme qu'une note applicative qui en developpe Ie but. 

II comprends quatre divisions, soit: 
1) Sous Ie nom de Monsieur Thomas Ainsworth comme Directeur, Ie mouve-

ment general par Doit et Avoir de I'ensemble de I'etablissement. 
2) Compte de depenses de construction des biltiments et locaux. 
3) Compte du materiel d'industrie. 
4) Compte de matieres premieres et de fabrication . 
Le plan susdit, ayant ete soumis et discute et approuve par Monsieur Ainsworth, 

eXcOCution pourrait y etre donnee s'il obtenait egalement votre sanction. Je ne 
terminerai pas ce chapitre sans payer mon tribut d'eloge a Monsieur Ainsworth 
ses vastes connaissances industrielies, son zele et son infatigable activite pour les 
propager parmi no us sont des titres qui justifient la confiance que vous avez place 
en lui et dont j'invoque sa continuation, persuade qu'il la merite a tous egards. 

Sizing machine. 

La direction ayant consenti a une avance de f 2.600, a titre de pret en rembour
sement a terme pour la formation d'un pareil etablissement, Monsieur Ainsworth 
s'en est occupe activement. Deja la batisse est achevee, ou sur Ie point de I'etre 
et tout porte a croire que par Ie placement des machines dont on va s'occuper, 
cet etablissement ne soit en activite vers Ie milieu du mois prochain. 

Dans mon rapport de Novembre 1832, vous aurez pu voir, Messieurs, combien 
Ie parage de la chaine sur Ie metier etait imparfait et queUe perte de temps cette 

(4) Dandy loom: een meer compacte versie van het gewone weefgetouw, popu
lair geworden na 1815. 
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operation faisait eprouver au tisserand. Nous ne pouvons done que savoir gre 
a Monsieur Ainsworth, d'avoir cherche a simplifier cette operation, par I'intro
duction d'un systeme de collage, tel qu'on Ie pratique en Angleterre avec Ie meil
leur sucres. Toutefois, l'etablissement susdit etant la propriete de Monsieur Ains
worth, meme et les travaux s'y faisant pour son propre compte; on pourrait craindre 
de voir monopoliser cette industrie et c'est pour en faire cesser les effets que Mon
sieur Ainsworth lui-meme propose de fournir sur cette industrie, comme sur toutes 
les branches qui se referent au tissage, tous les renseignements qu'on peut deman
der, et ce pour autant que par une augmentation de traitement quelconque, il 
soit indemnise du sacrifice qu'il fait par la a ses propres interets. 

Ce projet plus amplement developpe dans la lettre de Monsieur Ainsworth du 
- - - 45) passe; a fait I'objet d'une discussion preparatoire avec Monsieur 
Schimmelpenninck, lors de sa demiere visite a l'etablissement de Goor. En somme 
totale et a juste titre, l'opinion de Monsieur Le President semblait lui etre favo
rable et je crois pouvoir me permettre d'en partager egalement Ie motif. Ma con
viction sur l'utiIite du projet susdit ne date pas d'aujourd'hui; elle existait des rna 
premiere tournee dans I'Overyssel et dans mon rapport du 24 Novembre de I'an
nee passee no. 9 et suivante, je crois avoir suffissamment developpe rna pen see 
a tel egard. 

Succursales de l'Ecole Modele 

Le probleme sur l'utiIite comme sur I'avantage de I'ecole modele, etant mainte
nant suffisamment reconnu, votre digne President Schimmelpennicnk a senti 
toute I'importance qu'il y aurait de propager ces sortes d'etablissements, sur les 
divers points de I'Overyssel, ou les besoins s'en feront sentir. Deja quelques 
proposit ions semblent avoir ete faites par des regisseurs de quelques communes, 
sou s des conditions assez avantageuses pour pouvoir etre acceptees. Si la Direction, 
commej'en ai la conviction, partage cette opinion on pourrait des a present songer 
a fa ire confectionner dans I'atelier de l'ecole-mere a Goor, tous les metiers et 
ustensiles necessaires pour pouvoir et des Ie terme prochain, organiser des succur
sales de I'Ecole Modele dans une ou plusieurs communes. C'est a la Direction 
a juger quels sont les points les plus favorables pour de pareils etablissements. Entre 
temps, on pense pouvoir indiquer, Diepenheim et Enter ou Wierden, et subsi
diairement Oldenzaal, Ootmarssum, Haaxbergen, Enschede en A1melo, communes 
qui par leur position, semblent convenir pour ces sortes d'etablissements. 

Comme l'Ecole Modele de Goor est, par sa nature, destinee a rester Ecole mere, 
et en quelque sorte normale il conviendrait que les succursales a etablir soyent 
sous sa dependance pour n'en former que des branches secondaires. Pour eviter 
les frais, on pourrait se servir d'eleves instructeurs, pris parmi les sujets de 'Ecole 
mere, et reconnus capables de diriger en sous ordres de pareils etablissements. 
Vne tournee d'inspection, faite de temps en temps par Ie Directeur Regisseur, 
soit par Ie Contremaitre, serait de la plus grande utilite afin de s'assurer que les 
travaux soyent diriger par tout, sur un et meme systeme et en quelque sorte sous 
la responsibiIite morale du Directeur Regisseur. II parle de soi-meme que la comp
tabiIite de toutes les succursales ressortiraient de l'Ecole Mere et serait tenue par 
elle. Comme dans un principe d'ordre la Direction avaitjuge necessaire d'ajourner 
les renseignements a donner aux fabricants de I'Overyssel, sur les travaux indus
triels a Goor, jusqu'a I'epoque ou cet etablissement serait dans un etat d'organisa
tion complete, Monsieur Schirnmelpenninck a tres sagement compris que de 
pareils renseignements devaient etre donnes a des memes fabricants, avant, ou 
simultanement avec I'organisation des succursales. C'est cette assurance d'inten
tion que Monsieur Schimmelpenninck m'a autorise de donner aux fabricants et 
que je leur ai communique, ainsi que de leur faire connaitre les intentions de la 
Direction, de mettre a leur disposition un metier modele. C'est dans ce sens aussi 
que j'en ai parle avec Messieurs Hofkes, Blydenstein, Stevens etc. et j'ai cru voir 

45) Niet ingevuld. 
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que ces bonnes dispositions de la Direction a leur egard leur faisait un sensible 
plaisir. 

Je crois pouvoir me borner a consigner ici, que dans plusieurs communes par 
ou j'ai passe, une tendance pour avoir des ecoles modeles semble vivement se 
faire sentir. D'apres Ia lettre ci-jointe no. 5 vous verrez, Messieurs, qu'un local 
serait fourni a cet effet par la commune d'Ootmarsum tandis qu'a Enschede et 
Oldenzaal de pareils locaux peuvent etre convenablement arranges pour de pa
reils etablissements. 

Comme je n'avais pas de mission positive pour traiter officiellement cette partie 
j'ai dil m'abstenir de voir les Autorites Communales. Cela n'empeche pas que 
j'ai cril remarquer dans la conversation avec Messieurs Blydenstein & Co que la 
Regence d'Enschede ne serait pas eloigne de fournir a ses frais un local conve
nable. II n'en n'est pas de meme it Oldenzaal et it AlmeIo, au moins y craint-on 
de ne pas trouver les Regences de ces villes favorablement disposees par Ie motif 
que leur fonds communal n'est pas dans une situation brillante. 

Monsieur Peeze Binkhorst 

De la premiere ville, comme Messieurs Hotkes & Salomonson dans la derniere 
semblaient toutefois favorablement disposes pour former de pareils etablissements 
pour leur compte, pour autant qu'ils se trouveraient secondes par Ia Direction. 

Monsieur Hofkes & Co 

Vne visite faite a Almelo, m'a mis a meme de voir de nouveau la filature de 
coton de ces Messieurs. Je fus surpris de voir que malgre l'avance provisoire de 
f 6000 que la Direction leur avait faite Ie 4 Juin dernier; Ie materiel de l'etablisse
ment, n'avait pas augmente, sur l'observation que j'en fis a ces Messieurs, i1s me 
diront qu'une contrainte eprouvee dans l'envoi d'une partie de metiers a filer ex
pediee de Gand, par un navire qui forcement avait du retacher en Norvege en 
etait la cause. Mais qu'il etait convenu avec Messieurs Kerrimons, de faire rem
placer ces metiers, si contre toute attente ceux retenus en Norvege, n'etaient pas 
arrives a la fin d'Octobre. 

Le seul changement que j'ai trouve, se reduit a la construction d'un hangard 
ou appentit Ie long du biitiment vers Ie canal pour y placer des cordes, ce qui 
permettra de loger au rez-de-chaussee, une partie des metiers en gros, qui se trou
vent au premier etage, pour les remplacer par les nouveaux metiers a introduire. 

La conversation s'etant naturellement portee sur Ie peu de regularite et Ie defaut 
de soin qu'on avait remarque dans leurs produits en files; Messieurs Hotkes sem
blaient vouloir accuser Monsieur Ainsworth, sinon de partialite entree en faveur 
des files anglais, au moins d'une exageration ou de trop de severite a l'egard de 
leurs produits. 

Comme de raison et par conviction, j'ai dil justifier l'opinion de Monsieur 
Ainsworth, en leur declarant franchement que je devais en partie, partager son 
opinion a cet egard, tout en faisant Ie point des difficultes qui d'experience, je 
savais qu'iIs devaient rencontrer pour se procurer des plaques de cordes, dont la 
perfection fait la base d'une bonne fabrication. 

Ma visite a I'etablissement, me fournit fort heureusement, l'occasion de faire 
remarquer Ie defaut de regularite dans les files, dont se plaignait Monsieur Ains
worth. Deux metiers enfin, au devant desquels je me trouvais avec Monsieur 
Hotkes presentaient sur 252 branches .... au moins 10 a 15 fils fortement noueux 
et avec des inegalites d'epaisseur. C'etait presqu'a contre coeur que ces Messieurs 
devaient convenir du defaut que je leur signalai, tout en regrettant la cause sur Ie 
rattachement de quelques fils rompus presqu'il en so it, Ie defaut existe et si ces 
fabricants ne parviennent pas it les surmonter, iI sera difficile a Monsieur Ains
worth, d'employer leurs produits avec avantage. 

Comme Monsieur Le President Schimmelpenninck, m'y avait autorise, j'ai 
dfi dans la conversation parle de l'intention qu'avait la Direction d'etablir des 
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Succursales de l'Ecole modele, dans les Communes ou les besoins s'en feraient 
sentir et pour l'etablissement desquelles, les Regences Communales feraient des 
demandes sous les conditions les moins onereuses pour la societe de Commerce, 
en les prevenant qu'aucune suite ne serait donne a ce projet sans qu'au prealable 
des renseignements ne puissent donner aux fabricants sur Ie systeme suivi a I'Ecoie 
modele et en leur fournissant en meme temps un metier model, s'ils en font la 
demande. Messieurs Hoikes m'ont paru tres satisfaits de cette resolution ainsi 
que Messieurs G & H Salomonson, avec qui j'en ai egalement cause. 

Bfanchisserie a fa Vapeur 
L'etablissement forme dans ce genre par Messieurs Bavink & Co a fixe mon 

attention. Autant que j'en ai pu juger, les operations s'y font sur un bon principe 
& d'apres de bons procedes chimiques. Les proprietaires craignent que l'Etablis
sement de Haarlem, viendrait entraver leurs travaux par la reduction de prix qui 
les pretendaient meme que des propositions en baisse de prix avaient deja faites 
par Monsieur Wilson. Quant a moi je pense pouvoir nier Ie fait et ne crois pas 
qu'il puisse entrer dans les vues de Monsieur Wilson, d'employer des moyens indi
rects pour supplanter et nuir aux etablissements de cette nature, formes dans 
l'Overyssel. n n'en est pas de meme quant itl'apprit, cette operation ne se faisant 
pas par Messieurs Bavink & Co reste par consequent du domaine de Monsieur 
Wilson. 

Chr De Maere 
Une inspection des produits fournit par ce fabricant, a la societe de Commerce 

m'a egalement donne tout motif de satisfaction. A generalement parler la fabrica
tion laisse bien peu it desirer et peut soutenir la comparaison, avec des produits 
belges. Pour vous en donner une idee Messieurs, je joins ici avec les echantiIlons 
originaux des mouchoirs fournis dans Ie temps par Monsieur Nicholas, les des
sins analogues, coupes par moi-meme des pieces et je ne doute pas que la compa
raison ne vous donne egalement tout motif de satisfaction. 

Un petit echantillon de Cotonette fine, faite en Chaine no. 60 et en trame no. 100, 
que vous trouverez egalement ci-joint, m'a surtout vivement frappe d'autant plus 
ce tissu, est confectionne par un jeune homme de 12 ans. C'est aussi beau, que ce 
que Messieurs Previnaire & Sony de Bruxelles, nous fournissait de plus fini. 

Monsieur De Maere est fortement occupe des taffachilar pour 46) Ie Japon, les 
produits que j'en ai vu me paraissent fort beaux, et sont plutot superieurs qu'infe
rieurs a ceux de St Nicolas. 

La petite campagne louee par ce fabricant pres d'Enschede, a deja une physio
nomie d'ateIier, et sert tant pour les travaux preparatoires, que pour la teinturerie 
en petit teint, ainsi que pour Ie calandrage, ramage, appret et lustrage des tissus. 
Deux locaux qui lui ont ete fournis dans les deux vilIes de Zwolle & Enschede 
par les Regences Municipales sont convertis en ateliers. Celui de Zwolle que j'ai 
vu occupait 23 metiers it tisser, toutefois en mon activite par suite de la necessite 
dans laquelle on s'etait trouve d'employer Ie local, comme hopital pour les chole
riques. A rna visite il n'y avait plus que 4 malades mais en train de guerison ce 
qui me fait esperer . .. que bient6t ce local sera rendu a sa destination primitive. 

Dans I'atelier d'Enschede, il y avait 23 metiers en activite tous occupes par des 
enfants qui promettent de devenir de bons eleves. En somme totale, De Maere 
occupe main tenant 250 tisserands et ne ressentit pas ses efforts pour tacher d'en 
former des nouveaux. Les deux communes d'Henglo et d'Haxbergen sont les 
communes ou Monsieur De Maere trouve les meilIeurs et Ie plus grand nombre 
de tisserands; tan dis que dans les environs d'Enschede d'ouvriers intelligents 
commencent egalement a se former. 

Moralement parlant, la position sociale de Monsieur De Maere s'est de beau
coup amelioree depuis rna derniere tournee. A Enschede, on a su lui rendre jus-

46) Tafelassen 
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tice, et on cherche it lui rendre son sejour aussi agn!able que possible, par les egards 
qu'on lui temoigne et les procedes qu'on a pour lui. 

Si I'on prend en consideration que Monsieur De Maere n'est venu s'etabJir en 
Overyssel que vers Ie mois de Mai 1832 n'amenent avec lui qu'une demi douzaine 
d'ouvriers etrangers, on sera d'autant plus surpris de ses progres industriels que 
dans Ie principe iI avait a lutter contre plus d'une difficulte. 

En prenant pour base, les Iivraisons de Septembre et Octobre, montant I'une 
parmi I'autre It environ F 9000 la production de Monsieur De Maere s'elevera it 
plus de F lOS.000 dans Ie courant de I'annee prochaine et independamment d'une 
valeur de plus de F 30.000 qu'il foumira en Taffachilar pour Ie Japon. C'est donc 
pres de F 140.000 qui restent dans Ie pays et dont une partie notable aura servi 
a soutenir dans la Province de I'Overyssel. 

Progres Industriels 
Si a generalement parler et pour plus d'une branche, rna tournee d'inspection 

m'a foumi des motifs de satisfaction; il n'en est pas de meme si je m'occupe des 
progres industriels des fabricants de l'Overyssel. A cet egard, je n'ai rien de favo
rable it consigner et je regrette de devoir dire que malgre vos instances reiterees et 
les renseignements sans nombre que depuis plus d'une annee la Direction s'est 
plu a donner aux fabricants; la fabrication des Calicots est restee stationnaire, 
et qui est plus est, que presqu'aucun essai n'a ete fait en cette partie. C'est donc 
un nouveau motif de se feliciter de I'etablissement de I'Ecole modele, car dans cet 
etablissement nous en serions encore a des projets lointains d'execution de la 
part des fabricants et dependant en quelque sorte it des considerations d'un ordre 
secondaire, pour ne pas dire it des caprices. En pressant I'initiative pour la for
mation de ces sortes d'Etablissements et en poursuivant ces projets d'organisation, 
avec une matiere confiance de reussite ; Ie probleme sur I'avantage de la fabrica
tion a ete comme je Ie disais plus haut favorablement resolu, et la Direction it la 
conviction et eprouve maintenant la satisfaction d'avoir puissament servi la cause 
industrielle, en jettant et preparant pour Ie pays, les fondements d'une bonne 
fabrication. Deja les fabricants que j'ai vu, rendent justice aux Philantropiques et 
emmiosomettre nationale de la Direction et conviennent qui sans eIle, I'intro
duction d'une fabrication perfectionnee, etait impossible. C'est un aveu :qu'i1 
est bon de consigner, afin que plus tard on ne vienne pas revolter Ie merite d'une 
institution qui promet de si grands avantages pour Ie pays. 

Si pour renforcer et justifier les avantages de l'ecole modele, on avait besoin 
de plus fortes preuves; on les trouverait facilement dans les demandes presqu'una
nimes faites par les fabricants des diverse Communes, pour en avoir des Succur
salles; de telles demandes faites en bonne conscience, en bonne conscience, en 
disent assez et fourniront plus tard des armes pour repondre plus victorieusement 
aux personnes qui par envie, ou par un amour propre malfonde, s'obstineraient 
a meconnaitre Ie merite de pareils etablissements. 

Parmi les fabricants qui se trouvent compris, dans I'avant dernier paragraphe 
au moins facilement; Je cite plus particulierement, Messieurs Hofkes & M. G. 
& H. Salomonson, qui m'ont manifeste I'intention d'etablir des Ateliers modeles 
pour leur pro pre compte, & deja les premiers & derniers des fabricants ci-dessus 
nommes, non seulement se sont adresses precedemment it la Societe de Commerce 
pour avoir des metiers modeles, mais ont demande it avoir des Contremaitres 
ou instructeurs pris dans I'etablissement de GOOf. 

Je crois pouvoir terminer ici mon rapport, en invoquant Messieurs votre in
dulgence, pour ce qu'il peut avoir d'incomplet; J'ai cherche it rendre rna mission 
utile it I'industrie Nationale, comme It la prosperite de rna nouvelle patrie adop
tive; si j'ai pu reussir au gre de vos desirs, tous mes voeux seront remplis, & je me 
trouverais amplement recompense, en obtenant a cet egard Messieurs vos suf
frages. 

Amsterdam, Octobre 1833, E. C. Vandermeersch 

Pour copie COnforme, E. C. Vandermeersch 
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Bleekerij en katoendrukkerij van Wilson te Haarlem 

3. VERSLAG V AN EEN BEZOEK AAN HAARLEM EN BEVER WIJK DOOR 
WILLEM DE CLERCQ OP 21 NOVEMBER 1833. 

A.R.A. (Hulpdepot Schaarsbergen), Archief N.H.M., Secretarie, Bijlagen der 
Processen Verbaal der Directie, 3 December 1833, nr. 4541 R. 

Zeer geachte Collega's, 

Het strekt mij tot bijzonder genoegen, UEd. bij deze een alleszints gunstig 
verslag te kunnen doen wegens mijne op 21 dezer gedane uitstapje naar Haarlem 
en Beverwijk. 

Een bezoek bij de Heer Ths. Wilson afgelegd, heeft mij in de gelegenheid gesteld, 
het door hem te Haarlem opgerigte Etablissement met eenige naauwkeurigheid 
op te nemen, en UEd. met den stand van hetzelve thans bekend te maken. 

Het midden of groote gebouw, bestaande in vier verdiepingen ter lengte van 
150 en breedte van nagenoeg 50 Engelsche voeten, zoomede een der vleugels of 
zijgebouwen met twee verdiepingen, ter lengte van 80 voeten, waren geheel opge
bouwd, terwijl men met het onder dak brengen van een dergelijken vleugel, druk 
bezig was, waarmede dan ook de constructie van het geheele batiment als vol
tooid mag beschouwd worden. 

Onverminderd dit reeds zoo colossale gebouw welk in nagenoeg 8 maanden is 
opgerigt, er nog een aanzienelijke houten loods, voor de blaauwverfwerij, met der
zelver kuijpen en bakken, zoo mede eene atkokerij neergezet, terwijl eene groote, 
en van k1ij-aarde gemaakte reservoir voor het filtreeren van water, in deze zoo 
korten tijd almede zijn aangelegd. 

Met bewondering zal UEd. in nevensgaande schets het groote en prachtige 
bemerken van een etablissement welke in allen opzichte zoo aan het oog, als aan 
het doel zijner inrigting schijnt te zullen beantwoorden. 

De vuurmachine van eene kracht van 40 paarden was reeds in werking en scheen, 
volgens het zeggen van den Heer Wilson, niets te wenschen over te laten. 

Eenige weefstoelen of Powerlooms, of schoon slechts als proef gebruikt, wierden 
door de stoom in werking gebragt. 

Honderd dezer stoelen waren reeds in het lokaal aanwezig, terwijl er nog een 
gelijk aantal eerstdags verwacht wierdt. 

Met het plaatsen van zes walsh wielen, tot het bleeken van calicots, was men 
druk bezig en reeds waren aile de warmbuizen tot het droogen derzelve insgelijks 
geplaatst, zoodat met het in werking brengen van bleeken al spoedig een begin 
zou kunnen worden gemaakt. 
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De Appret- en Calandermachines waren voor een gedeelte zoo het schijnt te 
Rotterdam reeds aangekomen, en zouden derhalve ook al spoedig kunnen worden 
geplaatst. 

Tot het drukken van katoen waren reeds een veertigtal druk tafelen met toe
behoren geplaatst, terwijl eerstdags de cijlinder en mecanieke toestellen verwacht 
wierden, waarmede dan ook de gegronde hoop scheen te bestaan, dat zoo niet 
met het einde van dit jaar, ten minsten in het voorjaar het geheele etablissement 
in werking zou zijn gebragt. 

Onnodig zal het zijn om mij ter dier zaak verder uit te weiden; dit kort over
zich zal UEd. genoegzaam met den stand dezer inrigting bekend maken en zoo 
ik vertrouw, UEd. zooals aan mij, aile redenen van voldoening geven. 

Het etablissement van den Heeren Prince & Cie. te Beverwijk, of schoon op 
eene zeer bekrompene schaal ingerigt, is mij niettemin in de hand gevallen, en 
heb ik daarin meer order gevonden, als ik mij had voorgesteld. 

De Roodverwerij schijnt vee\ verbeterd te zijn, en met genoegen zag ik daar 
een vrij aanzienelijke partij Andrinopelsch rood 47), door hem geverwd, waarvan 
de kwaliteit mij redeJijk goed voorkwam. 

De blaauwverwerij scheen mij almede met order ingerigt en aan haar doel te 
beantwoorden. 

In een vrij en aanzienelijk lokaal, voorheen een Hotel of afspanning, waren 
een dertigtal weefstoelen geplaatst, welke aile met snelspoel en springladen be
werkt wierden. Veele kinderen en meest aile meisjes, en vrouwen waren met het 
weven van Sarongs, Slingdams, Katoenetten en hoofddoeken bezig, en scheenen 
dit werk te verstaan en het zelve met vlugheid uit te oeffenen. 

Eenige kleine Handmolens wierden tot het spinnen van Grof of kaarskatoen 48) 

gebezigd. 
In het magazijn was nog al een vrij aanzienlijke voorraad van grondstoffen 

aanwezig, terwijl nog een gedeelte verwacht wierdt. 
De betaling van aile deze voorwerpen, die der dagloonen, zoomede het uitstand 

kapitaal van goederen, scheen voor den Heer Prince een groot bezwaar op te 
leveren, en tot het met hem voortzetten zijner werkzaamheden, hoogst nadeeJig 
te zijn. Hij aarselde dan ook niet, mij de bekrompene staat zijner middelen te 
kennen te geven, zoomede zijn verlangen om daarin, door een tijdelijk voorschot 
ter zijde der Maatschappij te gemoet te komen. Zooals ik heb kunnen bemerken 
zou eene som van f 10.000---- voldoende zijn om hem in staat te stellen zijn werk
zaamheden met gemak en meerdere ruimte voortezetten. 

Daar nu de Heeren Prince & Cie. de eerste zijn, welke niet aileen met vlijt en 
zware opofferingen het fabriceeren van weefgoederen in de Noordelijke provin
cien hebben ingevoerd maar met deze tak van Nijverheid reeds in 1829 en dus 
voor de omwenteling een begin hebben gemaakt, zoo zoude ik des te meer voor
stellen om hun met het gevraagde voorschot van f 10.000---- te begunstigen; daar 
wij in het belang der Nijverheid reeds ten voordeel van vrienden dergelijke en in 
zoo ruime voorschotten hebben toegestaan - - -

Indien de vergadering zich met dit voorstel vereenigd, zou het voorschot a 
2!% s'jaars worden verleend, en de aflossing kunnen worden bepaald per t ge
deelt of f. 1.250.- met 1 Januarij 1835, en zoo achtervolgens van 3 maanden tot 
3 maanden. 

47) Adrianopelrood. 
48) Een grof katoenen weefsel. 

Amsterd am, 3 Dec. 1833 

Willem de Clercq. 49) 

49) Het stuk draagt tevens de parafen van G. Schimmelpenninck, President en 
H. C. van der Houven, Directeur. 
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4. VERSLAG VAN EEN REIS DOOR OVERIJSSEL EN GELDERLAND 
IN MEl 1834, DOOR WILLEM DE CLERCQ, GERICHT AAN DE 

DIRECTIE VAN DE N.H.M.50) 

A.R.A. (Hulpdepot Schaarsbergen), Archief N.H.M., Secretarie, Bijlagen der 
Processen Verbaal der Directie, 12 Juni 1834, Of. 2162 R. 

Waarde coIl ega's 

Ten tweeden male door Uw vertrouwen vereerd en met de eervolle zending 
belast om de Provincie Overijssel te bezoeken in verband met het verlangen der 
Maatschappij, om aldaar een gedeelte van die nijverheid te vestigen, die vroeger 
het uitsluitend bezit van Belgie uitmaakte, kon ik niet anders, dan tot dankbaar
heid opgewekt worden, wanneer ik in aanmerking nam, hoe de verwezenlijking 
van hetgeen bij mijne eerste reize nog zoo ver af scheen, thans als nabij kan worden 
beschouwd, en aIleen schijnt af te hangen van de meer of mindere aanmoediging 
die door ons voortaan zal gegeven worden. 

Het is mijn oogmerk een kort overzigt te geven van hetgeen tot stand gebragt is, 
en daarbij mijne inzigten voor te dragen omtrent hetgeen tot verdere aankweeking 
van dien geest van Nijverheid, die zich thans begint te ontwikkelen, gedaan zoude 
kunnen worden. 

Weverij van Calicots. Wee/school te Goor. Thans het eerst tot de weverij over
gaande, is het de weefschool te Goor, waarmede ik eenen aanvang wensch te 
maken, zoowel om dat hetzelve het eerst industriele rustpunt op mijne reize van 
Deventer af uitmaakte, alsook omdat in de daad van daar, een in die streken tot 
nu toe onbekende nijverheid zich begint te verspreiden, en dat aldaar het vraag
stuk of het mogelijk ware de calicots tot minder dan 6 a 7 cents per el, (hetgeen 
men tijdens mijne eerste reis ontkende) te doen weven, reeds ten volle beslist is, 
door de invoering dier meer volmaakte handweverij die thans reeds op zoo vele 
plaatsen met eenen goeden uitslag nagevolgd wordt. 

Het is voorzeker aan de scherpzinnigheid en aan den onvermoeijeden ijver van 
den Heer Thomas Ainsworth dat wij deze uitkomsten te danken hebben, en ik 
mag er hartelijk dankbaar voor zijn, dat ik voor twee jaren, in het logement te 
Hengelo, de kennis van dien verdienstelijken man maakte, en het mij gelukte hem 
tot de dienst der Maatschappij over te halen. 

Tijdens mijne komst was de weefschool in volle werking en met genoegen zag 
ik den ijver en lust waarmede de kinderen, die vroeger hunnen tijd in lediggang 
besteedden, daarin werkzaam waren. 

Het gebouw is met de meeste eenvoudigheid ingerigt en van daar zijn kantoor 
en magazijn bekrompen genoeg, doch dit hindert den loop der werkzaamheden 
niet. 

Ook in den timmermanswinkel, op den zolder van het gebouw is zoo veel moge
lijk partij getrokken van de plaats die aldaar bestaat. 

De Heer Ainsworth heeft veel moeite met het onderwijs der leerlingen die hem 
van andere plaatsen gezonden worden, en dit is vooral het geval geweest met die 
voorrekening van den Heer Lavino die zes werklieden en zes jongens naar Goor 
heeft gezonden om aldaar onderwezen te worden. 

Daar de Heer Ainsworth betaald wordt voor ieder stuk dat door de bij hem 
onderwezen leerlingen vervaardigd wordt en thans deze vreemde weyers de plaats 
innemen van anderen die hem tot minder moeite en meer voordeel zullen zijn, zoo 
ontstaat hieruit eene vermindering van zijne inkomsten waarvoor de Maatschappij 
hem eene kleine vergoeding schuldig is en die nader bepaald zal kunnen worden. 

Sizing-machine. In een klein gebouw in de nabijheid van de school opgerigt 
is de Sizing-machine geplaatst, waarvan de inrigting voor zoo verre daarover 

50) Uit dit verslag wordt geciteerd door W. M. F. Mansvelt, Gesch. Ned. 
Handel- Mij., deel I (Haarlem 1924) biz. 298-299, en door Boot, Twentsche katoen
nijverheid, biz. 203-204. 
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oppervlakkig geoordeeld kan worden, mij voorkomt zeer doelmatig te zijn. De 
onbedrevenheid der werklieden heeft in het eerst nog al zwarigheden opgeleverd, 
en de Heeren Hofkes klagen over eenige voor hem gepapte kettingen waarvan de 
draden te veel aan malkander hadden gekleefd. De Heer Ainsworth getuigt echter 
dat het sedert hiermede beter gegaan was, en daar de Gebroeders Salomonson 
die zeker niet gemakkelijk tevreden te stellen zijn, op de aan hun gezondene ket
tingen geene aanmerkingen maakten, en zich alleen enigZins over den prijs be
zwaarden, twijfel ik niet, of deze inrigting zal volkomen aan haar doel beantwoor
den, en wordt hier door aan den wever ten minste een vierde gedeelte van zijnen 
arbeid bespaard, terwijl men trachten zal de kettingen die thans uit vier stukken 
bestaan nog langer te maken, waaruit weder eenige bezuiniging moet voortvloeijen. 

Winding en Warping Machine. In hetzelfde locaal zal ook de toestel tot afwinden 
en scheeren der kettingen geplaatst worden, waardoor alsdan de geheele fabricatie 
op den meest eenvoudigen voet hier te lande zal kunnen bewerkstelligd worden 
en er niets meer, als de voortgang der spinnerij zal ontbreken, om alle de bewer
kingen, van de ruwe grondstof af tot op de verzending der gebleekte en geglansde 
stukken, op onze grond te doen piaatshebben. 

Ik beroep mij wegens de voortbrengselen der weefschool op de naauwkeurige 
opgave die wij deswegens wekelijks ontvangen en heb alleen nog aan te merken 
dat hetgeen ik van de boeking, welke door den Heer van der Horst onder het 
opzigt van den Heer Ainsworth geschiedt, gezien heb, mij voorkomt allezins doel
matig te zijn. Ten einde echter eene juiste afrekening omtrent deze weefschool tot 
stand te brengen, en te kunnen opmaken welke som deswegens door ons aan het 
Gouvernement behoort te worden in rekening gebragt, komt het mij wenschelijk 
voor dat op een zeker tijdstip alle de alsdan aanwezigen voorraad van katoen, zoo 
in wol als in fabricaat, worde opgenomen en ik zoude voorstellen om dit tegen 
den Ie. July aanstaande te doen plaats hebben. 

De overbrenging van weefgetouwen voor de kinderen die hunnen tijd uitge
leerd hebben, heeft ook alreeds plaats en ik zag onder anderen in een huishouden 
waar de vader linnenwever is, drie kinderen alzoo werkzaam. Deze fabricatie, in 
het Rapport van den Heer Van der Meersch, Goor exterieur genaamd, brengt 
echter nog zoo veel niet op als Ainsworth eerst vermoed had, daar het niet mogelijk 
is de kinderen even geregeld aan den arbeid te houden als in de school zelve het 
geval is. De Heer Ainsworth denkt dat de vochtigheid der huizen aan deze wijze 
van fabricatie nog al hinderlijk zijn zal, hetgeen echter door verscheidene zaak
kundigen wordt tegengesproken. 

Succursalen te Diepenheim en Enter. Na de weefschool heb ik het eerst de twee 
opgerigte succursalen te Diepenheim en Enter bezocht, die met veel ijver tot stand 
worden gebracht. 

De eerste zal 40, de tweede 42 weefgetouwen bevatten, en kunnen zoo lang de 
Heer Ainsworth zich te Goor zal bevinden, met de meeste eenvoudigheid beheerd 
worden, daar hiertoe niets anders vereischt wordt, als dat zich voornoemde heer 
van tijd tot tijd na elk dezer plaatsen begeven en aldaar afrekenen en het gewerkte 
nazien. 

Beide de gebouwen zijn tot op het dak na afgewerkt en zullen de noodige ruimte 
bevatten; vooral in het zoo schraal met contanten voorziene schippersdorp Enter 
zal deze inrigting eene groote weldaad zijn. 

Na het overzigt dier inrigtingen die meer onmiddelijk van de Maatschappij 
afhangen ga ik nu over tot diegene waarmede min of meer vaste verbintenissen 
gesloten zijn, hierbij in het algemeen opmerkende, waarop ik later nog terug zal 
moeten komen, dat alle de hoeveelheden in onze vorige ramingen opgegeven voor 
de eerste jaren als zeer overdreven moeten worden beschouwd, daar de onder
vinding gedurig leert, hoe moeijelijk het is, niet aileen geschikte weyers te vormen 
maar ook om diegenen, die reeds vaardigheid verkregen hebben, te bewegen om 
tot een loon te werken, hetgeen hun voorkomt alleszins laag te zijn, terwijl verder 
hierbij allerlei botsingen van plaatselijke en personeele ijverzucht aan eene spoe
dige uitbreiding in den weg staan. 
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Dit was onder anderen het geval met de inrigting van den Heer Eeckhout, 
burgemeester van Losser, een fatsoenlijk jongman, die hoewel met de beste en 
weldadigste oogmerken bezielt, ondertusschen gedurige tegenkanting ontmoet 
en zelfs nu en dan weder door zijne weyers verlaten wordt. Van hem zijn in het 
eerste jaar geene hoeveelheden van eenig belang te verwachten. 

inrigting van de Heeren Peese Binkhorst & Gelderman te O/denzaal. In het na
burig Oldenzaal is door de, ons als hoofd der zakkenfabrijk reeds bekende Heeren 
Peese Binkhorst & Gelderman, een voormalig klooster, een gebouw van twee 
verdiepingen tot eene weefschool ingerigt, welke ik niet betwijfel dat aan het doel 
ten volle beantwoorden zal, daar er in een naburig gebouw reeds verscheidene 
kinderen aan het weven waren. Peese Binkhorst is een wijnkooper, die bijzonder 
veel ijver en lust tot den arbeid heeft; de oude Gelderrnan daarentegen heeft vele 
practicale ondervinding; heeft van onderop in spinnerijen gewerkt, en heeft ook 
nu nog eene handspinnerij ten zijnen huize. 

Daar deze heeren er bijzonder opgesteld schenen 6/4 te fabriceeren zoo heb ik 
het op mij genomen hun de vergunning te bezorgen om ten minste voor de helft 
6/4 te mogen leveren. Zeer veel is er echter vooreerst van hen niet te verwachten, 
daar er vele hinderpalen overwonnen moeten worden die zich eerst vertoonen 
wanneer men handen aan het werk begint te slaan. 

G. Dijk van Hengelo. Ook met dezen is eene verbindtenis door den Heer Ains
worth gesloten; doch daar ruj vooreerst slechts 12 weefgetouwen wilde plaatsen, 
zoo is daarmede vooreerst nog niet veel te verwachten. 

Dixon te Enschede. Over de gevolgen dezer verbindtenis laat zich nog weinig 
zeggen, daar de grond weI gekocht is, doch daarop nu eerst nog gebouwd moet 
worden. Wat ik omtrent de bekwaamheden van den jongen Heer Dixon ver
nam, was allezins voldoende doch zijn voorkomen is eenigzins stroef, en ik vrees 
dat nu het gebouw eerst opgerigt moet worden, er nog weI eenigen tijd zal ver
loopen eer wij groote leverantien van daar ontvangen, terwijl ook de f 10.000 -
niet zeer ver zullen strekken. 

inrigting van den Heer Lavina Ie Arnhem. Ik moet hier ook gewag maken van 
de iorigting van den Heer Lavino, die met rasse schreden vordert. Deze school 
niet in de barre heide van Overijssel, maar in de lieffelijke streken van Arnhem 
en weI onder de stadswal gelegen, heeft eene zeer aangename plaatsing, en is op 
eene ruime schaal aangelegen zoodat er gemakkelijk honderd weefgetouwen te 
plaatsen zijn. Daar wij ons echter niet genegen hebben getoond, om ons engage
ment boven de tienduizend stukken uit te strekken, is de Heer Lavino niet voor
nemens vooreerst meer dan zeventig weefstoelen te plaatsen. 

Fabrikanten reeds in betrekking staande met de Maatschappij. Ik maak hier 
geen gewag van die fabrijkanten met wie wij reeds in doorloopende verbindte
nissen staan en omtrent wie wij tengevolge der gehoudene correspondentie in 
eene zedelijke verpligting bestaan om, in geval dat zij ons min of mier aanzien
lijke partijen calicots aanbieden, daarvan inkopen te doen. Hiertoe behooren de 
Heeren Hofkes en Salomons te Almelo, en de Heeren Blijdenstein en Stevens te 
Enschede. 

Ho/kes te Almelo. Of schoon de Heer Hofkes mij voor twee jaren verzekerde 
reeds met de behandeling der vliegende scruetspoel volledig bekend te zijn, zoo 
heeft ruj echter niet geaarseld, aan de nieuwe ingevoerde wijze van weven van de 
calicots, de voorkeur te geven, en oefende hij reeds in een afzonderlijk gebouw 
eenige jongelieden waaronder er een was die te Goor geleerd had, en die een stuk 
in den tijd van vierentwintig uren had afgeweven, hetgeen echter eene groote bij
zonderheid was. 

Van de andere kant echter bleef de Heer Hofkes, hoezeer de ondervinding mij 
juist het tegendeel scrujnt te leeren, nog steeds bij het gevoelen dat men toch vooral 
het weefloon niet moest verminderen, dewijl daardoor de nijvere bevolking van 
het calicotweven afgeschrikt zoude worden. Het is te Ootmarsum dat deze Heeren 
een gebouw tot weverij hebben ingekocht. 

Salomonson Ie A/me/o. Aan den Heer Salomonson ontbreekt het niet aan ijver 



142 THE BIRTH OF THE DUTCH COTTON INDUSTRY 

en scherpzinnigheid. Jammer dat eene te ver gedrevene naarijver omtrent de Heeren 
Hofkes beider inrigtingen nadeelig is. Te Borne nabij Almelo gelegen zullen deze 
heeren eene proeve met de weverij nemen. 

Blijdenstein te Enschede. De Heeren Blijdenstein, die ons reeds een partijtje 
calicots afzonden, hebben zich op dit artikel echter nog niet met die kracht toe
gelegd, welke men van fabrikanten van hunnen rang zoude kunnen verwachten. 
Groote afieveringen zie ik dus vooreerst niet van hen tegemoet. 

Stevens te Enschede. De Heeren Stevens toonen veel lust om hunne fabrikatie 
uit te breiden, waarvan zij onder anderen door vervaardiging der thans aan hun 
toebetrouwde dekens een bewijs gegeven hebben. Door den reiziger van den Heer 
Cockerill waren deze menschen bijna overgehaald geworden om eene mechanieke 
weverij aan te leggen, waarvan zij echter sedert terug zijn gekomen. 

Concurrentie tot de Weverij. Gij herinnert U, Mijne Heeren, hoe gedurende de 
laatste maanden de goede uitslag van de weefschool van Goor, meer dan wij ver
wachten konden, eenen algemeenen naarijver zoowe1 in de dorpen en gehuchten 
van Twente heeft opgewekt als in die van het naburig voormalig Graafschap 
Zutphen. Wij meenden toen echter in de beoordeeling dezer aanvragen eene alle
zins prijswaardige voorzichtigheid in het oog te moeten houden, en geene ver
wachtingen te moeten doen geboren worden, waaraan wij niet zouden kunnen 
voldoen. 

Ondertusschen was misschien dit ons oordeel te veel gegrond op eene bereke
ning van leverantien, die ik thans, na de zaak meer onderzocht te hebben voor het 
oogenblik nog als zeer overdreven moet beschouwen, en die nog in langen tijd 
niet bereikt zal kunnen worden. Thans, nu overal de lust tot weverij ontwaakt, 
is het oogenblik: meer dan ooit geschikt van deze stemming gebruik te maken; en 
ik ontwaarde daarom met eenig leedwezen dat onze circulaires, die de hoop van 
verdere verbindtenissen van den kant der Maatschappij vooreerst geheel hadden 
afgesneden, overal de moed zeer hadden nedergeslagen. Desniettemin geloof ik, 
dat wij er het grootste belang in moeten ste\1en, dat de fabricatie zooals zij thans 
in Goor plaats heeft door geheel Overijssel en voor zooveel noodig zal zijn, gena
tionaliseerd worde, waartoe de middelen reeds bestaan en de verbindtenissen niet 
groot behoeven te zijn. Is dit eens het geval, dan zal het ons ook aan geene gele
genheid ontbreken om de weefschool van Goor en de succursalen van Enter en 
Diepenheim over te doen, en de Maatschappij zal dan weder ophouden fabrijkant 
te zijn, waartoe zij aIleen door nood gedrongen, en daar de fabrikanten den weg 
die zij in wilde slaan, niet verkozen te volgen, is overgegaan. 

Twente. Bij het aangaan van nieuwe verbindtenissen zoude ik het raadzaam 
achten dat wij het eerst op Twente zelve, dat toch de meest geschikte gelegenheid 
aanbiedt, oozen blik bleven rigten. De moeijelijkheid, in onze circulaires aange
haald, welke door het vermenigvuldigen der etablissementen met opzigt tot de 
concurrentie van het werkvolk zoude kunnen ontstaan, is van minder belang 
wanneer men in aanmerking neemt dat er toch meest kinderen gebruikt worden, 
die thans geheel aan de lediggang zijn overgegeven. 

Ik zoude echter zoo veel mogelijk mij bij een per soon op ieder dorp bepalen. 
Fabius van Wester vliet 61) bij Markelo. De Heer Fabius, uit Amsterdam geboor

tig, en buurman van den Heer Schimrnelpenninck, komt het eerst in aanmerking. 
Zijne pretensien zijn geenzins overdreven. Zijn doel is menschlievend, en het is 
van het hoogste belang om personen van zijn stand in de maatschappij tot derge
Iijke bezigheden over te halen, daar men van hen verwachten mag dat zij niet dat 
grove eigenbelang ten toon zullen spreiden, dat men te dikwijls bij de Overijsselsche 
fabrikanten ontmoet. Ik zoude er derhalve geene zwarigheid in zien om de dertig 
weefstoelen die de Heer Lavino thans niet zal gebruiken, ingevolge het voorstel 
van den Heer Ainsworth, aan den Heer Fabius af te leveren die ook nog zoo spoe
dig niet gereed zal zijn. 

Dickerts, Burgemeester van Rijssen. De burgemeester van Rijssen, tusschen 

51) De juiste schrijfwijze is Westervlier. 
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Goor en AImelo gelegen, de Heer Dickerts, is een man van eenen ondernemenden 
geest, die eenig vermogen bezit, en gaarne ten behoeve zijner gemeente in eenig 
uitschot zoude willen komen. Ook verdient hij een der eerste in aanmerking te 
komen. Het is waar dat de Heer Bouquie in zijne memorie aan ooze President 
een tafereel ophangt, waarbij de kunde van een dorpsburgemeester tegenover 
de zijne als fabrikant, zeer op de achtergrond wordt gesteld, doch men vergete 
niet dat na hetgeen dat reeds te Goor en in de succursalen wordt daargesteld, en 
in de nabijheid van den Heer Ainsworth, die van alles uitlegging geven kan, deze 
moeijelijkheden van zelven wegvallen. 

Delden. Delden is insgelijks zeer in de nabuurschap van Goor gelegen. De burge
meester Averink en de Heer G. Weerman hebben zich aldaar gemeld. Met een 
van hen, of beide, zoude men een verbindtenis kunnen maken, dat zich niet tot 
een groot getal stukken behoefde uit te strekken. Het was mijn doel niet in Twenthe 
nieuwe contractanten op te sporen, doch was dit onze wensch, dan zoude het niet 
aan gelegenheid en lust daartoe ontbreken en er is bijna geen dorp of vlek, of 
wij zouden op dezelve eene weefschool kunnen daarstellen, daar de voorspoed 
die onze inrigting reeds bij aanvang over Goor verspreid heeft, de naarijver der 
overige gemeenten ten sterksten heeft opgewekt. 

Graafschap Zutphen, Eijbergen. Bouquie. Burgemeester van Heekeren. Mogt 
ondertusschen Twente niet aan ooze behoefte kunnen voldoen, zoo levert het 
nabijgelegen graafschap Zutphen ons nog eene ruime bron op, die nog zelfs niet 
ten deele benuttigd is, daar in een gedeelte van hetzelve zich een aanzienlijk getal 
weyers bevinden, vroeger met de linnenweverij bezig. Het is dan ook uit veele 
plaatsen van dat gewest, gelijk Doesburg, Doetichem eoz., dat wij aanvraag 
ontvingen, en het is te Eijbergen dat de Heer Bouquie zijne weefinrigting wilde 
vestigen. Ik heb dat laatste plaatsje bezocht dat zeker door deszelfs nabijheid van 
den Berkel, door de meerdere eenvoudigheid die hier nog heerscht een groot 
voorregt heeft boven eene plaats, bij voorbeeld gelijk Enschede waar het loon door 
de meerdere welvaart reeds duur werd en werwaarts alles per as moet worden 
overgebragt. Dit plaatsje bezit daarenboven in den Heer Van Heekeren een kundig 
en ijverig burgemeester, die van den ochtend tot den avond bezig is om voor het 
nut zijner gemeente te zorgen. Zijn Ed. scheen nog al ingenomen te zijn met den 
Heer Bouquie die hem gouden bergen beloofd had, doch ik gevoel nog geene 
vrijheid om U voor te stellen eene verdere begunstiging te verleenen aan iemand, 
die of schoon ik zijne kundigheden niet in twijfel trek, toch aileen datgene zal 
daarstellen, hetwelk binnen korten of langen tijd door de inwoners des lands 
zelven voortgebragt kan worden. 

Driessen van Aalten. Belangrijk was het mij ook bij rnijne doorreize te Grol, 
de kennis van den Heer Driessen van Aalten te maken, die zich aldaar bevindt, 
en die een zeer belangrijk fabrijkant is, en met Blijdenstein de meest gewilde soort 
van Bombazijn 52) voortbrengt waarvan hij een aaozienlijk debiet heeft. Het is 
iemand met wien men zeker in het groot kan doen, en die eenigzins verwonderd 
was, toen ik hem sprak over de hoeveelheid calicots die wij benoodigd waren en 
welke hij op eene veel grotere schaal had aangeslagen. Hij zag dus wei in dat ooze 
overeenkomsten, indien zij tot stand zouden komen, beperkt zouden blijven doch 
hij zoude desniettemin in een locaal te Grol, waar hij ook eene handspinnerij had, 
eene proeve nemen, ten einde meer proefondervindelijk met de zaak bekend te 
kunnen worden. 

Fabricatie van gewevene doeken, sarongs, salingdans. Etablissement van De Maere. 
Het kon mij niet dan zeer aangenaam zijn op te merken, welke vorderingen het 
etablissement van den Heer De Maere sedert rnijne reize voor twee jaren gemaakt 
had. Terwijl toen slechts een gering getal weyers in eene schuur te HengeIo den 
kern zijner fabriek uitmaakte, zoo yond ik hem nu reeds aan het hoofd van eene 
aanzienlijke inrigting, en zoowel bij zijn woning (die nu op een buitentje bij 

52) Bombazijn: aanvankelijk linnen ketting en katoenen inslag, later ook gehele 
katoenen stof. Meestal bestemd voor binnenlandse markt. 



144 THE BIRTH OF THE DUTCH COTTON INDUSTRY 

Enschede gevestigd is) als in een locaal hem door de regering afgestaan, een 
aanzienlijk aantal weyers bezig, aan zijne voortbrengsels, die gelijk zulks uit de 
monsters en nog meer uit de stukken zelve blijkt, eene steeds toenemende volmaking 
verkrijgen. 

De Reer De Maere en zijne vrouw zijn beide voortdurend bezig in al hetgeen 
hunne fabriek verbeteren kan en ook in de begunstiging van hetgeen tot aanwakke
ing van de nijverheid in het algemeen verstrekken kan. Run voornemen om, daar 
hunne tegenwoordige wooing in den winter niet bruikbaar is, zelve een gebouw tot 
hun woonhuis op te rigten waartoe het terrein reeds is aangekocht, bewijst genoeg
zaam hun verlangen om zich bij voortduring als inwoners van Noord-Nederland te 
beschouwen, terwijl de achting die onder anderen de familie Blijdenstein hen toe
draagt mij ten bewijze verstrekt, dat er op hunne handelwijze niets met grond is 
aan te merken. 

Ondertusschen, gelijk in vorige rapporten reeds werd aangemerkt, blijft de 
Reer De Maere steeds blootgesteld aan de beschuldigingen welke steeds te laste 
gebragt worden van vreemdelingen die zich in een ander land verplaatsen, en 
waartoe onkunde doch dikwijls ook kwaadwilligheid de bouwstoffen opleveren. 
Zoo hoorde ik dan ook ditmaal weder dezelfde bezwaren als voor twee jaren 
opperen, dat de Reer De Maere in Belgie vervaardigde Iijnwaden invoerde, hoewel 
nu nog weI minder dan ooit hiervoor eenige waarschijnlijkheid bestaat daar men 
tevens erkent, hoe aanzienlijk het aantal weyers is dat de Reer De Maere gebruikt. 

Eene klacht omtrent den Reer De Maere, die oogenschijnelijk meer grond 
heeft, is die wegens de hooge weefloonen door hem betaald en waardoor de weyers 
aan andere fabrijkanten onttrokken worden. De Reer De Maere verdedigt zich 
hierop door te beweeren dat zijne fabricaten geheel verschillend zijnde van dat der 
calicots, ook geoefender werklieden vereischt, dat daar men daarin niet met zulk 
eenen spoed kan en zelfs mag voortgaan als bij de cali cots, het weefloon per el zoo 
veel hooger moet zijn. Hij verdedigt zich tegen de beschuldiging alsof hij zijne 
loonen nog meer wilde verhoogen, door het aanhalen der daadzaak dat in zijne 
laatste leveringen de prijzen reeds verlaagd zijn geworden en zegt zelve meer dan 
iemand overtuigd te zijn, dat er goedkoop moet gewerkt worden, om de voort
durende bloei zijner fabriek mogelijk te maken, terwijl ondertusschen zijne blikken 
op de toekomst gevestigd zijn, die hem aileen vergoeding kan geven over de 
opofferingen die in de eerste jaren vereischt werden. 

Ik: heb den Reer De Maere opnieuw herhaald dat de Maatschappij verIangde 
dat hij eerlang ten minste een gedeelte van het roode garen hetwelk hij zich ver
bonden had om van den Reer Previnaire in ontvang te nemen, van haar zoude 
overnemen. Hij zag de billijkheid dezer vordering in, en had zulks ook reeds aan 
zijn correspondent te Elberfeld doen gevoelen. 

Bevorens ik deze fabricaten verlaat mag ik in billijkheid mij niet onthouden van 
eene bedenking die bij mij opgekomen is. 

Wij hebben den Reer De Maere gehandhaafd tegen de onderkruipingen van 
den agent van den Reer Prince 63) zoo weI omdat het ons voorkwam, dat Overijssel 
niet tot het industrieel grondgebied van den Reer Prince behoorde, alsook omdat 
deze slechte qualiteit, en de Reer De Maere daarentegen goede leverde, wij hierdoor 
ons zelven afbreuk deden. Wij hebben hierdoor echter geenzins gemeend om gelijk 
het mij voorkwam dat bij sommige het denkbeeld geworden is, eenig monopolie 
aan den Reer De Maere toe te staan. De Maatschappij heeft integendeel er een 
groot belang bij om niet aileen de kleine fabrijkanten niet te onderdrukken, maar 
veel meer om zooveel in haar is te zorgen dat niet uitsluitend door eenige weinige 
groote fabrikanten in hare behoefte voorzien worde. 

Nu bestond er in Rengelo alwaar de Reer De Maere zich het eerst heeft neder
gezet, eene fabrijk van gekleurde katoenen stoff en die, hoewel na de behoefte 
van eenen vroegeren tijd geschikt en in hare tegenwoordige stand niet bruikbaar, 

63) Fabrikant in Beverwijk gevestigd. 
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echter zeer gemakkelijk door hetgeen nu door den Heer De Maere wordt gemaakt, 
vervangen kan worden. 

J. Pol en G. & H Dijk (Fabrijkanten te Hengelo). De voornaamste fabrijkanten 
hierin zijn de Heeren Pol en Dijk te Hengelo, en hoewellaatstgenoemde zich in 
zijnen brief met eenige bitterheid heeft uitgelaten, zoo is het niet te verwonderen 
dat de handelwijze der Maatschappij hen heeft gehinderd. Nu kan het de bedoeling 
der Maatschappij niet zijn deze menschen die met de sedert lang in Nederland 
gevestigde tak van fabricaten zich bezig houden, uit hun beroep te zetten; en daar 
het crediet en de invloed van den Heer De Maere thans genoegzaam gevestigd is, 
zoude ik zeer verlangen dit zoodra zulks mogelijk zijn zal, aan de beide fabrijkanten 
wier vorderingen niet overdreven zijn, eenige commissie te geven opdat wij niet 
genoodzaakt zouden zijn in dit yak van eenen enkelen fabrijkant af te hangen. 

Behalve de calicotweverij levert Overijssel naar mate zich de nijverheid zal 
uitbreiden, nog genoegzame gelegenheid op tot het vervaardigen van vele artikelen 
die men tot nu toe nog niet bij de hand genomen heeft. De proeve van Dosootjes54), 

de gegevene order aan Bruins & Stevens over dekens en spreijen en aan Overbeek 
voor Kabayen leveren daarvan het bewijs op. Oefening en eene verstandige 
leiding van de kant der Maatschappij zal hierin nog veel tot stand kunnen brengen. 

Spinnerijen - Aigemene aanmerkingen. De voorname takken der weverij aldus 
kortelijk hebbende doorloopen, zoo wilde ik nog een woord van de spinnerij 
gewagen, die of schoon minder onmiddelijk onder den invloed der Maatschappij 
staande, echter ook eene geheele wijziging zal ondergaan, door de voortgang der 
weverijen, die aanleiding tot eene groote behoefte aan gesponnen garens zullen 
geven. 

De behoefte aan katoenen garens is in Overijssel grooter dan men algemeen 
denkt, en dit wordt veroorzaakt door de uitgestrektheid der binnenlandsche 
consumptie voor de piloes, bombazijnen enz., die nog zoo groot is dat de Heer De 
Maere op het verzoek van den Heer Blijdenstein in mijn bijzijn, het getuigenis 
heeft afgelegd, dat de consumptie van garen in het geringe Enschede driemaal 
zoo groot is, als in het als fabrijkplaats zoozeer beroemde St. Nicolaas. In deze 
behoefte word, voor zoover inlandsch gesponnen garen gebruikt kan worden, 
voornamelijk voorzien door de zoogenaamde handspinnerijen, die echter niet 
anders aan spinmachines zijn die de handspinnerij verdrongen hebben en die nu 
voor eene meer volmaakte machinerie plaats moeten maken. Ik zag dezelve nog 
in werking bij Gelderman en bij Stevens, die echter bekenden dat deze machines 
geen voordeel meer geven. Misschien zijn er nog wei een 50 of 60 tal in Twente 
aileen zoodat ter vervanging van deze er meer vereischt zal worden, dan de katoen
spinnerij te Almelo gevestigd, en die welke te Enschede opgerigt wordt. 

Spinnerij van Ho/kes. De spinnerij van de Heeren Hotkes wordt thans geheel 
aangevuld door de nieuwe spinmolens, voor rekening dezer Heeren te Rijssel 
vervaardigd, die op weinige na reeds aile in werking waren, en die mij voor 
zooverre zulks uiterlijk te beoordeelen is, voorkwamen hunne vorige machinerie 
te overtreffen. 

Over het voldoende van hun fabricaat blijft men nog steeds in het duister daar 
zij het meeste derzelve tot hunne eigene fabrikaten blijven bezigen, en de Heer 
Ainsworth, hoewel de prijzen van hun garen niet overdreven vindende, nog steeds 
aanmerking op de qualiteit blijft maken. De Heer Hotkes toonde mij calicots, 
van hun op de nieuwe molens gesponnen garen vervaardigd, en verzekerd dat 
daarop geene aanmerking te maken viel, hetgeen mij op het oppervlakkig gezigt 
juist scheen te zijn, doch hetgeen ik gaarne door deskundigen zal zien bevestigd. 

Katoenspinnerij te Enschede. De spinnerij te Enschede wordt alreeds gebouwd 
en zoude oak eerlang het dak daarop gelegd worden. Alles bevestigt mij onder
tusschen in het denkbeeld dat deze onderneming meer van een locaal belang zal 
zijn en voor de plannen van de Maatschappij weinig vruchten zal opleveren. 

54) Een mattinag-weefsel van grof grennummer (Boot, biz. 62 noot 4). 
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Inderdaad buiten dat locaal belang, zoude men er niet ligt aan gedacht hebben, 
om eene dergelijke fabrijk op te rigten op eene plaats werwaarts het transport van 

. bouw- en brandstoffen zoo bijzonder kostbaar is. De gedurige botsingen tusschen 
de commissarissen der inrigting en de heer Directeur Dixon, aan wiens kunde 
en ijver niet getwijfeld wordt, doch wiens humeur, door de ondervonden ver
volgingen, niet gemakkelijker schijnt geworden te zijn, hebben den gang in het 
werk niet bespoedigd; doch het is te verwachten, dat wanneer men elkander van 
beide zijden beter zal hebben leeren kennen, deze vooroordeelen ook zullen 
wegvallen. 

GenoegZaam blijkt echter uit dit alles dat er nog eene behoefte aan spinnerijen 
bestaat, dat zelfs door de aanzienlijke fabriek aan de Heer Poelman Fils & Fervaecke 
nog niet vervuld zal worden en dat het altijd wenschelijk blijft, dat de spinnerij 
tegelijk met de weverij vordering zal mogen maken. 

Besluit. Ziet hier dan kortelijk de uitslag van roijn onderzoek. Er is eene groote 
schrede gedaan, dan nog veel blijft er te verrigten. Een geheel nieuw veld is ont
gonnen, doch er wordt eenen aanhoudenden arbeid vereischt om de gewenschte 
vruchten te kunnen verwachten. 

Wij weten dat wij met magtige mededingers te kampen hebben die geene kunst
grepen en pogingen onbeproefd zullen laten om ons de overwinning te betwisten ; 
doch wij weten ook dat volharding eene der schoonste zijden van ons nationaal 
character uitmaakt, en dat dezelve hier vooral noodzakelijk is. Wij weten dat wij 
in dezen geleid worden door de zucht tot vermeerdering van de welvaart van zoo 
vele huisgezinnen en van een geheel vaderland dat ons dierbaar is. Hetgeen wij 
reeds daargesteld zien geeft hoop voor de toekomst. 

Moge deze pogingen, waarvan reeds de aanvang gunstig is, onder den zegen 
Gods ondernemen zijn. 

Dit is de hoop van hem die deze korte uiteenzetting het resultaat zijner op
merkingen aan Uw WeI Ed. Gestr. aanbiedt en dezelve aan uwe beslissing onder
werpt. 

S. VERSLAG VAN EEN BEZOEK AAN HAARLEM DOOR WILLEM DE 
CLERCQ OP 5 JUNl1834. 

A.R.A. (Hulpdepot Schaarsbergen), Archief N.H.M., Secretarie, Bijlagen der 
Processen Verbaal der Directie, 12 Juni 1834, nr. 2163 R. 

Weldelgestrenge Heeren! 

Daar thans het rapport over roijne reis naar Overijssel hetwelk tevens een 
overzigt behelst omtrent de hoeveelheid calicots die wij binnen een jaar uit die 
provintie zouden kunnen verwachten alsmede omtrent de wijze van derzelver 
verdeeling onder uwe beoordeeling is, heb ik begrepen dat het U. Ed. Gestr. 
niet onaangenaam zoude zijn ook de fabriek van den Heer Wilson en hetgeen 
daaruit vooreerst te verwachten is, hiermede in eenig verband gebragt en te gelijker 
tijd behandeld te zien. 

Het is uit dien hoofde dat ik U hierbij heb willen mededeelen dat ik roij gisteren 
naar Haarlem begeven hebbende, het grootste gedeelte van den ochtend in de 
fabrijk van den Heer Wilson heb doorgebragt en ik mijne verwondering te kennen 
moet geven over de vorderingen die reeds weder sedert mijn laatste bezoek in 
dezelve hebben plaats gehad. 

In de weverij was meerder levendigheid, de drukkerij ging gestadig voort, en 
reeds was droogZolder en magazijn rijkelijk voorzien met stukken die eerlang 
geexpedieerd zullen kunnen worden. 

Het getal der personen in de fabriek geemploijeerd is tegenwoordig als voIgt: 
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WeYers, meest vrouwen zoo in- als uitIandsche ... 
De appreteur (finisher) werklieden voor bleekerij en 
verwerij uit Engeland. . 
Inlanders aan de bleekerij . . . . . . 
Drukken (met de hand) . . . . . . . . . . . . 
Randlangers en jongens. . . . . . . . . . . . 
1 Drukker voor de Machine met vijf handlangers . 
Timmerlieden, metselaar, smits enZ.. . . . . . . 
1 Opziener van het magazijn met handlangers enz. 

Aan deze wordt wekelijks thans uitbetaald f1700-arbeidsloon. 

147 

.200 

15 
35 
6 

11 
6 

25 
8 

te zamen 306 

De Reer Wilson heeft in het geheel 237 looms gekocht, waarvan er nu 107 in 
werking zijn. Deze 100 looms kosten wekelijks f550-, terwijl ieder loom 6 stukken 
moet voortbrengen. 

Ret getal der stukken dat wekelijks wordt afgeweven is thans reeds op 437 
geklommen, doch moet om de door ons gecontracteerde hoeveelheid te kunnen 
leveren tot op 1000 stuks per week gebragt worden. 

De tweede stoomketel van den Heer Wilson, hier bij de Heeren van Vlissingen 
& van Heel vervaardigd, wordt nu ook geplaatst hetgeen de stoomkracht ter 
beschikking van het etablissement bijna verdubbelen zal. 

Zoo zeer ik bij de fabricatie met de hand in Overijssel voorstel en als belangrijk 
beschouw dat dezelve bij kleine gedeelten en onder verschillende plaatsen verdeeld 
worde, zoo zeer acht ik het voor de Maatschappij belangrijk dat daar, waar wij 
inderdaad hetzij direct of indirect met groote kosten en moeijelijkheden tot de 
daarstelling van zulke uitgebreide mechanieke inrigtingen zijn overgegaan, daarvan 
de meeste partij getrokken worde, en een dergelijk etablissement zoo veel mogelijk 
in werking gebracht worde, eer men tot een ander overgaat, dewijl juist hierdoor 
aileen de prijzen op een goedkooper voet kunnen gebragt worden. 

Om slechts hiervan een voorbeeld aan te halen, zoo heeft rnij de berekening van 
Wilson getoond dat indien wij hem een order op 500 stukken gedrukt katoen 
's weeks geven, de kosten op zulk een stuk slechts op vier stuivers zullen komen 
daar zij ondertusschen bij eene order van 100 stukken fl.- zullen bedragen. 

Aan de fabricatie van witte katoenen behoeven wij bij Wilson geene meerdere 
uitbreiding te geven, daar dezelve voor zijn etablissement niet aileen genoegzaam 
is maar ook in het eerste jaar niet bereikt zal kunnen worden. 

In de gedrukte daarentegen heeft hij regt op ondersteuning en kan zonder 
dezelve de zaak niet behoorlijk doorzetten. Ik weet zeer weI dat het debiet der 
gedrukte op Java van veel rninder belang is dan der witte, doch de factorij heeft 
ons gedurig mignonetten gevraagd en daar wij omtrent deze soort geene verbintenis 
hoegenaamd hebben en de prijs die Wilson daarvoor vraagt, in verband met hetgeen 
wij in Belgie betaald hebben niet overdreven is zoude ik, te meer nog daar door 
hem aileen nieuwe en voor Java geschikte patronen geleverd worden, voorstellen 
om in zijne aanvraag tot eene order van 500 stuks per week voor zes maanden 
te bewilligen. Tot het geven van eene order bestaat na de bijzondere kosten waartoe 
hij eene zoo voIrnaakte machinerie overbragt, eene zedelijke verpligting. Wij 
kunnen 100 a 150 stuks 's weeks minder geven, doch daardoor werken wij ons 
zelven tegen en vermeerderen de kosten, terwijl overigens 12.000 stukken geene 
overdreven hoeveelheid is. 

Na de rust van de wintermaanden zullen wij dan in het volgende voorjaar 
weder eene nieuwe order moeten geven, doch daarmede behoeven wij ons thans 
niet in te laten. 

Ik sprak met Wilson over eene raming van calicots. Hij kon niet beoordeelen 
wat OverijsseI zoude opleveren doch vermoedde op grond zijner ondervinding 
dat de hoeveelheden ons zeer zouden afvallen - - -

Dit overzigt in verband met de hierbij gaande opgave zal U doen blijken dat 
deze voet van verzendingen nog verre beneden datgene blijft dat door ons in het 
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laatste jaar voor de omwenteling werd uitgezonden en dat wij indien wij de ramingen 
en inlichtingen der factorij volgen, wij nog gerust tot verdere uitbreidingen zouden 
kunnen overgaan hoewel het mijn voorstel is om voor het tegenwoordige ons bij 
deze hoeveelheden te bepalen en vooralsnog tot geene meerdere aanmoediging 
over te gaan. 

Het is mij echter om de zaak zoo volledig mogelijk te maken nuttig voorgekomen, 
Het is mij echter om de zaak zoo volledig mogelijk te maken nuttig 

voorgekomen, met Wilson te spreken over de uitbreiding die nog aan zijne leve
rantien zouden kunnen gegeven worden indien het ooit in aanmerking konde 
komen om aile de krachten van hetzelve te ontwikkelen. 

In dat geval zou hij het getal zijner looms op 300 kunnen brengen en dus de 
gecontracteerde hoeveelheid van 50.000 met circa 1/3 vermeerderen. 

Het maximum zijner drukkerij zoude 1200 stuks per week zijn en dus nog 
genoegZaam zelfs wanneer wij tot eene verdubbeling oozer uitzendingen in delen 
wenschten over te gaan. 

Om voordeel van zijne bleekerij te hebben moet hij jaarlijks ten minste 120 a 
130.000 stukken kunnen bleeken. 

In Belgie heeft hij tot 20/m stuks in de maand of 240.000 stuks per jaar gebleekt. 
Zijn maximum is 30.000 ellen of 1000 stukken per dag; dat is circa 300.000 stuks 
in hetjaar. 

Het grootste gedeelte van het Rapport is een gevolg der reeds aangegane con
tracten en gegevene orders. Mogt de vergadering zich met hetzelve vereenigen, 
zoo zal het eenige gevolg voor het oogenblik zijn dat Wilson geautoriseerd worde 
om op den door hem voorgestelde voet van 500 stuks per week voor zes maanden 
met drukken voort te gaan en het is ook aileen daartoe dat ik bij dezen adviseere. 

Amsterdam, 6 Junij 1834 

Willem de Clercq, Dir. 

6. VERSLAG VAN EEN REIS DOOR OVERIJSSEL IN SEPTEMBER 1837, 
DOOR WILLEM DE CLERCQ, GERICHT AAN DE DIRECTIE VAN DE 

N.H.M. 

A.R.A. (Hulpdepot Schaarsbergen), Archief N.H.M., Secretarie, Bijlagen der 
Processen Verbaal der Directie, 30 September 1837, nr. 5838 R. 

Het was voor de vierde maal dat ik Overijssel bezocht, sedert de eerste gedachte 
bij ons was opgekomen om de Nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden gevestigd, 
naar deze provincie over te brengen. Sedert Mei 1835, het tijdstip van mijne laatste 
reis, was er weder veel geschied. De geheele uiterlijke toestand des lande draagt 
blijken van toenemende verbetering. Het ontbreekt aan handen tot de daarstelling 
van gebouwen (!n inrigtingen waaraan vroeger niet gedacht werd. Iedere vordering 
van beschaving wordt weliswaar door eigenaardige nadeelen vergezeld, doch die 
belet niet dat het voor elken onbevooroordeelden duidelijk is, wat deze provincie, 
wat het geheele land gewonnen heeft, door de vestiging van deze belangrijke tak
ken van nijverheid. 

Watertransport. De verbetering van dit transport blijft eene onvermijdelijke 
behoefte en door het gebrek daaraan blijven vele goede voornemens onuitvoer
baar. De voorgenomene Stoomvaart op den IJssel kan voor Twenthe slechts van 
weinig nut zijn. Daarentegen is door den Gouverneur der provincie stellig ver
zekerd, dat niet aileen met het groote kanaal tussen Zwolle en Almelo eenen aan
yang zoude worden gemaakt, maar dat ook aan de met zooveel regt verlangde 
verbetering en uitdieping van de rivier de Regge, eerlang gevolg zou worden ge
geven. Ook aan Zijne Majesteit waren bij Hoogstdesze1fs bezoek in Overijssel 
deswege de meest dringendevertoogen ingediend. 

Calicotsweverijen. Met deze heb ik mij ditmaal bezig gehouden, daar toch het 
pleit voldingend beslist is, en er met gemak een aantal Calicots meer dan dubbel 
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zoo groot als datgene waarop de Maatschappij orders geeft, vervaardigd zou 
kunnen worden. De werking van het Agentschap te Nijverdal werkt gunstig op 
de verbetering der kwaliteit. Ongunstig daarentegen werkt de wijze van opkoopen 
of liever van inruilen van aile afwijkende of door ons afgekeurde stukken door 
de heeren Salomonson, die daartegen Engelsch garen leveren, zoodat door deze 
transactie ook het debiet der inlandsche spinnerijen sterk benadeeld wordt. Na
delig blijft het steeds dat er zooveel meer Calicots gemaakt worden dan de Maat
schappij kan gebruiken, doch dit is onvennijdelijk, zoodra een artikel bij den 
tegenwoordig bestaanden geest van concurrentie eenige vraag vindt. De misbruiken 
in ooze laatste circulaire aangewezen, zullen moeijelijk geheel uitgeroeid kunnen 
worden. Het gebruiken van buitenlandsche weyers geschiedt meest te Enschede, 
en is aldaar, wat de bombazijnen eoz. betreft, reeds zoolang in gebruik, dat er 
niet weI perk aan kan gesteJd worden, evenmin als aan de gewoonte van vele 
Munsterlanders om zich eenen tijd lang op oozen grond neder te zetten, ten einde 
in onze fabrieken werkzaam te wezen. 

De nijverheid der Calicots kan voortaan gerust aan haar zelve overgelaten worden 
mits men zorg drage, om tegen de gedurig opnieuw opkomende misbruiken zoo
veel mogelijk te waken. Het is te betreuren dat het opmaken der Certificaten van 
oorsprong het doen van eeden voor de fabriekanten zoodanig vermenigvuldigd, 
daar dezelve dikwijls op eene wijze worden afgenomen, welke aan het gewigt der 
zaak geeozins beantwoordt. 

Weverijen van den Heer Arntzenius Ie Goor en te Diepenlzeim. Met genoegen 
zag ik de kweekelingen onzer oude weefschool terug, die toch als de starn, waaruit 
aIle de takken die thans Twenthe overschaduwen, ontstaan zijn, beschouwd moet 
worden. De ontvangst te Diepenheim was goed en hartelijk en de verkleefdheid 
van opzieners en weyers aan den heer Antrzenius opmerkelijk. Het nut door deze 
inrigting te weeg gebragt, laat zich niet uiteeozetten. Men blijft zich bij voort
during aan de bescherming der Direktie aanbevelen. 

Ik heb eenigermate getracht, de beschuldigingen omtrent het Imitatie Katoen 
van den heer Arntzenius te onderzoeken. Ik wil niet beweren dat de stof die thans 
geleverd wordt, geheel beantwoord aan die welke vroeger geleverd is geworden, 
doch indien de heer Arntzenius inderdaad die nommers gebruikt, zoo als zijn Ed. 
verzekert, die hem door den heer Ainsworth zijn opgegeven, moet daarvoor eene 
andere reden bestaan. Het onderscheid tusschen den eenen en den anderen wever 
vooral wat de leerlingen betreft, is groot, doch de stukken, zoowel op de getouwen 
als in het nagazijn, die ik gezien heb, waren van veel beter kwaliteit dan de mon
sterstukken aan het bureau ontvangen. De kookerij en den verderen toes tel tot 
het bereiden van den inslag heb ik te Goor en te Diepenheim gezien. De zaak 
worde verder onderzocht, doch dit moet ik opmerken, dat Diets mij het minste 
vermoeden gaf om den heer Arntzenius te kunnen verdenken van eene misleiding, 
die in zijn eigen belang even onhandig zoude wezen, als dezelve ondankbaarheid 
aan de Maatschappij aan den dag zoude leggen. 

Het voormalig knapenhuis door den heer Arntzenius van den heer Ainsworth 
overgenomen, en hetwelk dreigde in te storten, is thans geheel opgebouwd en een 
sieraad van Goor geworden. De heer Arntzenius tracht daarvoor een huurder te 
vinden. 

Spinnerij. Bij het vlugtig bezoek, door mij te AImelo afgelegd, bezocht ik niet 
aileen de oude spinnerij van den heer Hoikes, maar zag ook de nieuwe voor de 
throstles 55) bestemd, welke bijna voltooid is en slechts op die machinerie wacht, 
in welker verzending (over Hamburg) even als in die voor de vlasspinnerij van 
den heer Ainsworth, nog vele vertraging heerscht. Zoodra deze throstles aange
komen zuIJen zijn, kan aIIes spoedig in werking komen. 

De heer Hoikes beklaagde zich zeer over de stremming van het debiet van zijn 
garen ten gevolge van den inruil van Calicots tegen Engelsch garen door de heeren 

55) Een type spinmachine, populair geworden in Engeland na 1800 inplaats 
van Arkwrights waterframe. 
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Salomonson. Hierdoor wordt aile debouche gestopt, en zijn voorraad garen neemt, 
bij het wekelijks spinnen van 3000 Ned. ponden, dagelijks toe, niettegenstaande 
hij tot de Engelsche prijzen zijne garens aanbiedt. Ook bij de Enschedesche ka
toenspinnerij moet eene dergelijke ophooping plaats vinden. De heer Hofkes 
wenschte van onzen kant, hetzij eene verbintenis tot het nemen van meerdere 
Calicots, hetzij de toekenning eener voorkeur aan de Calicots geheel van in
landschen oorsprong. Ik verwees hem deswege geheel aan de Directie, doch 
zoude mij het laatste dezer beide voorstellen, waartoe de Maatschappij vroeger 
is overgegaan, niet onaannemelijk voorkomen. Er bestaat echter eene groote 
zwarigheid, die namelijk, dat hier en daar geklaagd wordt, niet zoo zeer over de 
prijzen en de kwaliteit van het garen van de heeren Hofkes & Cie, als wei over het 
gebrek van eene vaste ineenwerking der pincops, waardoor dezelve spoedig on
bruikbaar worden en de afval zooveel grooter dan bij het Engelsch garen is. Deze 
aanmerking is niet toepasselijk op het garen van den heer Dixon. 

Bleekerij. De vestiging eener bleekerij in Overijssel is voor de nijverheid dier 
provincie allerbelangrijkst. De gewezen sterkerij van den heer Ainsworth wordt 
thans in eene zoodanige bleekerij herscbapen, over welker aanbouw zijn broeder, 
vroeger in Frankrijk werkzaam en thans te Goor woonachtig, het opzigt heeft. 
De schoorsteen is reeds voltooid en uitmuntend uitgevallen. Deze bleekerij zal 
eene hoeveelheid goederen met 4000 stuks Calicots geIijkstaande, wekelijks kun
nen bleeken, doch zal gedeeltelijk op de fransche wijze en derhalve met mindere 
beziging van stoom en cylinderkracht, gedreven worden. De beide heeren Ains
worth en de heer Buchler, onze gewezen Agent te Soerabaija, hebben deel in deze 
onderneming, die echter voor het einde van dit jaar niet wei in werking zal komen. 

Nijverdal. Waar voor twee jaren slechts kale heide bestond, verheft zich thans 
het belangrijk Nijverdal, als eene Oasis in de woestijn. De grindweg over Raalte 
voert op eene gemakkeIijke wijze derwaarts. De gebouwen mogen onze raming 
overtroffen hebben, doch strekken den architect tot eer, vooral het magazijn en 
de fabriek van den beer Ainsworth. Het huis voor den Agent, hoewel op zichzelve 
ruim en gemakkelijk, schijnt meer aan de behoeften in eene stad, dan aan' die van 
het buitenleven te beantwoorden. 

Agentschap. Bij het Agentschap yond ik alles met de meeste orde geregeld en 
de schrifturen zooveel mogelijk bij den dag bijgehouden. De sortering en schik
king in het magazijn Iiet niets te wenschen over. De dienst scheen met welwilIend
heid en ijver te geschieden. Over den eersten geemployeerden Wormser, Iiet ooze 
waarnemende Agent zich zeer gunstig uit. De eenige door mij gemaakte aanrner
king hestond daarin, dat ik het noodzakelijk beschouwde dat behalve den nu 
daartoe gebezigd wordenden Ter Keurs, er ook nog een tweede bediende tot de 
sortering der stukken wierd opgeleid. 

Ik achtte de kosten van dit Agentschap allezins gematigd en door het voordeel 
op de classificatie rijkelijk opgewogen, alsmede door de toenemende verbetering 
van het fabriekaat, hetwelk zonder deze instelling schandelijk verwaarloosd zoude 
worden. 

Een en ander zal ter zijner tijd nog naauwkeuriger ontwikkeld worden door 
oozen waarnemenden Agent den heer Campbell, die zich met onafgebroken ijver 
aan de behartiging der hem toevertrouwde belangen toewijdt, en wiens vreugde 
bij de hartelijke verwelkoming van een lid dier Directie aan deweIke hij zich zoo 
zeer verknocht gevoelt, aileen gestoord werd door den diepen rouw waarin hij 
zich door het verlies eener zoo geliefde echtgenoot, onlangs gedompeld zag. 

Onder de gekeurd wordende Cali cots heb ik vele schoone partijen aangetroffen, 
voora! onder diegenen, vervaardigd door de fabriekanten, vroeger aan de weef
school verbonden, wier belangen ik de vrijheid neem bij deze gelegenheid op 
nieuw, der Directie aantebevelen. 

Fabriek van den Heer Th. Ainsworth. De nieuwe sterkerij van den heer Ainsworth 
in het gebouw te Nijverdal volgens een zooveel verbeterd plan ingevoerd, voldoet 
allezins aan de verwachting, en de heer Arntzenius die zich over eenige kettingen 
Imitatie katoen meende te moeten beklagen, verklaarde dat de behandeling der 
Calicotkettingen niets te wenschen overliet. 
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Door deze verbetering heeft de inrigting van den heer ten Cate te Enschede, 
nog op den vorigen voet werkende, en die door den heer Ainsworth daargesteid 
wierd, geheel hare waarde verI oren. Gemelde heer ten Cate wenschte thans een 
voorschot, ten einde deze verbetering insgeJijks te kunnen overnemen en had dit 
verlangen aan den Heer Ainsworth te kennen gegeven, aan wien ik echter ant
woordde, dat de Maatschappij zich met deze zaak zoo als van zelve sprak, niet 
kon inlaten en de uitslag eener aanvrage bij het Gouvernement mij zeer onzeker 
voorkwam. 

Door het oponthoud der machinerie voor de vlasspinnerij blijft dit gedeelte 
van de werkzaamheden van den heer Ainsworth nog buiten werking. Alles is 
echter gereed, daar de stoommachine in werking is en al de Shaftings etc. voor 
de machinerie reeds in gereedheid zijn. 

De invloed dezer fabriek zal bij vervolg van tijd gewigtig zijn; het spreekt echter 
van zelve dat in dit jaar nog aan geene verdiensten, ja zelfs aan geene renten van 
het reeds uitgeschoten kapitaal te denken is. 

Modelweverij. De vroegere werkzaamheden dezer modelweverij die in eene der 
vieugeis van het fabrieksgebouw van den heer Ainsworth ingerigt is, zijn aan de 
Directie uit de vier in dit jaar ingekomene rapporten bekend. Eerlang kunnen 
wij nieuwe monsters zoo wei van Cambrics in vier fijnten ais van de damastweverij 
in het wit en gekleurd verwachten en ik wi! het genoegen hetgeen deze zoo weI 
geIukte proef ook bij de overige leden der Directie zal verwekken, geenzins voor
uitiopen. De overbrenging van de damastweverij op dezen nieuwen min kostbaren 
voet, kan voor ons Vaderland allerbelangrijkst worden en er worden verscheidene 
fabriekanten daarop opmerkzaam. De damastwever Cook schijnt een zeer ge
schikt en kundig man. Thomas Walsh is aan Ainsworth getrouw, doch geeft zich 
ongelukkig telkens aan den drank over. Twee Sijthoffs van Goor onderscheiden 
zich bijwnder. De jongelieden van Veenhuizen eerst te Baarn opgenomen, worden 
ook door den heer Ainsworth gebezigd, doch verder ontbreekt het geheel aan 
weyers voor deze modelweverij, daar dezelve van eenen te ver verwijderden af
stand moeten komen. 

De heer Ainsworth is op velerlei wijzen bedacht geweest, hoedanig dit gebrek 
te verhelpen. Zeker is eene vermeerdering van bevolking hoogst wenschelijk en 
het oprigten van huizen in dat geval noodzakelijk, doch bij den tegenwoordigen 
stand der loonen en de moeijelijkheid om bij den hoogen prijs die de boeren voor 
hunne heigronden vorderen, aan zoodanige aankomelingen een stuk grond tot 
bebouwing te verschaffen, is het niet te verwachten dat men van deze kapitalen 
renten zal kunnen trekken. 

Het welgelukken van de poging om de jongens van Veenhuizen gekomen en 
eerst bij Fisler te Baarn aan het werk geweest, in de modelweverij te gebruiken, 
bragt den heer Ainsworth op het denkbeeld om een zeker aantal dier jongens, 
die anders de prooi eener gewisse ellende worden, bij hun ontslag uit de kolonie 
over te nemen, en bij de boeren in den omtrek van Nijverdal te besteden. Deze 
zouden daartoe zeer genegen zijn, doch het ontbreekt hun aan genoegzaam lokaal, 
hetgeen den heer Ainsworth deed bedenken, of het niet mogelijk zoude zijn bij 
eenige boerenhuizen een vertrek aan te bouwen, waarin een achttal jongens logeren 
k~n, er zoude hier toch een uitschot van geld vereischt worden, hetwelk de boer 
allengskens met het kostgeld der jongens weder zou kunnen verrekenen. Voor het 
toekomende voorjaar is er echter geene ge\egenbeid om dien aanbouw te bewerk
stelligen. 

Men was thans te Nijverdal bezig met het maken der weefgetouwen waarop 
het vlaamsch linnen, aan den heer Ainsworth besteld, vermerkt zoude worden. 
Eenige dier weefstoelen zouden te Eijbergen bij den heer ten Cate, andere te Goor 
bij Modders, andere misschien te MeppeJ verplaatst worden, en hierdoor deze 
nieuwe wijze van linnenweverij algemeen in de provincie ingevoerd worden. 

De heer ten Cate van Eijbergen heeft een leerling naar Nijverdal gezonden, en 
heeft dientengevolge ook reeds gordijnlinnen vervaardigd, hetwelk op de markt 
te Amsterdam aftrek gevonden heeft. De heer Bouquie tracht echter thans dezen 
werkman om te koopen om bij hem over te gaan, hetgeen de verontwaardiging 
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van Ainsworth zeer heeft opgewekt en waarop hij vermeent de Maatschappij 
opmerkzaam te moeten maken. 

Te Neede heeft men het model van ten Cate's weefgetouw willen navolgen, 
doch deze heeft geantwoord dat de modelweverij ten hunnen dienste stond en dat, 
indien zij daarvan nut wilden trekken, zij zich dezelfde moeite moesten getroosten 
die hij genomen had. Deze aanvraag is waarschijnlijk voor het maken van pellen 
of grof tafelgoed. 

De damastfabriekatie begint zeer de attentie op te wekken en de heer Eekhout 
te Losser schijnt onder anderen niet ongenegen om proeven daarmede te nemen. 
Voor het opzetten van een getouw wordt veel tijd vereischt (wei eene maand) doch 
eenmaal opgezet, kan men ook verschillende patronen op hetzelfde getouw doen 
uitvoeren. De toestellen a la Jacquarde door Ainsworth in Engeland gekocht en 
die van veel belang zijn, wierden bij de machines voor de vlasspinnerij ingepakt 
en zijn thans nog onderweg. 

De goederen in de modelweverij gefabriceerd zijn nog niet in groot getal en wor
den aIle bewaard tot dat zij, na het in werking komen der bleekerij te Goor, al
daar gebleekt zullen kunnen worden. De heer Ainsworth blijft met ijver in deze 
zaak werkzaam die later gewisselijk hare vruchten zal dragen hoewel voor het 
oogenblik de groote fabriekanten die alles zoeken tegen te werken wat niet uit
sluitend tot hun dadelijk voordeel strekt, zich dikwijls niet ontzien om deze in
rigting geheel uit de hoogte te beoordeelen, of dezelve tot een voorwerp van hunne 
spotternij te maken. 

Nijverdal in het algemeen. Ziedaar, Mijne Heeren, eenige woorden over Nijver
dal, eene inrigting, eenig in haren aard, en die derhalve ondersteuning en verdere 
toeneming behoeft. Het punt is naar mijn oordeel nog altijd wei gekozen en zoo 
de moeijelijkheid om hier grond aan te koopen, niet bestond, zoude de gewenschte 
toeneming der bevolking spoediger plaats vinden. 

Als een centrum van nijverheid in deze provincie, waar nog zoovee1 gedaan 
kan worden, is Nijverdal hoogst gewigtig, doch het heeft ook regt van de Directie 
der Nederlandsche Handel Maatschappij te verwachten dat dezelve hare weldadige 
hand niet opeens aan het zoo gelukkig begonnen werk aftrekt; dat zij begiete 
wat geplant is geworden, en dat de beide uitersten zoowel van eene onnodige ver
kwisting, als ook van eene te ver gedrevene spaarzaarnheid mogen vermeden 
worden. Wie de genoegens van het stadsleven geniet, kan zich moeijelijk de gedu
rige behoeften voorstellen van een oord aiwaar de beschaving en de ontwikkeling 
nog slechts van ruim een jaar af dagteekenen. Onder de behoeften van Nijverdal 
reken ik behalve hetgeen reeds vroeger opgemerkt werd, ook het volgende: 

A. De bearbeiding en gedeeltelijke bepoting van den grond welke de Maat
schappij door aankoop bezit. De Maatschappij behoeft daarom geene landbouwster 
te worden, maar de grond heeft ook zijne waarde, en door die geheel brak te laten 
Jiggen, blijft het daarin besteedde kapitaal renteloos. Door het beplanten met 
hakhout wordt een vaste rente verzekerd en tevens de bewoner van ooze gebouwen 
j:enigZins beschermd tegen het geweld van den wind die hier geene perken of 
tegenstand ontmoet. 

B. Een huis voor den heer Ainsworth. Ook dit vordert de eer der Maatschappij 
gebiedend. Men heeft het aan de Spaansche regering verweten, dat zij aan Colum
bus voor de ontdekking van Amerika slechts eene half bedekte schuit toestond, 
en de stichter van Nijverdal, de invoerder der katoenweverij in Overijssel, zal 
weldra genoodzaakt zijn, daar hij Eversberg niet kan blijven bewonen, om in een 
der huisjes te gaan wonen, oorspronkelijk voor arbeiders geschikt, terwijl de Agent 
der Maatschappij eene zo ruime en gemakkelijke woning betrokken heeft. Dit 
onderscheid moet de zoo belanglozen en aan de Maatschappij verknochten Ains
worth, hoewel hij zich niet bekJaagt, hinderlijk zijn, en ik ben te zeer van de ge
voelens mijner Collega's overtuigd, om een oogenblik te kunnen betwijfelen dat 
zij deze zaak tegen het aanstaande voorjaar tot een punt van gezette overweging 
zullen wenschen te nemen. 

C. Er zijn eenige kJeine reparatien en verbeteringen nodig; de weg naar het 
rnagazijn heeft groote aanspraak om bestraat te worden. Wanneer de waarnemende 
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Agent later omtrent dit een en ander eene voordragt zal doen, vleije ik mij dat de 
Directie ook daaromtrent met hare gewone welwillendheid zal besluiten. 

Vergun mij dit alles ten slotte nog met een woord aan te dringen. De opoffe
ringen die de Maatschappij voor Overijssel gedaan heeft, zijn gering in vergelijking 
van het groote nut, van den uitgebreiden zegen daardoor verspreid; het eigen
belang van eenigen moge haar miskennen, de dankbaarheid van velen zal hier 
tegen getuigen, en de ongekunstelde verzekering die mij de opzigter van Diepen
heim ten dezen aanzien gaf, het genoegen dat ik smaakte toen ik de kinderen en 
de weefschool van dit vroeger zoo verwaarloosde dorp, om mij vereenigd zag, 
bevestigde mij dit op nieuw. Deze nijverheid is geheel nationaal, zij belooft veel, 
daar landbouw en nijverheid hier gepaard kunnen gaan. Reeds in meer dan een 
geschrift wordt op het belangrijke onzer inrigtingen in deze provincie opmerk
zaam gemaakt. Wat hier met geringe opofferingen gesticht werd, zal zich meer 
en meer met den zich ontwikkelden geest van werkzaamheid vereenigen, en onze 
pogingen zuIlen weIligt in het bloeijende Overijssel nog dan herdacht worden wan
neer instellingen, met veel meer kosten en op eene veel uitgebreider schaal opge
rigt, reeds weder in het niet zullen verzonken zijn. Doch nog eenige jaren lang zal 
Nijverdal meer eene moreele dan eene materiele winstpost op onze balans op
leveren. Eene k1eine jaarlijksche opoffering wordt vereischt om datgene in stand 
te houden, hetwelk met zulk een goed gevolg begonnen werd. Het worde de Direk
tie door den Zegen Gods geschonken, om ook hier op den eens ingeslagen weg 
voort te gaan, en getrouw blijvende aan de spreuk van het doorluchtig stamhuis 
dat ons regeert, op diens voetspoor ook omtrent Nijverdal te zeggen: "JE MAIN
TIENDRAI" . 

Amsterdam, 30 September 1837, 

Willem de Clercq. 

7. VERSLAG VAN EEN REIS DOOR NOORD-BRABANT IN NOVEMBER 
1837, DOOR R. CAMPBELL, BESTEMD VOOR DE DIRECTIE VAN DE 

N.H.M. 

A.R.A. (Hulpdepot Schaarsbergen), Archief N.H.M., Agentschap Nijverdal, 
Confidentieel Brievencopieboek, 7 December 1837, nr. 55. 

Reeds sedert eenen geruimen tijd was de attentie getrokken op dat gedeelte 
van de provincie Noord-Braband waar de fabricatie van katoenen goederen buiten 
den landbouw het voornaamste bestaan van het meerendeel der inwoners is, en 
deze attentie werd nog bepaalder, toen in de laatste tijden door de Heeren Previ
naire alsmede door de Heeren Couvreur Hartogh & Co. aldaar etablissementen 
werden opgericht en aan die fabricatie eene uitbreiding werd gegeven van eene 
meer dan belangrijken aard. 

Voor de Directie der Nederlandsche Handel Maatschappij inzonderheid was 
het van belang om met juistheid omtrent den stand der zaken bekend te worden 
en eenigzins van nabij te worden ingelicht, welke soorten van katoenen stoff en 
in dat gedeelte van ons vaderland worden vervaardigd. 

Op een daartoe van een der Leden dier Directie ontvangen wenk, heeft de onder
geteekende zich met dat onderzoek belast, zonder daarbij een offici eel karacter 
aan te nemen en slechts reizende onder het voorkomen van familiezaken te regelen, 
waartoe hij het best in de gelegenheid was, doordien drie broeders van hem in 
Noord-Braband hun verblijf hebben, en met bescheidenheid neemt hij thans de 
vrijheid al de bijzonderheden op zijn togt ingewonnen hieronder bijeen te brengen. 

Bijzonderheden Gernert. Etablissementen van de Heeren Couvreur Hartogh & Co. 
Gernert en Helmond waren de plaatsen waar het hoofddoel heenleidde op den 
22sten November j.1. Ten dien einde te s'Hertogenbosch arriverende, onderging 
de ondergetekende een oponthoud van twee dagen aldaar, doordien een zijner 
broeders die met de Directie van het Etablissement des Heeren Couvreur Hartogh 
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& CO. te Gernert belast is, juist eenige vroeger door gemelde Heeren naar Haarlem 
was opgeroepen om verslag te doen van het tot dusverre verrigtte te Gernert en tot 
het overleggen van nieuwe plannen van uitbreiding en het oprigten van meerder 
weefkantoren dan dat te Gernert gevestigd . Dit oponthoud strekte zich niet langer 
uit dan tot den 25sten November j.l. en op dien dag mogt de ondergetekende het 
genoegen hebben zijn broeder te Gernert te vinden. 

Gernert is een plaatsje ruim zeven uren aan de zijde van Limburg naar de Maas
kant boven s'Hertogenbosch gelegen. Vroeger behoorde hetzelve tot eene Duitsche 
orde, en was de zetel van den Kommandeur dier orde, terwijl het kasteel door 
dezen bewoond, steeds aanwezig is. Het telt ruim 4000 zieIen waarvan men t 
gedeelte mag aannemen dat weyers van hun ambacht zijn, terwijl de overige uit 
den landbouw hun dagelijksch brood trekken. 

Op dat kasteel nu, hetwelk aan de eene zijde bewoond word door den Burge
meester der plaats, is aan de andere zijde het nieuwe etablissement of weefkantoor 
van de Heeren Couvreur Hartogh & Co. gevestigd. In de localen van dien vleugel 
zijn, ten getalle van 17, weefgetouwen geplaatst voor roode 5/4 doeken en sling
dams 6/4 en dienen voornamentlijk tot het oefenen van die weyers die zich ter 
verkrijging van werk aanrnelden en nog niet bekend met de fabricatie dezer goe
deren, dezelve aldaar leeren onder de leiding eenen zekeren Tenbrink uit Elber
feld. Deze 17 weefstoelen zijn allen met weyers bezet terwijl vijf scheermolens in 
dit gebouw werkzaarn zijn. Behalve deze huiswevers werken voor het etablisse
ment van Gernert nagenoeg nog 100 it. 150 buitenwevers die allen in de gemeente 
of in den omtrek wonen. Aan werk heeft het aldaar vanaf de oprigting niet ont
broken, geen wever word ooit zonder werk afgewezen en de zaken hebben thans 
die uitbreiding verkregen dat de commissie ontvangen is op 12.000 stuks sIing
dams 6/4, te leveren binnen den tijd van zes maanden, en waaromtrent geen het 
minste bezwaar bestaat om in den bepaalden tijd uit te voeren. De geoefende 
weyers maken meestal slingdams. Er zijn onder hen die 3 stuks 6/4 breed 3 el lang 
daags kunnen weven - het loon is 35 centen per stuk - en die dus daags 21 stuivers 
of ruim f 7 's weeks kunnen verdienen; een daggeld, dat zelfs voor hen die een 
huisgezin hebben, in deze streken een ruim bestaan oplevert. 

Geen wonder dus dat de weyers zich Hever in massa aan het weefkantoor melden 
dan bij de oude Helmondsche fabriekanten, zooals vroeger, werk vragen. Van 
deze Heeren waren het de Heeren Princen van Helmond die in Gernert vroeger 
het meest hunne bonten Heten vervaardigen, doch thans door het verlies van al 
hunne weyers daarmede hebben moeten ophouden. Voor de roode doeken 5/4 
werd 15 centen loon betaald. Buiten deze beide artikelen, werd er noch in het eta
blissement te Gernert noch voor rekening van hetzelve door de buitenwevers, een 
eenig ander soort van fabricaat vervaardigd. In het magazijn van het weefkantoor 
vindt men zes kettingen voor gewone calicots, doch tot heden heeft men aan de 
fabricatie van dit lijnwaad noch van fijnder soort cambrics gedacht. 

Bij de aanzienelijke uitbreiding welke in den jongsten tijd door de Heeren Cou
vreur Hartog & Co. aan hunne zaken in deze streken word gegeven is de bestuur
der van het weefkantoor te Gernert geautoriseerd om die uitbreiding ook tot de 
naburige dorpen, waar slechts weyers worden gevonden, uit te strekken; en het 
voornemen bestaat om daaronder te begrijpen Uden, Heeswijk, Dinter en mis
schien, zoo het goed gaat, ook Berlicum dat nagenoeg in de schaduw van's Her
togenbosch is gelegen, terwijl Mierlo bestemd is om met de fabricatie van cambrics 
in vier fijnten meent 56) een aanvang te maken. Volgens de ingewonnen berigten 
zou op die plaats een zekeren Heer Brandts, vanwege de Heeren Couvreur Har
tOgb & Co. daarrnede belast zijn, en werd door Brandts telkendag monsterstuk
ken, de benoodigde garens met de vereischte inlichtingen en instructien uit Haar
lem tegemoet gezien (dit was op 27 November j.l.). 

Bijzonderheden Helmond. Etablissementen van den Heer Previnaire. Reeds lang 
voordat de Heeren Couvreur Hartogh & Co. hunne succursalen geetablisseerd 

56) Moeilijk leesbaar. 
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hadden in dit gedeelte van Noord-Braband, was zulks bereids geschied door den 
Heer Previnaire die daartoe Helmond zelf gekozen had, doch met minder goed 
gevolg dan eerstgenoemden te Gernert, en dit weI om de eenvoudige reden dat 
Helmond de zetel is van de voornaamste oude inlandsche fabriekanten als de 
Heeren Wesselmans, Ramakers en Ramaers, Princen en zoovele anderen, die de 
weyers aldaar of in den omtrek dier plaats geheel cijnsbaar aan hen hebben ge
steld, doordien aIle deze Heeren grondeigenaars zijn, en de eenige bezitters van 
woningen geheel geschikt voor de weefklasse. De Aristocratie dezer Heeren moet 
vroeger geheel gelijk hebben gestaan met die van Twenthe, en al kunnen ze tegen
woordig hunne weyers nu meer dwingen van voor hun zuur verdiend weefloon, 
zich van de eerste behoeften des levens in hunne winkels of magazijnen te voorzien. 
Zoo durft tot heden geen wever in Helmond zijn ouden meester te verlaten om bij 
den nieuwen iets meerder te verdienen, uit vrees van uit zijne schamele woning 
te worden gezet, die eenig en alleen, zoo als hier voren gezegd, het eigendom zijn 
van de voornaamste fabriekanten. 

Tot heden heeft dus een zekeren Hozewitsch die voor den Heer Previnaire in 
Helmond de zaken bestuurd, weinig met succes kunnen uitrigten, waarvan het 
gevoJg is geweest dat Jaatstgenoemden Heer elders geschikte plaatsen heeft gezocht, 
zooaJs Mierlo, tusschen Eindhoven en Asten gelegen, alwaar de Hr. Cs. van der 
Meersch met de beJangen van den Heer Previnaire is belast. 

Mierlo moet niet meer dan 2200 zielen tellen waaronder 600 weyers worden 
gevonden. Het is te verwachten dat, nu ook de Heeren Couvreur Hartogh op deze 
plaats de eerste proeven met de fabricatie van cambrics zullen nemen, dit aanlei
ding kan geven tot botsing tusschen deze Heeren en den Heer Previnaire, in het 
geval de weyers van eene inrigting bij de andere werk kunnen bekomen, en die 
zeker zullen gaan of blijven daM waar het meest voor hen te verdienen valt. Mierlo 
is door den ondergeteekenden niet bezocht. Dit is ligtelijk te begrijpen, de aan
raking met een oud Collega ware niet te verrnijden geweest, en het verblijf in 
Noord-Braband zou ongetwijfeld bekend zijn geworden, voordat zulks dienstig 
ware. 

Ook te Asten Jaat de Heer Previnaire voor zijne rekening slingdams en roode 
5/4 doeken weven, en Zijn Ed. belangen zijn daar aan een zekeren Bluijzer toever
trouwd. 

Fabriekanten te Helmond. In Helmond heb ik gelegenheid gevonden om de 
opgemelde oude fabriekanten aldaar gevestigd te leeren kennen en mogt tot rnijn 
genoegen vernemen dat zij dankbaar en tevreden waren, dat zij, zoo als de uit
drukking was, niet geheel van de orders der Maatschappij zijn verstoken, en aan 
Nikanias en Spreijen werd vlijtig gewerkt. Zij beklagen zich echter allen en lieten 
zich daarover sterk uit, dat vreemden zich voor hunne oogen nederzetten en door 
de belangrijke commissien der Maatschappij, waarom zij vroeger tevergeefs zich 
hebben aangemeld, in staat waren meerder loon te besteden dan zij. Ik heb hen 
echter doen gevoelen, dat voor zooverre rnij bekend was, de Heeren Previnaire, 
Couvreur & Hartogh voor eigen rekening deze massa goedern lieten weven. Door 
geheel Noord-Braband is echter de naam der Maatschappij in den mond van 
elken wever en zelf de opgenoemde etablissementen, worden de weverijen der Neder
landsche Handel Maatschappij genoemd. Een ieder werkt voor haar! 

Bezoek bij den Heer Agent van Lanschot. In 's Hertogenbosch terug, yond ik 
gelegenheid de Heeren van Lanschot te zien. Ook deze Heeren spraken in dien 
geest en meenden insgelijks dat de Noord Brabandsche fabriekanten achter ston
den bij de Belgische die zich te Haarlem hadden gevestigd, en evenwel in de Meierij 
lieten weven. Ook die Heeren heb ik getracht hiervan terug te brengen. Zij hoop
ten intusschen dat in het geval de Maatschappij aan de fabricatie der lijnwaaden 
eenige uitbreiding kon geven, Noord Braband toch niet geheel terzijde mogt 
gesteld worden, daar zij de verzekering konden geven dat elk soort van Iijnwaad 
in die provincie kon vervaardigd worden. 

Tilburg; Lakenfabrieken. Nadat ik de zoogenaamde Meijerij had bezocht, begaf 
ik mij naar Tilburg en mogt aldaar een bezoek afleggen bij de vier voornaamste 
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lakenfabriekanten en daarbij tevens de hoogte beschouwen waarop de eene fabriek 
tot de andere staat. 

In de eerste plaats bezocht ik de fabriek van de Heeren P. & H. Vreede waar 
ik alles in beweging yond met de fabricatie van Star Cloth. In dit etablissement 
zijn meer dan 100 personen werkzaam in onderscheidene vakken. Men vindt in 
hetzelve vereenigd het spinnen der wol, de weverij, de volderij, de schoerderij 
en de verwerij in een gebouw, terwijl de werktuigen door eene stoommachine 
van eene opmerkelijke eenvoudige en sierlijke constructie, van twaalf paarden 
kracht in beweging worden gebragt. Twee zoonen van den Heer P. Vreede be
sturen met eenen buitgewonen ijver al deze werkzaarnheden. Zij bezitten reeds 
vele ervaring in dit yak waaraan zij zich van hunne vroegste jaren af aan hebben 
gewijd. Ook de stoommachine wordt geheel door hen bestuurd, zoodat een 
machinist voor hen overbodig is. 

De Heeren van Doorn & Dams rivaliseren met deze Heeren, doch hebben 
een etablissement voor de volderij en verwerij. Het weven der wollen goederen 
geschied door buitenwevers of in het etablissement van een hunner broeders, 
waarnlede zij zich daaromtrent hebben verstaan. 

Bij de Heeren Bogaers yond ik hetzelve als bij de Heeren Vrede, doch ik moet 
erkennen dat dit etabJissement minder dat ordentlijk voorkomen dan dat des 
Heeren Vreede. 

Het ongusntig weder, de voorbeeldeloos slechte weg naar de lakenfabriek van 
de Heeren Diepen JeIlinghaus & Co, gaven mij geen gelegenheid derwaarts, 
een uur het veld in, te gaan. Ik moest daarvan afzien, temeer, omdat die Heeren 
thans den meesten tijd zich bevinden op een nieuw, kortelings door hen opgerigt 
etablissement; het welk links langs den straatweg van Tilburg naar Breda, op de 
hoogte van het militaire kamp van Reijen, midden in de heide is opgerigt, en 
daar, evenals een tweede Nijverdal prijkt. Men ziet aldaar een sierlijk en smaakvol 
gebouw, gelijk aan de fabriek van den Heer Ainsworth uit een hoofdgebouw en 
twee vleugels zaamgesteld, benevens stallingen en lootsen voor brandstoifen, 
andere gebouwen en een blok huisjes geheel geschikt en alleenlijk daargesteld 
voor de gezinnen van het werkvolk in dit etablissement werkzaam. Het hoofd- of 
middengebouw dient ter woning, voor een gedeelte van den Heer Diepen Zoon, 
voor het ander gedeeIte van den Heer JeIlinghaus; in den eenen vleugel is de 
volderij, in den anderen de verwerij, terwijl eene stoommachine van 30 paarden
krachten aIle werktuigen in beweging brengt. Opmerkelijk is vooral de volderij. 
Deze volgens het in de sijstema zooveel geraasmakende bewerking geschied thans 
op eene veel doelmatiger wijze, terwijl niet het minst geraas daarbij gehoord 
werd. Dit etablissement verdiend weI dat hetzelve gerangschikt worde onder de 
belangrijkste inrigtingen door de nijverheid in de laatste jaren in ons vaderland 
opgerigt. 

Vergelijking van de belangrijkheid der Lakenfabrieken te Tilburg Bij eene vergelijking 
van de belangrijkheid der vier lakenfabrieken dezer opgenoemde Heeren kan men 
veilig aannemen, dat de Heeren Diepen Jellinghaus & Co. op den grootsten schaal 
werken. Het groot fortuin van den Heer Diepen te s'Hertogenbosch is hier 
de grootste steun, en de belangrijke leverantien van grove militaire kleeding
stukken door dezen Heer aan het Gouvernement te doen, geven voortdurend 
werk aan beide de etablissementen onder de firma van Diepen Jellinghaus & Co. 
De Heer Jellinghaus was vroeger in de fabriek van de Heeren Vreede werkzaam. 

Van Doorn & Dams hebben fortuin, werken dus met eigen kapitaal, doch de 
schaal hunner zaken is minder uitgebreid dan van de Heeren Diepen Jellinghaus 
&Co. 

De Heeren Bogaers schijnen in betrekking tot vermogende geestelijke Heeren 
te staan. Men wil, dat deze aandeel in hunne zaken hebben, welken iets minder 
uitgebreid zijn dan die van de Heeren Vreede en ook meer op grove dan op fijnder 
lakens bepaald zijn. 

De Heeren P. & H. Vreede beproeven het onmogelijk om hunnen ouden roem 
als eerste laken fabriekanten, vooral in de fijner soorten en in de tweekleurige 
lakens, staande te houden. Deze fabriek heeft onder de vereeniging der noordelijke 
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met de zuidelijke provincien veel geleden, kunnende met Verviers niet concurreren. 
De nieuwe wijze van werken, sedert ingevoerd, vooral de belangrijke verbetering 
der tondeuses en daarbij de aanmoediging der Maatschappij, hebben deze Heeren 
weder een nieuw leven gegeven, en het is aileen aan de voorbeeldelooze activiteit 
der jonge Heeren Vreede, die van den vroegen morgen tot den laten avond in de 
werkplaatsen aanwezig zijn, toe te schrijven dat er eene levendigheid en eene 
zucht tot het verbeteren der qualiteiten bestaat, die aileen door het gestadig oog 
van den meester op de werkzaamheden kan worden voortgebracht, en waardoor 
dit etablissement vroegere verliezen zal kunnen teboven komen. Men werkt in 
deze fabriek van den dageraad tot des avonds tien uur. 

Al deze fabriekanten hebben mij hunne tevredenheid betuigd over de orders der 
Maatschappij en vleijen zich dat dezelve voortdurend zullen zijn, aangezien deze 
orders eene belangrijke beslissing hebben op de gestadige voortzetting der werk
zaamheden hunner fabrieken. 

SLOT. AI de bovenstaande bijzonderheden zijn de opmerkingen eener reis, 
in het guurste jaargetijde ondernomen en gedurende welke de ondergeteekende 
langs gebaande en ongebaande wegen, gedeeltelijk per as, per schuit en te voet 
gedurende 12 dagen zijn weg heeft moeten zoeken om tot zijn doel te geraken, 
het welk niet anders was dan in het belang zijns meesters die opnemingen te doen 
welke hen van nut konden zijn, en hen volledig zouden bekend maken met eenen 
stand van zaken die te nieuw was om in aile zijne bijzonderheden te kennen. 

Aan het slot van zijn verslag zij het hem echter nog vergund, de aandacht van 
de Directie der Nederlandsche Handel Maatschappij op het door hem doorkruiste 
gedeelte van ons vaderland in te roepen. Het is een tweede Twenthe, landbouw 
en nijverheid gaan ook hier hand aan hand, zonder de eene tak van volksbestaan 
kan de ander niet bloeijen. De grond is er een weinig minder schraal dan die van 
Twenthe, zij is echter even ondankbaar. Rogge is het voorname product van den 
grond, en zoo een of meer leden uit een boerengezin geen weyers zijn, kan hetzelve 
moeijlijk bestaan. Hierbij moet vooral niet uit het oog worden veri oren dat Noord
Braband voor het grootste gedeelte in heerlijkheden is verdeeld. Weinig landman 
is grondeigenaar, het grootste getal zijn leenboeren wier heeren weI niet de magt 
van vroeger tijden, nogtans dezelfde ongevoeligheid bezitten. Men heeft den 
ondergeteekende leenheeren genoemd, die boeren van hunne hoeven hebben 
ontzet omdat zij slechts weinig tijd in de betaling hunner pacht ten achteren waren. 

Mogt het alzoo aan de Nederlandsche Handel Maatschappij gegeven worden 
om bij den welvaart die over vele gedeeltens van de noordelijke provincien door 
Haar reeds zijn verspreid voor Noord-Braband ook iets te doen, dan zal nieuwe 
stof tot dankbaarheid aan Haar uit duizende monden vloeijen, die nu reeds den 
naam der Nederlandsche Handel Maatschappij noemen zonder te weten wat zij 
wezentlijk is. Van aile zijden in die provincie ziet men met het grootste verlangen,ja 
met ongeduld een bezoek van een dier Leden der Maatschappij tegemoet. Overal 
waar de ondergeteekende zich heeft bevonden werd hem zulks met ronde woorden 
betuigd en het zijn voornamelijk de Heeren van Lanschot, die dien wensch in het 
belang hunner landgenooten het meeste verlangen, doordien deze Heeren weleens, 
of schoon ten onregte, beschuldigd zijn de belangen van de Noord-Brabantsche 
fabriekanten met niet genoegzamen vlijt te hebben behartigd. 

8. VERSLAG VAN EEN REIS DOOR OVERIJSSEL EN GELDERLAND 
IN AUGUSTUS 1838, DOOR WlLLEM DE CLERCQ, GERICHT AAN 

DE DIRECTIE VAN DE N.H.M. 

A.R.A. (hulpdepot Schaarsbergen), Archief N.H.M., Secretarie, Bijlagen der 
Processen Verbaal der Directie, 19 september 1838, nr. 5906 R. 

Opnieuw door Uwe vergadering uitgenoodigd om ook in dit jaar den staat 
der fabrijkaten in Overijssel op te nemen, voldeed ik daaraan met een genoegen 
dat niet weinig verhoogd werd door de opmerking hoe de uiterlijke welvaart, 
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van die gedeelten van ons vaderland alwaar de calicot-weverijen gevestigd zijn, 
telkenjare toeneemt en daaruit voor den geheelen maatschappelijken toestand 
aldaar, onmiskenbare voordeelen geboren worden. 

Over het aIgemeen was de tevredenheid onder de fabrijkanten veel grooter dan 
in September van het voorleden jaar, toen de meer beperkter orders en het verJies 
bij de daling der katoenen geleden bij velen wrevel opgewekt had. 

Het valt niet tegen te spreken dat de buitengewone orders, door middel van 
Previnaire & Jacobson gegeven, veel toegebragt hebben op de fabrijkatie te 
verlevendigen en dat de voortduring dier orders, vooral tegen den winter, hoogst 
wenschelijk is, daar het bedrag oDZer gewone besteIlingen toch niet toereikend is 
om met de productie, op den voet waarop zij zich tegenwoordig bevindt, eenen 
geIijken tred te houden. 

De grootste zwaarigheid die er tegenwoordig bij de Calicot-fabrijkatie bestaat 
wordt gevonden in de kIagten over het wederzijds ornkoopen der weyers door de 
fabrijkanten, waaruit groote nadeelen geboren worden en de weyers eene soort 
van onafhankeIijkbeid verkrijgen, niet zeer geschikt om de verbetering van het 
fabrijkaat te bevorderen. 

Ik zou nimmer aan de Directie durven aanraden om een te groot aandeel in 
deze transactien te nemen, daar men hierdoor gevaar zoude loopen om de weyers 
aan eenen band te leggen, die bij de ongevoeligheid en winzucht van vele 
fabrijkanten te kneIIender voor hen zoude zijn. Ondertusschen zal het genoegzaam 
wezen, indien de Directie slechts eeniger mate belang in de zaak toont te steIlen 
en kennis neemt van hetgeen door de fabrijkanten onderling beraamd wordt. 
Hierdoor zoude tenminste de uitersten vermeden worden en de goede orde worden 
gehandhaafd, daar geen fabrijkant het wagen zal, openlijk tegen den verklaarden 
wil der Maatschappij aan, met zijne ornkoopingen voort te gaan. 

Goor. De eerste plaats die ik bezocht was Goor, alwaar het uiterIijke voorkomen 
ook weder gewonnen had sedert ik dezelve in het vorige jaar had gezien. 

Weverijen van den Heer G. C. Arntzenius. Van deze weverijen heb ik ditmaal 
die van Goor en Diepenheirn bezocht. Ik yond daar de gewone welwiIlendheid 
doch zware bedruktheid over het ophouden van de fabrijkatie van het imitatie
katoen, waaraan de weyers zoozeer gewend waren en hetgeen hen meer voordeel 
dan de gewone calicots gaf. De Heer Arntzenius Jiet nu nog, naar aanleiding van 
een wenk vanwege den Minister van Kolonien gegeven, eenige beddelakens en 
kussensloopen voortweven, doch de getouwen voor het imitatiekatoen waren allen 
afgebroken. Te Diepenheirn was ondertusschen de geest der weyers zeer goed 
gestemd en waren zij genegen om zich in de hoop op beter tijden de tegenwoordige 
winstderving te getroosten. 

De Heer Ainsworth is van gevoelen dat de Maatschappij verpligt is aan den 
Heer Arntzenius eene schadevergoeding te geven omtrent de door hem van de 
Maatschappij overgenomene weefgetouwen voor imitatiekatoen, die thans, door 
de zoo onverwachte schikking van den Minister om deze fabrijkatie in de 
Drenthsche kolonien over te brengen, aIle hunne waarde verloren hebben. Ik: 
onderwerp dit punt aan het oordeel van de Directie. 

Bleekerij van den Heer Th. Ainsworth. Aangenaam was het nog deze bleekerij, 
die zich zoozeer door netheid als door de eenvoudigheid der bewerking onderscheid, 
thans in volle werking te zien, De broeder van den Heer Ainsworth, die eerlang 
zich met een meisje van Goor in het huweIijk begeeft, is met het onmiddelijk 
opzigt dezer bleekerij belast. Werk was er genoeg voorhanden en ik zag er vele 
partijen inlandsch fabrijkaat van verschillende soorten. Ainsworth vleide zich 
dat het bleeken der goederen voor de inlandsche consumtie steeds bezigheid 
genoeg verschaffen zoude, hetgeen door Herman Hoikes in twijfel getrokken werd. 

De goederen in de modelweverij vervaardigd worden hier thans aile gebleekt. 
Omtrent de bleekerij van calicots kon ik natuurlijk aan Ainsworth geen uitzigt 
hoegenaamd geven. 

ZakkenJabrijk van C. Griesel. Ik: trad in de woning van deze fabrijkant om hem 
tot spoedige afzending aan te sporen, doch yond aIleen zijne vrouw, daar hij 
afwezig was om de weyers te bezoeken, die op eenige uren afstand van Goor 
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werkzaam zijn. Het spinnen van het garen geschiedt echter te Goor zelve. De 
zakken die ik in dit huis gereed yond liggen schenen ons toe al zeer onsterk te 
zijn, weshalve een naauwkeurig onderzoek van dit fabrijkaat bij deszelfs aankomst 
alhier als hoogst noodzakelijk beschouwd moet worden. 

De/den. Wij bezochten mijnen vriend den ouden Weerman, dien ik reeds voor 
27 jaren op dezelfde plek begroet had, toen ik hem tot consignatie van granen 
naar Amsterdam trachtte te beweging. 

Weerman en Van Woelderen waren over den loop der zaken zeer tevreden, 
en onderscheiden zich thans door de deugdzaamheid van hun fabrijkaat 

Enschede. Fabrijk van den Heer Ch. de Maere. Ik had Enschede sedert 1835 
niet bezocht. Waar te dier tijd in de nabijheid der katoenspinnerij een moerassig 
stuk heide gevonden werd, verheft zich nu het huis door den Heer de Maere 
gebouwd, waaraan zich zijne fabrijk in den vorm van twee galerijen aansluit. 

Dit gebouw kan met regt voor Twenthe een paleis genoemd worden en munt 
door de keurigheid van inrigting en meubels in aile opzigten uit. De fabrijk zelve 
toont de spooren van werkzaamheid en zindelijkheid. Ook het magazijn was rijk 
voorzien en de goederen schenen van solide kwaliteit. Wanneer men deze fabrijken 
in werking ziet, moet men erkennen dat het niet gemakkelijk valt zoo dikwijls 
van fabrijkaat te veranderen, als de zich steeds afwisselende berigten der factors 
zulks weleens schijnen te vorderen. 

Ik hoop wanneer ik te Enschede terug zal keeren, ook de roodverwerij van den 
Heer de Maere in werking te zien, waarvan het gewigt meer en meer door hem 
gevoeld wordt. Moeijelijk zal het echter voor hem zijn het vereischte soort van 
water nabij zijne woning te vinden. 

Katoenspinnerij Dixon. De spinnerij zag ik met genoegen weder en bewonderde 
de orde die daarin plaats greep. Dixon blijft een man van verdiensten, niettegen
staande aIle zijne luimen, en heeft daarom aanspraak dat zijne pogingen beter 
erkend worden dan zulks geschiedt, blijkens de moeijelijkheden thans weder 
geopperd omtrent het oprigten eener tweede spinnerij, waarvoor het geld reeds 
gereed is en waarvan de uitvoering nog aIleen vertraagd wordt door de twist over 
het quantum der belooning, die aan Dixon zal worden toegewezen. 

Behoeften wegens eene Spinnerij en Weverij. Enschede heeft eene groote behoefte 
aan deze tweede spinnerij en niet minder aan eene verwerij voor hare bombazijnen 
en andere stoffen. Zonder deze laatste toch kan de verbetering, in de weverij door 
Ainsworth ook op deze artikelen toegepast, het gewenschte doel niet bereiken. 

Hoewel de vroegere kleingeestigheid nog steeds onder de fabrijkanten heerscht 
zijn er echter eenigen, die gelijk L. ten Cate, H. Stevens & Zn. en anderen zich 
voordeelig onderscheiden. 

Over de verdeeling onzer orders van calicots hoorde ik geene bijzondere klagten, 
als aIleen met opzigt tot die aan eenige kleinere fabrijkanten gelijk Reggers, 
Smelt, enz., waarvan men voorgeeft dat zij de aan hun bestelde calicots door 
anderen lieten vervaardigen. Dezelfde klagten werden ook omtrent Franssen te 
Haaksbergen geuit, terwijl Ter Horst te Rijssen, Dannenbargh van Ootmarsum 
en Bussemaker van Borne zich vooral aan het omkoopen van weyers schenen 
schuldig te maken. . 

Het gebouw van den jongen Dixon werd voor de grofspinnerij in orde gebragt, 
doch deze zaak was nog niet in werking gekomen. - - -

A/me/o. Daar de tweede spinnerij van de Heeren Hofkes & Co. nog niet in 
werking was, bepaalde ik mij bij mijn verblijf op deze plaats tot eenige bezoeken, 
en weI in de eerste plaats bij de Heeren Hofkes ten einde hen de bevreemding der 
Directie wegens de overname der spinmachines van de Heeren de Heyder & Co. 
en het plaatsen derzelve in de throstles-fabrijk te kennen te geven. Daar dit onder
houd later aanleiding tot eene officiele correspondentie gegeven heeft, behoef ik 
daarover thans niet in verdere bijzonderheden te treden. 

Nijverdal. Uiler/ijk aanzien. Een ochtend die zeker tot de aangenaamste van, 
deze reis behoorde, werd aan de bezigtiging van Nijverdal toegewijd. Het uiterlijke 
der plaats had sedert het vorige jaar veel gewonnen. De aanvankelijke vermeer
dering van het plantsoen, de vermeerdering der weide, de nieuwe huizen door de 
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Heer Ainsworth gebouwd, dit alles gaf kentekens van voortgang, hoewel juist 
hetgene dat reeds geschied is nog meer hetgeen ontbreekt doet gevoelen en daar
onder de aanbouw van eenige meerdere huisjes voor de arbeiders en de bestrating 
van den weg naar het magazijn als hoogst noodzakelijk vereischten beschouwd 
moeten worden. 

Veengronden. Onder de voorwerpen die voor Nijverdal van groot belang zijn 
behooren ook de veengronden waaraan Ainsworth het uiterste gewigt hecht 
en waarvan hij belangrijke inkoopen gedaan heeft. Ik yond hem toen ten uiterste 
mismoedigt uit hoofde van de zware en gedurige regens, waardoor de reeds op
eengestapelde turven geheel dreigden te bederven; een onheil, hetgeen ik hoop dat 
door de latere droogte afgeweerd is geworden. De gewone onregelmatige bagger
turfwierd thans door Ainsworth in vormen gelijk in de steenbakkerijen vervaardigd, 
terwijl hij in een volgend jaar ook de stoomkracht op deze vervaardiging hoopte 
toe te passen. 

Naar zijne berekening kostte hem de turf voor zijne fabrijk benoodigd, wanneer 
zijns inzameling gelukte, jaarlijks eene som van slechts f 3000.-; terwijl andere 
brandstoffen over hetzelfde tijdperk niet minder dan f 10.000,- zouden bedragen. 

Staat der Fabriek. Wat nu het inwendige der fabrijk aangaat, zoo was nu het 
geheele gebouw in activiteit en het was aileen te betreuren dat hetzelve nog niet 
wat grooter van omvang geraamd is geworden. 

Sterkerij. A. De sterkerij is in vollen gang met steeds toenemend debiet; het 
is het eenige gedeelte der fabrijk hetwelk geld verdient en zonder deze inkomsten 
zoude Ainsworth moeijelijk zijne belangrijke betalingen deze zomer aan werkvolk, 
reparaties enz. zonder meerdere toelage hebben kunnen volhouden. De hoeveelheid 
dezer toeneming blijkt uit de bijgaande nota sub !itt: B. 

Modelweverij. B. De Modelweverij was ook in volle werkzaarnheid zoowel in 
het servetgoed als in de grove linnens, de cambricks etc. Zoodra de goederen 
alhier vervaardigd gebleekt zullen zijn, zal men eerst kunnen beoordeelen welke 
dezer artikelen tot eene blijvende fabrijkatie aanleiding kunnen geven. 

Noodzakelijk is het overleg omtrent de wijze waarop deze goederen, meestal 
voor Oost Indien ongeschikt, gedebiteerd zullen kunnen worden. 

Ik zag hier ook het monster der koffyzakken door Ainsworth voor den Minister 
Van den Bosch uit jute vervaardigd en moet erkennen dat ooze gewone zakken 
daarbij zeer in waarde achterstaan. Ainsworth had begrepen deze zaak geheel en 
al in het voordeel der kolonien te moeten behandelen, teneinde te trachten om door 
deze edelmoedigheid het hart van den Minister te winnen, en den invloed der 
Belgiers in de voorn. kolonie, welke hij als hoogst nadeelig beschouwde, tegen te 
gaan. Dat dit ook reeds eenig gevolg heeft gehad is uit het later rapport van den 
Heer Ainsworth omtrent het bezoek van den Directeur der Armenkolonie op 
Nijverdal reeds bij aanvang gebleken. 

Vlasspinnerij. C. Ook de vlasspinnerij is (hoewel nog maar gedeeltelijk) in 
werking en dit met het beste gevolg. De geheele onderneming was eene proeve 
en als proeve is dezelve dan ook volkomen gelukt, doch het onderscheid tusschen 
eene proeve en eene winstgevende fabrijk is groot. Immers komen alle de onkosten 
en het nadeel der eerste mislukkingen ten laste van deze beperkte proefneming. 
Groote uitgaven moeten er wekelijks geschieden, arbeiders moeten er lang
zamerhand gevormd worden, en bij dit alles moeten de tall ooze zwarigheden, uit 
de bestaande vooroordeelen voortvloeijende en die thans even sterk omtrent dit 
garen als in 1832 omtrent de ca!icots-weverij heerschende zijn, overwonnen 
worden. Tot dit alles is tijd en geduld, maar ook uitschot van geld noodig: Mis
schien zal het zelfs, zoo lang de waarde van het machinale vIas niet erkend wordt, 
noodzakelijk zijn om het gemaakte garen zelve te verwerken. Ook tot het leeren 
kennen van de kwaliteit van het vIas behoort tijd en ondervinding. De partij, 
welke door Ainsworth eerst gekocht werd en die uit de omstreken van Nijverdal 
afkomstig was, heeft geenszins voldaan; terwijl daarentegen de latere inkoop te 
Rotterdam volkomen aan de verwachting beantwoord heeft. 

Ainsworth beschouwt deze geheele ondernerning DOg slechts als voorloopig 
en als geschikt om voor eene in ons land geheel nieuwe nijverheid den weg te 
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banen. Eerst over eenige maanden zal hij kunnen beoordeelen welk resultaat 
deze bewerking oplevert. De hierbij gevoegde berekening Sub lett: C. zal onder
tusschen reeds nu kunnen aanwijzen, dat er echter thans reeds het uitzigt op eenig 
voordeel bestaat. Men is voorts bezig om tabelsgewijze al de sommen voor deze 
fabrijk en hetgeen daarbij behoort besteed, uiteen te zetten, en ik durf hopen dat 
eerlang de uitkomsten dier uiteenzetting de Directie zullen overtuigen, dat weliswaar 
eene som van circa f. 100 's maands aan al deze voorwerpen is besteed geworden, 
doch dat ook hier, evenals in 1832 met de calicots-weverij, ook nu de Heer Ains
worth ten volle de taak, die hij ditmaal op zich heeft genomen, heeft vervuld en 
dat drie zulke gewigtige takken, als kettingsterkerij, vlasspinn~rij en de weverij 
en hare moeijelijkste combinatien, thans geen geheim meer zijn, maar integendeel 
eene voordurende bron van welvaart daardoor gevestigd is geworden van welke 
men hopen mag dat zij ook voor het vervolg de rijkste vruchten zal opleveren. 

Ik wensch hierover niet uit te wijden, maar aileen aan te dringen op de nood
zakelijkheid om te ondersteunen en te voleindigen wat door de Nederlandsche 
Handelmaatschappij met een reeds bij aanvang zoo gelukkig gevolg daargesteld 
is geworden, doch wensch later op de behoeften en uitzigten van Nijverdal meer 
omstandig terug te komen. 

Agentschap. Bij het agentschap yond ik alles op den voet reeds in het vorige 
jaar beschreven, en die ook thans bij vernieuwing aile oorzaak van tevredenheid 
gaf. 

De vlijt van den eersten geemployeerden Wormser werd door den agent Camp
bell bijzonder geprezen. Een tweede keurder was aangesteld. Op het magazijn 
was alles in de beste order. In eenige der geringste dagloonen meende onzen agent 
dat in verband met de verdiensten in de fabrijken eenige verhooging plaats moest 
hebben, hetgeen ik hem aanried tot aan zijn jaarlijks verslag uit te stellen. 

Zwolle. Herman Visscher. Aangenaam was het mij om te dier plaats onzen 
expediteur den Heer Herman Visscher wiens werkzaamheid en ijver allen lof ver
diend, persoonlijk te leeren kennen en ben ik van oordeel dat het eventueel voor
stel tot eenigen vermeerdering in de door hem berekende kosten bij gelegenheid 
weI in aanmerking zou mogen komen. 

Weverij van de Maeght. Ik bezocht de fabrijk van den Heer de Maeght die juist 
afwezig was, doch wiens naauwgezetheid en geest van order zeer geprezen wordt. 
De fabrijk ondertusschen in een oud lokaal geplaatst en geheel door gealimenteerde 
bewerkt wordende, muntte door geene bijzonderere netheid uit. 

Kampen. Weverij van Galle en Gluystein. In het zoo aangenaam gelegen Kampen, 
hetwelk mijne verwachting verre overtrof, yond ik bij de Heeren Galle en Gluystein 
eene heusche ontvangst en eene weverij, die zich door niets bijzonders onder
scheidde; terwijl hunne overige fabrijkaten als dekens etc. nog zeer naar den 
ouden sleur ingerigt waren, weshalve ik hen sterk mogt aanraden Nijverdal eens 
te bezoeken. 

Weverij van Grobitz. Verder bezocht ik de Heer Grobitz die eenige weefgetouwen 
tot het maken van tafelgoed enz. te Nijverdal heeft doen vervaardigen en die veel 
ijver en bekwaamheid aan den dag legt, weshalve ik mij durf vleyen, dat zijne 
onderneming met een goed gevolg bekroond zal mogen worden. 

Harderwijk. Weverij van Averink. Te Harderwijk wierd de weverij van Averink 
door mij bezocht, die zich daaraan met ijver schijnt toe te wijden, doch die met 
vele moeijelijkheden te kampen heeft, waaronder ook vooral het gebrek behoort 
aan een roulerend kapitaal. 

Uitzigt omtrent de Weverijen - Drenthe - Gelderland - Coster - Oldenbroek 
- Nunspeet. Uit al hetgeen mij voorkwam bleek mij genoegzaam dat niettegen
staande de klagten van velen over het ontoereikende der door de Maatschappij 
toegekende prijzen, vele op het vestigen of uitbreiden van weverijen bedacht zijn, 
zoodat er zich bijna geen boerschap in Twenthe beyond alwaar het ruischen van 
de sne\spoel niet gehoord wordt; overal waar ik met de eigenaars van weverijen 
in aanraking kwam, werd er dan ook om vermeerdering van leverantie gevraagd. 
In Almelo werd door de zoons van den Heer G. O. Coster een weefhuis opgerigt, 
hetwelk een vrij aanzienlijk getal weefstoelen zal kunnen bevatten. Wei verre dat 

II 
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Vriesseveen geheel van de voordeelen door de Handelmaatschappij aangebragt, 
verstoken zou zijn, vemam ik van den Hr. Hofkes, dat aldaar een vrij aanzienlijk 
getal weyers voor hem werkzaam was. 

Ook buiten de provincie breidden zich gedurig de weverijen uit. Op het Loo 
in Drenthe bevindt zich een niet onbelangrijk getal weyers, terwijl den Heer Hofkes 
& Co. te Coevorden en andere omstreeks Hardenberg en Ommen een begin zouden 
maken met te laten weven. Op den weg van Zwolle naar Harderwijk vind men 
Hattum, hetwelk ik niet bezocht, doch waaromtrent ik mij geheel aan het latere 
gunstige berigt van oozen agent te Nijverdal omtrent den Heer Van Hulten refereer. 

Te Oldenbroek wordt een oud raadhuis, door den Heer Salomonson gekocht, 
voor de weverij in order gemaakt en te Nunspeet heeft de Heer Vitringa een groot 
gebouw doen oprigten, dat meer dan 100 weefgetouwen bevatten kan en hetwelk 
bijna gereed is. Op andere plaatsen in de nabijheid zal zich bij het leeren kennen 
der voordeelen uit roodanige inrigtingen voortvloeijende, meer en meer de be
geerte openbaren om daarin insgelijks te deelen. 

Onder deze omstandigheden heb ik gemeend niet te moeten ontmoedigen, doch 
ook geenszins uit naam der Maatschappij eenige bepaalde aanmoediging te kun
nen geven, en gevoelde ik derhaIve geene vrijheid om het plan van den Heer Ains
worth en Campbell te begunstigen omtrent de oprigting eener fabrijk door den 
oud-Burgemeester van Hellendoom welk plan zij meenden te moeten voorstaan, 
zoo omdat de voomoemde Burgemeester niet zonder onbillijkheid van zijnen 
post, die hij en zijne famille sints zoo vele jaren bekleedde ontzet was, en geen 
ander middel van bestaan had, als om de klagten te gemoet te komen van de ge
meente Hellendoom waar Nijverdal onder behoort en die ondertusschen bijna 
geene vruchten van deze inrigtingen plukt. 

Vit dit alles blijkt genoegzaam dat naarmate de nijverheid in Twenthe toeneemt, 
de minst voordeelige takken derzelve meer en meer naar de aangreozende gedeel
tens van Drenthe en Gelderland zullen worden overgebragt, en dat op deze wijze 
het nationaal doel der Maatschappij, de vereeniging van landbouw en nijverheid, 
meer en meer bereikt wordt. 

Immers strekken zich thans reeds de weverijen als de schakels van eenen uit
gestrekten keten van Naarden en Huizen tot Oldenzaal en Denenkamp uit en al 
bestond in het volgend jaar de behoefte der Maatschappij uit 600,000 stuks 
calicots, zoo acht ik dat er weinig zwarigheid zou bestaan, om dezelve uit de nu 
reeds bestaande of zich ontwikkelende inrigtingen bijeen te verzamelen. 

De vraag moet hierbij van zelve ontstaan, of bij deze toeneming het voor de 
Maatschappij op den duur mogelijk zal blijven aile deze verschillende belangens, 
gelijk zij tot nu toe heeft kunnen doen, na te gaan, voor elk etablissement te zorgen, 
aan iedereen eene bepaalde hoeveelheid te verzekeren; of dat er vroeger of later 
een tijd zal geboren worden, waarin de Maatschappij zich zal kunnen vergenoegen 
om hare behoeftens op te geven, en de vervuIling daarvan aan de bestaande con
curren tie zal kunnen overlaten, ronder zich met elk der fabrijkanten meer te be
moeijen dan zij dit thans doet met al die steenbakkerijen, die gezamenlijk de groote 
leverantie van den Heer Kloos uitmaken. Iedere verdere ontwikkeling in de nijver
heid vereischt ook veranderde maatregelen in de bescherming en lei ding derzelve, 
doch ik heb ten deze opzigte slechts verlangd een wenk te geven en geenszins om 
een bepaald voorstel te doen. 

Behoe/ten van Nijverdal. De Heer Ainsworth deelde rnij bij rnijn bezoek op Nij
verdal eenige inzigten mede omtrent den staat der fabricatie aldaar en hetgeen 
er noodzakelijk vereischt wordt om de werkzaamheden tot eene zekere vastheid 
en volledigheid te brengen. De later van hem bij de Directie ontvangen brief dd. 
8 September staat hiermede in verband en in wensch dus kortelijk de verschillende 
door hem behandelde punten na te gaan. 

Vlasspinnerij. Niet allen groote kosten en zwarigheden, maar ook gedurige 
uitschotten heeft deze inrigting gevorderd, zoodat de Heer Ainsworth genood
zaakt was in July dezes jaars een extra voorschot van f 4000.- te verlangen; 
dit voorschot wenscht hij thans met f 6000.- vermeerderd te zien en meent dan 
volledig in staat te zijn deze fabrijk met een goed gevolg te doen werken. Reeds 
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heeft Uwe Vergadering voorlopig zich gunstig over deze aanvraag uitgelaten. 
Spinnerij van den a/val. Bij het spinnen van het vIas is de afval zeer aanrnerkelijk; 

men kan het grofste gedeelte van dezelve aan de fabrijkanten van koffijzakken 
verkoopen doch van het fijnste laat zich uitmuntend garen vervaardigen. Hiertoe 
zoude echter een nieuw stoomwerktuig en machinerie ten bedrage van f 40.000,
gevorderd worden doch dan ook zoude van het vIas al de partij getrokken worden, 
die mogelijk is. 

Verkoop der garens. De heer Ainsworth stelt op den voorgrond dat men trachten 
moet de garens aan de Iinnenfabrijkanten te verkoopen, zelfs al moest dit debiet 
verkregen worden door aanvankelijk een eenigzins langer crediet toe te staan. 

Tot het verwerken van het vIas voor zijne rekening wenscht hij aileen in den 
uitersten nood over te gaan, daar dit natuurlijkerwijze een groot kapitaal zou 
vorderen. 

Verkoop van garens, ge/abriceerde goederen enz. De heer Ainsworth zoude voor
stellen een persoon te kiezen om al de voortbrengselen dezer fabrijk, hetzij garens 
of gefabriceerde goederen te verkoopen met dien verstande, dat er steeds van den 
verkoopsprijs vijf percent terzijde gelegd werd, om daaruit allengskens de voor
schotten der Handelmaatschappij terug te betalen. 

Modelweverij. De modelweverij in de westelijke vleugel van het fabrijkgebouw 
heeft sedert hare inrigting reeds aanleiding tot beIangrijke takken van fabricatie 
gegeven, als van gordijnlinnen, groflinnen cambrics, damast tafelgoed, koffijbalen, 
welke elk op zichzelve bij eene doelmatige bewerking in staat zijn om het welzijn 
van honderde huisgezinnen te doen geboren worden. 

De gevolgen van aile deze bemoeijingen en van de informatie aan fabrijkanten 
gegeven, zullen eerst in een volgend jaar meer en meer kunnen blijken. 

Verkoop der goederen uit de modelweverij. De goederen vroeger in de model
weverij vervaardigd worden thans te Goor gebleekt. 

Er zal gelegenheid gezocht moeten worden om dezelve te debiteren en de Heer 
Ainsworth heeft voorgesteld om daarmede den Heer Buchler te belasten die onder 
het genot van een zeker crediet van de kant der Maatschappij gaarne deze taak 
op zich zoude nemen. 

Kettingsterkerij. De voortgang van deze bewerking die thans winstgevend 
geworden is, bleek reeds uit de hierboven overgelegde nota en opmerkelijk is het 
dat de daarin voormelde voordeelen behaald zijn, niettegenstaande vele nadeelige 
omstandigheden waaronder de rijzing van het graan, duurte van de brandstof enz. 

De oorspronkelijke bedoeling was om deze inrigting dub bel zoo uitgestrekt te 
maken als dezelve thans is, doch zulks wierd door het oploopen van de kosten 
der onderneming verhinderd. De machinerie thans in werking kost f 22000.-; 
met eene vermeerdering van f 7000,- zoude men het dubbele van de tegenwoordige 
winst kunnen genieten en dit zelfs bij eene vermindering van het sterkloon tot 
eenen prijs waarbij de Engelsche concurrentie niet meer te vrezen zoude zijn. 
Tevens zoude dan elke hoeveelheid van kettingen, hoe groot dezelve ook was, 
terstont afgewerkt kunnen worden. Deze inrigting op dien voet eens gevestigd 
zijnde, zoude ook de financiele welvaart van Nijverdal ten volle verzekerd zijn. 

Stoomketels. Er bestaat slechts een stoomketel. Bij het minste ongemak aan 
dezelve moet het geheele werk stil staan, daarbij moet de ketel altoos des Zondags 
schoon gemaakt worden hetgeen groote onaangenaamheden met het werkvolk 
geeft, en waarin de Heer Ainsworth zelve een bezwaar voor zijn geweten ziet. Met 
f 4000.- kosten kan eene nieuwe stoornketel opgerigt en al deze moeijeIijkheden 
uit den weg geruimd worden. 

Weverij van Vlaamsch-linnen. De 45.000 ellen voor het Gouvernement zijn thans 
afgewerkt. De getouwen en gereedschappen voor deze commissie hebben f 2500,
gekost en de winst heeft ongeveer evenveel bedragen. AIle deze werktuigen zijn 
derhalve reeds verdiend doch hebben geene waarde indien er geen nieuwe com
missie gegeven wordt. Hierom dringt de Heer Ainsworth zoo sterk op eene weke
Jijksche commissie in dit artikel aan, waaromtrent zich de Maatschappij reeds 
aan Zijne Excellentie den Minister van Kolonien gewend heeft. 

Gebouwen. A. Reeds opgerigte huisjes voor werklieden. De heer Ainsworth, ten-
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einde de noodzakelijkste werklieden voor zijne fabrijk bijeen te verzamelen, is 
genoodzaakt geweest een nieuw stuk land aan te koopen en daarop vier woningen 
te doon bouwen, hetgeen hem f 2800,- gekost heeft. Deze som niet uit zijne cir
culatie kunnende missen, verlangt hij dat de Maatschappij op dezelfde voorwaar
den als op de andere gebouwen op deze eigendommen tegen hypotheek f 2500,
toestaat, hetgeen mij voorkomt zonder eenige zwarigheid verleent te kunnen 
worden. 

B. Woonhuis van de heer Ainsworth. De heer Ainsworth beklaagde zich en niet 
zonder reden, dat elk met wien hij in aanraking gebragt is geworden zijn eigen 
belang heeft behartigt, zonder het zijne in aanmerking te nemen en dat hij op het 
door hem gestichte Nijverdal nog geen huis bezit hetgeen hij het zijne kan noomen, 
en zich behelpen moet op den Eversberg alwaar de inwoning door de zonderlinge 
vordering van den Baron de Heerdt voortaan onmogelijk gemaakt wordt. Hij 
verlangd aIleen een cottage waarvan hij de kosten op f 6000,- raamt. Daar de 
Vergadering in het vorigejaar (zie besluit Conf. 7 Novemb. 1837) reeds het beginsel 
had aangenomen om voor de woning van Ainsworth en van eenige meesterknechts 
eventueel f 8000,- te verstrekken, en zulks aileen geen gevolg gehad heeft omdat 
de Heer Ainsworth nog vooreerst op den Eversberg heeft kunnen blijven, vordert 
dit punt weliswaar opnieuw geene beslissing, doch ik heb begrepen hier alles wat 
Nijverdal betreft gezamenlijk te moeten behandelen. 

C. Huizen voor arbeiders. Ook omtrent dit gewigtig punt blijft de behoefte 
bestaan en zal de fabrijk eenigzins aan hare bedoeling beantwoorden, dan moeten 
er tenrninste nog een tiental dergelijke woningen gebouwd worden, waarvan de 
kosten geenzins verloren zijn, maar bij de waarschijnlijk jaarlijks toenemende 
bloei van Nijverdal zelfs later eenen goeden interest kunnen opleveren. 

De Heer Ainsworth besluit het overzigt hetwelk hij mij over dit alles mede
deelde met de volgende woorden: 

"Ik geloof hierbij alles vermeld te hebben, wat deze geheele inrigting betreft; 
deszelfs tegenwoordige behoeftens zijn: 

1. Eene nieuwe stoommachine. . . . f 3500,-
2. Eene 2e werktuig voor de kettingsterkerij f 7000,-
3. Een huis voor den Heer Ainsworth. . . f 6000.-
4. Acht of tien huisjes voor werklieden . . f 4000,-
5. Een grooter magazijn (en voor het vias en voor het garen) f 2000,
Dit alles maakt slechts . . . . . . . . . . . . . . . . . f 22.500,
Het noodigst zijn het woonhuis en huisjes voor de arbeiders, om ons verder 
van dienst te zijn, zoude: Ie de kettingsterkerij opnieuw aan de fabrijkanten 
aanbevolen moeten worden. 2e Eene tweede commissie voor Vlaamsch linnen, 
zo mogelijk van 750 tot 1000 el, hoogst wenschelijk zijn." 

Wat nu mijn gevoelen over dit alles betreft, zoo acht ik het uitschot van deze 
som, waarvoor wij eene waarde, eenige gebouwen en machinerie verkrijgen, 
gering als ik dezelve vergelijk met de groote opofferingen welke zich de Maat
schappij omtrent vele takken van nijverheid getroost heeft en nog jaarlijks ge
troost, doch tevens is dit uitschot van onberekenbare waarde wanneer ik in aan
merking neem dat het van het toestaan dezer som kan afhangen of Nijverdal inde
daad aan deszelfs bestemming zal kunnen beantwoorden en welligt de kiem van 
een bloeyende fabrijksoord zal kunnen worden, dan of ook deze ondernerning 
door gebrek van volharding eene onder de mislukkingen zal moeten worden 
gerekend. Niets zoude rnij echter aangenamer zijn, dan dat deze voor ons geheele 
land zoo gewigtige plaats ook eens door de overige leden der Directie mogt worden 
bezocht en alles in de bijzonderheden mogt worden nagegaan. Ik houde mij over
tuigd dat in dat geval de zaken zelve te sterk spreken zouden, dan dat rnijne beoor
deeling of preadvies daarna eenig gewigt in de weegschaal zoude behoeven te 
leggen. Hiermede besluit ik het berigt over een reisje waarin ik weder vele vriend
schap en welwillendheid ondervond en hetwelk rnij vooral bij de herinneringen 
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aan mijne vroegere bezoeken van Overijssel in 1812, 13 en 14, 1832, 34, 35 en 37 
tot de aangenaamste opmerkingen omtrent toenemende voorspoed en welvaart 
aanleiding gaf en mij tevens in de overtuiging bevestigde dat zoo de Maatschappij 
voordeelen van den Staat heeft genoten zij ook van haren kant voordeelen ver
schaft heeft, en nog verder mag doen verwachten, welke buiten haar, voor deze 
afgelegene en bijna vergetene provincien altijd onbereikbaar zoude zijn gebleven. 

Oldenzaal, Augustus 1838. 

[copie, geparafeerd door 1 WiIIem de Clerq 

9. VERSLAG VAN EEN REIS DOOR DRENTHE IN MAART 1839, DOOR 
R. CAMPBELL, BESTEMD VOOR DE DIRECTIE VAN DE N.H.M. 

A.R.A. (Hulpdepot Schaarsbergen), Archief N.H.M., Agentschap Nijverdal, 
Confidentieel Brievencopieboek, 23 Maart 1839, nr. 16. 

Inleiding. Naar aanleiding eener uitnoodiging door Z.Exc. den Heere Gouver
neur der provincie Drenthe aan de ondergeteekenden gedaan, tot het bezoeken 
der plaatsen in die provincie alwaar thans bepaald is, dat onder bescherming der 
Nederlandsche Handel Maatschappij calicotsweverijen zullen worden ingerigt, 
geven zij zich de eer van deze reis aan de Directie dezer Maatschappij bij deze 
verslag te doen. 

Meppel. Op den 20sten dezer de reis over Meppel aangevangen, was dit de eerste 
plaats waar de ondergeteekenden het doel derzelve aanvingen. De Heer Ditt die 
aldaar de weverij voor zijne rekening onderneemt, had bereids een locaal gehuurd 
geschikt voor een 30 a 4O-tal getouwen en de noodige materialen en andere arti
kelen voor een 25-tal weefstoelen besteld. Van de zijde van het plaatseJijk bestuur 
ondervond de Heer Ditt de meeste medewerking, zoodat hij geenzins aan eenen 
goeden uitslag der onderneming twijfelde. Meppel telt nagenoeg 7000 inwoners, 
drijft veel handel en is het hoofdcommunicatiepunt van Drenthe. Men vindt er 
eenige weyers die het welbekende Meppelder Everdoek vervaardigen, op de oude 
wijze met de handspoel. Kinderen worden echter hiertoe niet gebezigd, zoodat 
er knapen en meisjes van twaalf tot zestien jaren in massa zijn die spoedig het 
gebruik van den sne1spoel zullen kunnen en daarnaar verlangen. 

Smilde. De weg van Meppel naar Assen leidt geheel langs de vaart of zooge
naamde Smilde. De communicatie per as tot Assen is slechts nog op eenen af
stand van anderhalf uur onbestraat. Dit werk is echter aanbesteed en moet in den 
loop van dezen zomer voltooid zijn. Op nagenoeg vier uren afstand van de hoofd
plaats der provincie, vindt men langs beide zijden van die vaart, die door onaf
zienbare veenderijen is gegraven, eene keten van woningen voor allerlei soort van 
menschen die in de veenderijen hun bestaan vinden. De populatie wordt op 3000 
zielen geschat. In de veenderijen werken niet dan sterke en volwassen mannen, 
en de kinderen tot aan de achttien jaren hebben aldaar volstrekt geene bezigheden, 
zoodat het invoeren der weverijen met de snelspoel als van het hoogste gewigt 
mag beschouwd worden, en het als een der gelukkigste omstandigheden voor de 
bevolking van de Smilde kan geacht worden, wanneer elk huisgezin door de ver
diensten der kinderen het sober bestaan, dat door het hardste en zwaarste werk 
als turfgraven wordt verkregen, van 30 tot 40 stuivers of meerder wekelijks zal 
vermeerderd zien. De Heer Westra, welke niet ontbloot is van eenige middelen, 
heeft zich bereid getoond om de calicotsweverij langs de Smilde te ondernemen, 
meer met het doel om eenige bezigheid en in het belang der armen, dan tot eenige 
zucht op winst. 

Assen. Op een half uur afstand van Drenthe's hoofdplaats eindigen de woo
ningen langs de Smilde gebouwd; het kanaal loopt echter tot aan de stad door. 
De bevolking van Assen begroot men op ruim 2400 zielen, en daaronder worden 
vele handen van behoeftige kinderen gevonden, die insgelijks met verlangen het 
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gebruik den snelspoel wenschen te kennen. De Heer Bremer, die in Assen voor 
zijne rekening de calicotsweverij heeft ondernomen, heeft reeds een stuk gronds 
aangekocht en de fundamenten doen leggen van een gebouw voor ruirn 30 ge
touwen. Aanvankelijk is door Z.Ed. eene schuur in huur genomen en voor eene 
weverij ingerigt, waarin de getouwen achtereenvolgend worden geplaatst. De 
Heeren Vos (advocaat) en Sluis (ambtenaar bij het Gouvernement van Drenthe) 
hebben insgelijks eene calicotsweverij in Assen willen daarstellen, onaangezien 
Z. Exc. de Gouverneur hen zulks in bedenking heeft gegeven en om eene con
curren tie voor te komen die voor beide etablissementen niet dan nadeelig kan zijn 
in het verkrijgen, formeren en behouden der weyers bij eene zoo beperkte bevol
king. Deze goede raad schijnt geene ingang gevonden te hebben, en onder mede
werking van de Heeren Gebr. Bendien van Almelo hebben deze Heeren een zestal 
getouwen geplaatst, onder het opzigt van eenen meesterknecht, daartoe door de 
Heeren Bendien verstrekt, aan wien nu reeds het buitengewoone hooge loon van 
f 7 wordt betaald; en dus bij den aanvang met opzetting van loonen werkt, iets 
dat uit de fabricatie van het eenvoudig calicotsartikel moeijelijk terug te vinden is 
en aileen schijnt plaats te hebben uit zucht eener verkeerd geplaatste naijver. 

Reiten. Beilen, op drie uren afstands van Assen binnenwaarts gelegen, is een 
plaatsje dat met Goor in Twenthe is te vergelijken; schijnt geheel voor de calicots
weverij geschikt te zijn. De bevolking wordt op 3000 zielen geschat. In 1820 is dit 
dorp door eene ramp getrolfen en geheeI in de asch gelegd. De huizen zijn dus 
nagenoeg nieuw en met pannendaken belegd, en inwendig zeer geschikt om een 
of twee getouwen te plaatsen. De Heeren Timmer & Smit, die zich aldaar met de 
invoering der snelweverijen belasten, zullen een Iocaal als weefschool van 20 ge
touwen nederzetten, en hebben het voornemen de weyers daarin zoo ver te oefe
nen, dat men hen een getouw in hunne woning kan toevertrouwen, terwijl zulks 
ook algemeen schijnt te worden verlangd. Voorloopig hebben deze Heeren eene 
schuur doen inrigten om de getouwen te plaatsen. 

Hoogeveen. Op eenen afstand van nagenoeg vier uren Iigt Hoogeveen van Beilen 
tusschen Meppel. Dit is eene ruime uitgestrekte plaats, en alwaar voor volwasssene 
menschen middelen van bestaan worden gevonden in uitgravingen, bouwen van 
turfschepen, houthakkingen enz.: doch alwaar evenals in aIle andere plaatsen 
van Drenthe geen werk voor jeugdige handen bestaat. De Heer Van der Veen, 
zoon van de predikant aldaar, heeft geen moeite gespaard om het calicotsweven 
zich eigen te maken en bereids groote vorderingen daarin gemaakt. Uit de model
weverij zijn hem reeds twee modellen voor getouwen, benevens een onderwijzer 
gezonden. Het armbestuur heeft aan den Heer Van der Veen provisioneel een 
locaal aangewezen tot het inrigten zijner weverij in het armgesticht dat in 1809 
daar terstede door Koning Lodewijk Napoleon is gesticht. 

Wij vonden daarin reeds twee leerlingen aan het weven, die bereids eenige 
stukken hadden vervaardigd, en zeer goede calicots waren. 

De Heer Van der Veen zal een gebouw plaatsen voor ruim 30 getouwen. Huis
weyers zullen zich te Hoogeveen naar het schijnt niet laten vormen, en de weyers 
zullen jongens en meisjes van 14 a 16 jaren zijn. De bevolking staat met die van 
Meppel gelijk en wordt op 7000 zielen geschat. 

Vroeger hebben de Heeren Gebr. Scholten van Almelo beproefd de calicots
weverij hier in te voeren. Er bestaat onder het opzigt van een meesterknecht eene 
weverij, doch de zaak schijnt niet te zullen worden voortgezet. 

Onderhandelingen met Z. Exc. den Gouverneur. Bij ons verblijf te Assen, alwaar 
wij de eer hadden door Z. Exc. ten haren :huize op het minzaamst en met onder
scheiding te worden ontvangen en behandeld, wenschte Z. Exc. gaarne te ver
nemen, waar ter plaatse dat de goederen, in Drenthe te vervaardigen, eventueel 
zullen moeten worden afgeleverd. AI de hiervoren genoemde plaatsen hebben 
eene communicatie te water door Meppel en Hasselt naar zee. Van Assen zelfs 
vaart er geregeld een beurtman op Amsterdam en van veel belang zou het derhalve 
voor de Drentsche fabriekanten zijn, indien zij hunne goederen te Amsterdam 
konden afleveren, waardoor voor hen de kosten over Zwolle naar Nijverdal 
zouden worden uitgewonnen. 
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Z.Exc. heeft ons te kennen gegeven dezer dagen onder de fabriekanten in de 
vijf genoemde plaatsen het door de Maatschappij voorloopig bepaalde aandeel 
van 4000 stukken calicots per kwartaal in Hare gewoone bestellingen van dit 
fabrikaat, gelijkelijk voor de helft in 5/4 en 6/4, te verdeelen, zoodat elk faoriekant 
eene order zal ontvangen op 400 5/4 en 400 6/4 calicots. 

In de modelweverij wordt de meeste spoed gemaakt met het aanmaken der 
modelgetouwen voor al deze plaatsen, terwijl de Heer Ainsworth zich onledig 
houdt om geschikte onderwijzers onder zijne voormalige weyers te zoeken. 

Door Z. Ed. als door mij is zoo aan Z. Exc. voornoemd als aan de in deze 
genoemde Heeren door ons de verzekering gegeven, van in het belang der provincie 
van Drenthe in het algemeen en van elke plaats in het bijzonder, die onderrigtingen 
en medewerking te verleenen welke men van ons in het vervolg zou kunnen ver
langen. 

Wij hebben ons hiertoe bereid verklaard in de overtuiging dat zulks ten volle 
met de goede bedoelingen en belangstelling der Directie omtrent Drenthe zal 
strooken, en de Twenthsche fabriekanten daardoor buiten de gelegenheid te 
stellen om de nijverheid van Drenthe geheel en aileen ten hunnen voordeele te 
exploiteren, daar het tevens van het hoogste belang is eene concurrentie tegen 
Twenthe te vestigen. 

10. VERSLAG VAN EEN REIS DOOR OVERIJSSEL IN SEPTEMBER 1839, 
DOOR WILLEM DE CLERCQ, GERICHT AAN DE DIRECTIE VAN 

DE N.H.M.67) 

A.R.A. (Hulpdepot Schaarsbergen), Archief N.H.M., Secretarie, Bijlagen der 
Processen Verbaal der Directie, 12 Oktober 1839, Dr. 8642 R. 

Reeds meermalen het genoegen gehad hebbende, U over den toenemenden 
voortgang der welvaart en nijverheid in Overijssel te onderhouden, zal ik ditmaal 
alleen datgene aanstippen, hetwelk Uwe aandacht het meest verdient tot zich 
te trekken. 

Nijverdal. Ik begin met Nijverdal als het midden punt, van waar zich ooze 
werkzaamheid naar verschillende kanten uitstrekt. Ik yond den uiterlijken aanblik 
veel verbeterd sedert mijn laatste bezoek aldaar. De aanbouw van eenige huisjes 
door Ainsworth; de aanleg van de gronden der Maatschappij alwaar zich thans 
reeds opkomend hakhout vertoont hetwelk binnen eenige jaren tenminste eenige 
beschutting tegen de felle Oost- en Noordewinden zal opleveren; de ontginning 
van bijna aile de gronden zoo aan de Maatschappij als aan den Heer Ths. Ains
worth toebehorende, die trapsgewijze voortgang, dit alles neemt het denkbeeld 
eener woestijn meer en meer weg. 

Met eene kleine jaarlijksche opoffering van een paar duizend guldens zal de 
verbetering steeds zigtbaar worden. De gelden voor den aanleg bestemd, zijn 
niet overschreven, en zelfs over die voor de zoo noodzakelijke bestrating van den 
weg naar het magazijn is nog niet beschikt, daar men voornemens is door eenen 
grindweg het verlangde doel met mindere kosten te bereiken. 

Op het gebied van Ainsworth zijn vijf nieuwe huisjes gebouwd, waarvan het 
laatste nog onvoltooid is. Elk dezer huisjes wordt door werklieden bewoond, die 
in de fabrijk hunne bezigheid hebben. 

De moestuintjes bij elk dier huizen geven dit jaar voor het eerst groenten. De 
geheele plek van Ainsworth is bepoot of als weide aangelegd; zijne us paarden 
zijn dit jaar aile met eigen hooi gevoed. 

Van de zijde van de Maatschappij heeft men ook niet stilgezeten. Er is een dijk 
vervaardigd, die tot aan het magazijn loopt en waardoor veel gemak veroorzaakt 

61) Dit verslag genoemd bij W. M. F. Mansvelt. Gesch. Ned. Handel Mij., 
deel I, biz. 308. 
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wordt, daar anders in den winter al de werklieden die van Hellendoorn kwamen 
door het water en slijk moesten waden, terwijl er nu een vast pad is. 

Het land van de Maatschappij is nu alles bepoot, bezaaid en in akkers verdeeld, 
met welker bearbeiding men zich bezig houdt in de oogenblikken, wanneer de 
werkzaarnheden dit toelaten. Het slechtste land, eene partij van 24 akkers, is toch 
door die bearbeiding in de laatste twee jaren met fl50 a f200 in waarde verbeterd. 

Ook van andere kanten begint men meer en meer belangstelling in deze plaats 
aan den dag te leggen. Er is eene nieuwe herberg opgerigt, die echter nog niet 
aan de behoefte voor fatsoenlijke reizigers voldoet; maar reeds woont er een 
bakker en bestaan er andere gemakken voor de bewoners, terwijl een gegoede 
boer er ook reeds een huis heeft doen zetten, zoodat het weI te verrnoeden is, dat 
dit voorbeeld door anderen gevolgd zal worden. 

Bij de toenemende bevolking doet zich de noodzakelijkheid van een godsdienstig 
vereenigingspunt meer en meer gevoelen, en de Heeren Ainsworth, Campbell en 
van Wijngaarden zijn er dan ook reeds ernstig op bedacht geweest, om tot de oprig
ting van een gereforrneerd kerkgebouw over te gaan, daar hun te kennen was 
gegeven, dat men weI genegen zou zijn eenen leeraar aldaar te beroepen. Tot nu toe 
echter bestaat er nog geene mogelijkheid om de benoodigde kosten tot den aan
bouw van dit kerkgebouw te vinden, die op f 7000 geraamd worden. 

Van den anderen kant hebben ook de Leden der afgescheidene gemeenten eene 
hoeveelheid van een 67 tal onderteekeningen zoo te Hellendoorn als in de ornlig
gende buurtschappen verzameld, en dringen bij den Burgerrneester van Hellendoorn 
op de vestiging eener gemeente aan, volgens de bepaling van het Koninklijk 
besluit. 

Agentschap der Maatschappij. Ik mag met genoegen de getuigenis afieggen, 
dat ik het beheer van het Agentschap, even gelijk voorheen, in eenen staat gevonden 
heb, waarop niets aan te merken viel, geschiedende de werkzaarnheden met de 
meeste regelmatigheid en naauwkeurigheid, en zijnde de boeken en aanteekeningen 
met de meeste zorg bijgehouden- - -

Het magazijn yond ik in goeden staat. Aileen was men genoodzaakt geweest om, 
toen er eens zeer vele calicots waren opgeslagen, den zolder te stutten, omtrent 
welker verzakking eenige vrees was onstaan- - -

De kwaliteit der calicots voldeed over het algemeen goed, hoewel er een groot 
onderscheid tusschen de verschillende partijen opgemerkt werd. Het meer gesloten 
zijn der stof, waarop het zoveel aankomt, is vooral het gevolg van het gebruik 
van beter garen. De tegenwoordig in Overijssel besteed wordende weefloonen zijn: 

voor de 5/4 14 stuivers 
6/4 17 a 18 stuivers 
7/4 20 a 22 stuivers 
8/4 22 a 24 stuivers 

Inrigtingen van den Heer Th. Ainsworth. De Directie is door de uitvoerige berigten 
van den Heer Ainsworth genoegzaam bekend met den staat der vlasspinnerij, de 
ontoereikende uitkomst welke dezelve heeft opgeleverd, alsmede met de pogingen 
die onvermoeid door den Heer Ainsworth worden aangewend om de uitgaven 
te verminderen. 

Eene groote schrede werd hierin gedaan, door het wegzenden der Engelsche 
hekelaars en het gebruik maken van jonge lieden, tot dien arbeid door den Engel
schen meesterknecht die aileen behouden werd, opgeleid. Indien deze poging 
goed slaagt geeft dit artikel alleen eene bezuiniging van f 1600 a f 1800. 

Ook het in werking brengen der machinerie voor het spinnen van den afval, 
die nu uit Engeland verwacht wordt, zal eene nieuwe vermindering aan het verlies 
veroorzaken. Het is eigenlijk alleen de machine tot het voorspinsel die verwacht 
wordt, daar het spinnen zelve op de reeds in werking gebragte molens geschieden 
kan. Ainsworth zegt "the fiaxspinning will pay itself, but never the expenees of 
the first erection". De oorzaken hiervan zijn aan de Directie bekend; zij zijn 
gelegen in de meerdere kosten der machinerie en der brandstof, en in de mindere 
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bedrevenheid van het werkvolk. Ik deelde aan Ainsworth de aanrnerking mede 
over de vlasspinnerij uit de memorie van den Heer van der Meersch, en vonden 
wij, dat het groote onderscheid bestaat in den hoogeren verkoopsprijs van het 
garen, in de memorie aangenomen, terwijl bij de verkoop van het ruwe vIas juist 
het tegenovergestelde plaats heeft. Immers besteedt men hier f 1.80 voor het Nederl. 
pond vIas, terwijl men in Belgie slechts f 1.60 te betalen heeft; daartegen wordt 
hier het vlasgaren it 18 cts of f 4. 77 per bundel verkocht; terwijl men in de memorie 
daar voor 22t cts of f 5.90 aaneemt. Hierin Iigt de groote reden van het onderscheid 
in de beide beschouwingen van den uitkomst- - -

Men heeft zich vroeger een te groot denkbeeld gemaakt omtrent bet belang 
van onze vlasteelt, en het gebruik daarvan in Engeland. De geheele oogst van het 
Hollandsche vIas bedraagt niet meer dan voor eene maand van de benoodigdheid 
in Engeland. De grootste zwarigheid blijft het debiet van het gefabriceerde garen. 
Dit, aan de kleine fabrijkanten aan te brengen die voor f 100 it f 200 tegelijk nemen 
en maanden lang naar de betaling laten wachten, is onmogelijk vol te houden, 
daar men, zonder bepaalde reizigers om het fabrijkaat te debiteren en de gelden 
in te zamelen, zulks als onuitvoerlijk beschouwd. Het eenige plan bestaat dus 
daarin, om dit garen in de fabrijk zelve of in derzelver nabijheid te doen weven, en 
daardoor aan de fabrijkanten de waarde van hetzelve te toonen en den om loop 
van het geld mogelijk te maken. Deze arbeid moet geschieden door werklieden 
aan Nijverdal verbonden, en die niet van 1 it 2 uur veraf behoeven te komen. De 
huisjes welke Ainsworth nu laat bouwen, bevatten de plaats voor twee it drie 
weefgetouwen. Door's jaarlijks voor f 3500 it f 4000 een zestal dergelijke huisjes 
te plaatsen, kan het doel ten volle bereikt worden. 

Sferkerij. Niet aileen blijft de sterkerij goed gaan, maar door de wijze van werking 
thans ingevoerd voor de twee machines, kan men in eene halve dag zooveel werken 
als vroeger in anderhalve en vervalt ook meestal het werken des nachts, hetgeen 
een groot voordeel geeft. De winsten door deze inrigting verkregen worden echter 
terstond wederom tot andere behoeften gebezigd, zoodat gelijk Ainsworth zegt: 
"all the profit goes in the works". Het is indedaad opmerkelijk hoeveel bier in 
het laatste jaar weder tot stand gebragt is, zoodat het duidelijk blijkt, dat er meer 
geld besteed is geworden dan er door de Maatscbappij geremitteerd werd. Ten 
bewijze strekken de hooiberg en schuur en de aanvang van een magazijn, welks 
oprigting volstrekt noodzakelijk was. De sterkerij gaf in een half jaar brute f. 24.000 
winst. Hiervan gaat af f. lO.OOO aan tarwe en f.4000 aan onkosten, voorts nog voor 
paarden, wagen enz., zoodat het "clear profit" omstreeks f. 10.000 in het Jaar zijn 
zal. De machinerie van dit etablissement slijt zeer weinig en kan langen tijd duren. 

De boeken worden thans met de meeste orde gehouden, onder toezigt van den 
Heer van Wijngaarden, die den geheelen dag in de fabrijk bezig is, en er wordt 
geene cent uitgegeven, die niet behoorlijk onder de rubriek waarop dezelve betrek
king heeft, gebragt wordt, zoodat wij tegen het einde des jaars eene volledige 
inventaris en afzonderlijke taxatie zullen ontvangen van 1) de sterkerij, 2) de 
linnenweverij en 3) van de vlasspinnerij, daar het toch nimmer de bedoeling der 
Maatschappij geweest is den Heer Ainsworth het verlies te laten dragen, op deze 
laatste proeve gevallen. 

Op de vlasspinnerij zoude dan kunnen afgeschreven worden en de twee overige 
zaken voor rekening van Ainsworth blijven. De machinerie voor het vlasspinnen 
is in tien jaren afgewerkt, en verliest derhalve ieder jaar 10 percent. 

Aangenaam is het mij te kunnen melden, dat de veenderijen van Ainsworth, 
dit jaar, onder de bewerking van eenen deskundigen, een veel beter resuItaat 
dan in het vorige hebben opgeleverd, zoodat hiervan bij toeneming een goeden 
uitslag te verwachten is, waarvan het genoegen aileen gestoord wordt door de 
duizende zwarigheden die de Administratie der Accijnsen aan de circulatie van 
de turf in den weg legt, zijnde onlangs eene kar aangehouden en tot eene moeijelijke 
rid van meer dan een uur door het zand gedwongen om de voorgewende fraude 
van 2t cents. Er is dan ook op Nijverdal reeds een ambtenaar gevestigd die f. 500 
's jaarlijks ontvangt, volgens Ainsworth "to do nothing at all." 

Modelweverij. De modelweverij is thans opgeheven op twee weefgetouwen na 
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waarop DOg stukken afgewerkt moesten worden, terwijl al het vervaardigde goed 
op hier is afgezonden, en de DOg overige grondstoffen allengskens opgeruimd 
worden. Onze wever D. Cook zet thans weefgetouwen op voor ten Hoopen; 
Grobitz te Kampen heeft reeds eene bestelling of damaste goederen bekomen. 

Almelo. Te Almelo zag ik de fabrijk van G. O. Coster, een weefhuis alwaar 
niet aile stoelen bezet waren. Desnietemin schijnt zijn voorraad al zeer belangrijk 
te zijn en de aandrang tot plaatsing van eene grootere hoeveelheid zijner calicots 
was zeer groot. De hoop, die toen nog op de West Inds. Maatschappij gevestigd 
was, werd sedert verijdeld. 

Van G & H Salomonson zag ik aileen de tweede, zijnde de eerstgenoemde op 
reis. Zij deden onlangs een magazijn bouwen dat een goed voorkomen heeft. 
Hunne verbindtenissen met fabrijkanten breiden zich meer en meer uit. Zij geven 
het garen en nemen de calicots met 15 cents premie terug, waarvan echter transport 
en kosten af moeten, terwijl er s)echts 2t ons per ketting voor den afval vergoed 
worden, waarbij de fabrijkanten klagen dat zij niet bestaan kunnen. 

Van hoeveel nadeel ook in sommige opzigten de te groote invloed van dit huis 
vergezeld gaat, zoo is hetzelve echter een noodzakelijk kwaad geworden, en 
wanneer hetzelve thans ophield, zoude en de Maatschappij en de geheele bevolking 
er sterk onder lijden. Mogt het derhalve later in aanmerking komen de verbindtenis
sen tot het aannemen van hunne consignatien te hernieuwen, zoo acht ik het 
gevoegelijk dat de Directie zich de contracten, die tusschen hen en de kleinere 
fabrijkanten gesloten worden, late voorleggen, opdat deze laatste niet geheel 
aan hun opgeofferd worden. 

De Gebs. Salomonson drongen vooral aan op de verrneerdering hunner com
missie en op, al waren het maar 200 stukjes per kwartaal, voor hunne fabrijk te 
Ruurloo. 

Throstle Spinnerij van Hofkes & Cie. De spinnerij was zooverre gevorderd, 
dat de weinige machines die er thans staan garen leveren, waarop volgens zeggen 
van Ainsworth geene aanmerking te maken was. Ondertusschen ontbreekt nog 
steeds het noodige getal machines om de geheele fabrijk in werking te brengen; 
er liggen er nog in Antwerpen onder het huis dat de comrnissie had tot over
brenging uit Engeland; terwijl het niet te bepaken is wanneer deze bezwaren 
zullen ophouden. De machinerie, in het vorige jaar door Hofkes van de Heijder 
gekocht, was nog niet geplaatst. 

Ootmarssum. Sedert het jaar 1812 had ik deze plaats niet bezocht, werwaarts 
men over eenen zandweg rijde. Meer van de chaussee afgelegen, had er hier rnindere 
verandering, dan op de overige vlekken van Twenthe plaats. Op dezelfde lijn als 
Oldenzaal gelegen, is ook dit oord meer Munstersch dan Hollandsch en de invloed 
der geestelijkheid aldaar groot, zooals nog onlangs bij het oproer, tijdens het 
afbreken van den toren, bleek. 

De Burgemeester Dannenborgh, wiens leverancie Diet Zeer groot is en die 
diep in de calicots steekt, was Diet zeer gunstig omtrent de Maatschappij gestemd 
en verlangde meer af te leveren. 

J. F . Staverman & Cie. hebben ook slechts eene zeer kleine order van de Maat
schappij. Zij hadden daarentegen voor Previnaire tot 47 weyers toe aan het werk 
gehad op de weefgoederen. Hun fabrijkaat schijnt echter niet zeer te behagen 
en deze zaak is afnemende. 

Cramer & Strufing bezocht ik niet, alhoewel zij eene directe bestelling van de 
Maatschappij hebben, daar de toestand dier firma zeer ongunstig moet zijn, 
doordien der eerst ondergeteekende bijna zinneloos moet wezen, of schoon de 
tweede een knap mensch schijnt te zijn. 

B. Coster die voor Hofkes & Cie. werkt, sprak ik toen niet, doch hij is naderhand 
herwaarts gekomen om zijn beklag tegen gezegd huis in te leveren. 

In deze plaats is over het algemeen het fabrijkwezen DOg voor verdere uit
breiding vatbaar. Men ziet er vele weyers, doch meest voor zetbazen voor andere 
plaatsen werkende. De bombazijn weverij ligt hier geheel ter neder, gelijk bijna 
overal. De omstreken van Ootmarssum zijn indedaad schilderachtig; nabij deze 
plaats stond vroeger het bekende Drostenhuis. Men ziet er een tweetal korenmolens 
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door water gedreven wordende, welke ligging ook zeer geschikt voor fabrijken 
zijn zoude, terwijl er nog eene andere dergelijke inrigting op een half uur afstands 
van de stad, te vinden is, die echter naar den kant van Nordhorn ligt. 

Denekamp. De zandweg naar Denekamp, op twee uur afstands ten Zuid Oosten 
van Ootmarssum gelegen, is niet onaangenaam en voert onder anderen over de 
Dinkel, eene rivier waarvan het water zeer helder en welsmakende is, en naar men 
vermeent, ook voor verwerij bijzonder geschikt zoude zijn. Over Denekamp voert 
de groote weg naar Duitschland; dit plaatsje Iigt bijna op de grenzen. Nergens 
bijna zag ik de fabrijkatie zoo levendig als hier, en bijna achter elk venster zag 
men weven. 

Westrik, de eenige fabrijkant met wien de Maatschappij in bepaalde verbinding 
staat, was niet te huis. Daarentegen sprak ik Keyzer, de zwager van Peese Bink
horst, die zeer sterk op commissie aandrong. Het meeste wordt hier gewerkt 
voor Gebr. Bendien, zijnde de chef van dat huis te Almelo, van deze plaats af
komstig. 

Oldenzaal. Hier eindigt de Hollandsche straatweg en voert spoedig naar Olden
zaal, op een uur afstand gelegen, terug. In die plaats is thans de concurrentie 
en de botsing der verschillende gezindheden het grootst; het is de eenige plaats 
alwaar ik de klagt over het wegnemen van weyers nog hoorde uiten. Dit is ten 
deele te wijten aan de verschillende, reeds bij de Directie bekende intrigues, door 
den burgemeester Peese Binkhorst in het werk gesteld, alsmede aan de oprigting 
der fabrijk van de Heeren B & H Veltman, terwijl de nu weder dreigende concur
rentie van den Heer A Kerstiens dit oord aan nieuwe onlusten schijnt bloot te 
stellen, en de door het beleid van oozen Agent geslotene overeenkomst groot 
gevaar loopt weldra verbroken te zullen worden. 

Plannen van den heer A. Kerstiens. Of schoon de brief die tot het meer bepaalde 
onderzoek over dien Heer aanleiding gaf reeds door de Directie beantwoord 
werd, acht ik het nodig ten deze in eenige bijzonderheden te treden. De Heer 
A. Kerstiens verzocht reeds voor eenige maanden bij het Provincial Bestuur 
autorisatie om eene uitgebreide fabrijk op te rigten, en dit wei te Losser, op de 
uiterste grenzen, eene boerenplaats welke hoegenaamd geene gemakken tot eene 
dergelijke inrigting aanbiedt. Nadat hem hiertoe de concessie geweigerd was 
geworden, verklaarde hij later aan den Heer Stork te Oldeozaal, ten aanhoore 
van anderen, dat het eigenlijk zijne bedoeling geweest was om aldaar te sluiken. 
Sedert echter heeft hij eenige weyers te Losser geplaatst en aldaar patent verkregen 
(of schoon de Burgemeester eerst gemeend had zulks te moeten weigeren). Ook 
in Oldenzaal heeft hij weyers, doch nog slechts een zeer gering getal. 

Meer opzien verwekte het te Oldenzaal, dat hij vlak buiten de poort een stuk 
grond voor f. 1800 kocht en aldaar een gebouw oprigt met de vleugels voor weverij 
en waaraan geene kosten gespaard zullen worden. Dit alles baart te meer verwonde
ring, wanneer men in aanrnerking neemt dat de Heer Kerstiens tot nu toe geene 
orders van de Maatschappij heeft, dat hij zich te Oldeozaal slechts ten koste der 
bestaande fabrijken kan uitbreiding en dat zijn vermogen, naar men zegt, op 
verre na niet zoo aanzienlijk schijnt te zijn als tot de uitvoering zijner groote plannen 
vereischt wordt. 

Het voornemen van den Heer Kerstiens om het geringe zeildoek tot vervanging 
der koffijzakken te doen strekken was volgens Ainsworth geenzins aanprijzens
waardig. Hij noemde deze monsters "common stuff"; vond dezelve ongelijk en 
hier en daar slechts van eene soort van touw vervaardigd. Met onze Colletas voor 
topsales die 40 cents kosten, waren dezelve niet te vergelijken. Verder heeft de Heer 
Ainsworth over dit artikel geschreven, en is bezig daarvan in Engeland nog betere 
monsters te verzamelen. 

De gestreepte stoff en door Kerstiens aangeboden zijn de zoogenaamde Listados 
voor de West-Indien gevraagd en die in Helmond veel vervaardigd worden. 
Voorzeker zoude deze fabrijkatie, die zoovele spoelsters in het werk houde, voor 
Oldenzaal bijzonder nuttig zijn, doch het is geen artikel waaraan de Maatschappij 
behoefte heeft. 

CalicotJabrijkanten Ie Oldenzaal. Behalve de Heeren Peese Binkhorst en Gelder-
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man, zag ik ook nog de Heeren Stork & Costers, die zich veel moeite tot verbetering 
van hun fabrijkaat geven en ook in grovere stoff en arbeiden. 

Lasser. Losser, hetwelke ik den volgenden dag op de reis naar Enschede bezocht, 
en alwaar ik door den burgemeester Eekhout heusch ontvangen werd, levert 
weinige bijzonderheden op, doch ook mer zijn vele weefinrigtingen gevestigd 
en is ook de Heer Eekhout genoodzaakt geweest een nieuw gebouw te doen 
opzetten. Doordien zijne betrekking met Salomonson ophoudt, beveelt hij zich 
dringend tot vermeerdering van orders aan. 

Enschede. De tijd liet mij niet toe in Enschede de menigvuldige leveranciers te 
spreken of mij te diep met de aldaar bestaande geschiIIen in te laten. Ik bepaalde 
rnij bij de voomame etablissementen. 

Enschedesche Katoenspinnerij. Bij het afzijn van den Directeur Dixon werd ik in 
de fabrijk door William Dixon, aan wien eerstgenoemde zijne magt had over
gedragen, rondgeleid, die echter door dengene die de spinnerij als hoofdspinner 
bestuurde, weinig scheen gerespecteerd te worden. 

In deze spinnerij worden 27 molens, elke van 312 spillen, door een stoomwerktuig 
van 24 paardeokracht in werking gebragt. De grootste productie bedroeg 3000 
kilo's; een goede spinner maakt 100 Ned. ponden per week. De moeijelijkheden 
met Comrnissarissen scbijnen voor deze fabrijk wrange vruchten te dragen; de 
prijs van het kwartaal scheen nu weder te hoog gesteld op f 1,58 en daardoor was 
de voorraad tot op 30/m Ned. ponden aangegroeid. 

Ook k1aagde Van Heek die mij vergezelde, dat men in den laatsten tijd No. 24 
in de plaats van No. 30 had afgeleverd, hetgeen door den jongen Dixon daaraan 
werd toegeschreven, dat men zich tegen de benoeming van een behoorlijk opzichter 
der fabrijk, verzet had. 

Grofspinnerij: In deze spinnerij bestuurd door J. Dixon (de zoon), werd ik door 
dien Gezant der Maatschappij ontvangen. Er wordt hier slechts katoen van No. 5 
en 6 vervaardigd en de productie op 17 molens zoude 1800 @ 2000 kilo's kunnen 
bedragen, doch was op verre na zoo groot niet. Het stoomwerktuig heeft eene 
kraeht van 7 paarden. 

Het oorspronkelijke fonds dezer spinnerij, groot f 44000.-, werd aan de ma
chinerien en verdere inrigting geheel besteed, zoodat er geen kapitaal overbleef 
om voor eigene rekening te spinnen en men tot het spinnen @ faeon moest over
gaan, hetgeen bij het vooroordeel dat men nog tegen deze garens heeft vele moeije
lijkheid veroorzaakt. Het gevolg is dan ook, dat noch de f 500.- huur aan de 
Maatschappij toegezegd, noch de f 1200 aan Dixon als Directeur verzekerd, tot 
heden uitbetaald hebben kunnen worden, waaromtrent de jonge Dixon rnij ver
zocht zijn leedwezen aan de Maatsehappij te willen betuigen. 

Weverij van Chs. de Maere. De weverij van de Maere werd op den vroegeren 
voet voortgezet. In het magazijn yond ik zeer goede stukken, doch de hoeveelheid 
kwam mij voor minder dan in het verleden jaar te zijn. Hij schijnt zelfs te gevoelen, 
dat hij zijne fabrijkatie niet verder behoeft uit te breiden en is van voornemen de 
beide gallerijen bij zijn huis op te ruimen door de weyers naar huis te zenden en 
hun @ domicile te doen werken, waardoor gewoonlijk veel minder vervaardigd 
wordt ... 

Hengelo. Ik sprak met Pol en Dijk, die echter voornamelijk met hunne eigene 
belangen ingenomen waren en den wensch teuitn, dat de Maatsehappij niet aIleen 
aan geene vermindering der bestelling van weefgoederen mogt denken, maar hun 
daarentegen van den voorraad mogt ontlasten die zich bij hen opeengestapeld had. 

Goor.. In Goor yond ik weder veel verbeterd en was de toenemende welvaart 
hier blijkbaar. De Heer Arntzenius bewoont nu het Knapenhuis en is daar beter 
in de gelegenheid zijne zaken te overzien. Zijn bezwaar bestaat nog steeds, Ie. 
in het gemis der Gouvernementsgoederen, waarvoor mj bij de 100.000 stuks 
koffijzakken, die hem ten hoogste f 5000,- kunnen opleveren, slechts ten deele 
eene compensatie vindt; 2e. in de vroeger overgenomene en nu geheel nuttelooze 
getouwen voor het imitatiekatoen waaromtrent hij van de biIIijkheid der Maat
schappij eenige tegemoetkoming inroept; 3e. in het materiele zijner fabrijk, dewijl 
de huur der oorspronkelijke loods, alwaar de snelspoel het eerst snorde, met dit 
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jaar afioopt en dit gebouw te veel reparatie vordert om hetzelve te behouden. Zijn 
voornemen was derhalve om achter het knapenhuis een weefhuis op te trekken, 
waartoe hij het terrein bezit; doch vreest hij daartoe overtegaan bevorens ver
zekerd te zijn van de verlenging van zijn contract. 

Deze zaak door den Heer Arntzenius sedert reeds schriftelijk voorgedragen 
zijnde, zal voorzeker eerlang een onderwerp van de beraadslaging der Vergadering 
uitmaken alzoo de beslissing wei eenige spoed vordert. 

Enter. Bij Arntzenius sprak ik ook Leestemaker van Enter, die sinds jaren aldaar 
werkzaam is en gaarne eenige commissie voor zijne eigene rekening zoude willen 
uitvoeren. 

Te betreuren is het, dat er niet 3 @ 4000 stuks calicots in het kwartaal overig 
blijven om derzelve over eenige plaatsen te verdeelen, daar waar daaraan dringende 
behoefte bestaan. Hiertoe zou het werkzame Enter behooren, alsook: 

Hellendoorn en Oldemarkt. Hellendoorn door deszelfs ligging zoo naauw aan 
de Maatschappij verbonden, en niet minder Oldemarkt, waarin de Gouverneur 
van Overijssel zooveel waarde schijnt te stellen. Het ware zeIfs hoogst wenschelijk, 
dien hoogen ambtenaar die steeds gereed is om waar hij kan de Maatschappij van 
nut te wezen, ook een wederkerig blijk van hoogachting en medewerking te kun
nen geven. 

Bleekerij van Ainsworth: Ik yond deze bleekerij niet zeer bezet met werk, het
geen aan Ths. Ainsworth, die zich aldaar beyond, herhaalde klagten deed uiten 
over de weinige begunstiging en ondersteuning die hij in deze zaak ondervond, 
en beklaagde hij zich vooral over het nadeel hem door de laatste circulaire der 
Maatschappij berokkend, dewijl vroeger een groot gedeelte der 3e. klasse, welke 
calicots thans door de Maatschappij zelve zullen worden overgenomen, bij hem 
gebleekt werd. Ik beloofde hem deze omstandigheid onder de aandacht der Directie 
te zullen brengen. 

In deze bleekerij kunnen thans niet meer dan 1500 stukken wekelijks gebleekt 
worden, doch wanneer de machinerie die nog uit Engeland verwacht wordt zal 
in werking gebragt zijn, zal dit aantal aaozienlijk grooter worden. Alles heeft 
een net aaozien en de blijkbare toenerning van orde en zindelijkheid onder het 
werkvolk is in deze bleekerij duidelijk zigtbaar. 

Besluit. Reeds te lang hield ik misschien Uwe aandacht met dit overzigt bezig. 
Het zal U echter daaruit genoegZaam zijn gebleken, dat de welvaart in Overijssel 
nog vooruitgaande is, dat de aanzienlijke sommen door de Maatschappij sedert 
zeven jaar aan arbeidsloonen betaald niet vruchteloos besteed zijn geworden, 
en dat elk onbevooroordeelde dit zal moeten toestemmen. 

Overproductie van calicots bestaat er voorzeker in groote mate, doch dit was 
onvermijdelijk bij de toenemende bekwaamheid der weyers, bij de concurrentie 
en bij de geneigdheid van zoovelen om in deze handelstak deel te verkrijgen. Dit 
is dan ook een kwaad dat zichzelve eenigzins zal genezen, en tot het opsporen 
van andere uitwegen en vermindering van prijzen zal moeten leiden. Hetgeen ik 
met meer regt aan de fabrijkanten van Overijssel zoude verwijten, is hun gebrek 
aan medewerking en hunne kleingeestige zucht om de wezenlijke belangen voor 
de toekomst aan een klein voordeel voor het oogenblik op te offeren. Vandaar de 
beschuldiging van Ainsworth, dat de Overijsselsche fabrijkanten uit hun zelve 
in vele opzigten nog geene schrede voorwaarts gedaan hebben. Indien het hier
mede anders gelegen ware en er meer zamenwerking tot het algemeene balang 
bestond, zoude er reeds eene tweede spinnerij te Enschede opgerigt zijn geworden. 
Zoude de reize van Ainsworth omtrent de vervaardiging der piloos en bombazijnen 
op eenen beteren voet reeds rijke vruchten gedragen hebben. Zoude het der blee
kerij van Ainsworth minder aan werk ontbreken en zoude eindelijk de linnen
fabrijkatie geheel vernieuwd zijn geworden, en onze vlasspinnerij daarin eenen 
krachtigen steun hebben bevonden. 

Doch wij mogen ons in ooze verdere weldadige voornemens omtrent deze 
provincie niet door de stijfhoofdigheid of kortzigtigheid van sommigen laten 
terughouden. Volharden blijft ook hier de leus; en wanneer deze volharding door 
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wijsheid bestierd en door liefde voor het zoo gelukkig begonnen werk aangevuurd 
wordt, dan zal het later bJijken dat de eerste steen van Nijverdal, niet vergeefs 
gelegd is geworden. 

Amsterdam, 12 October 1839 

Willem de Clercq. 

11. INLEIDING TOT EEN RAPPORT VAN E.C. VAN DER MEERSCH 
GETITELD "OVERZIGT OVER DE FABRIKATlE, IN VERBAND MET DE 
BESTELLINGEN OP LIJNWADEN VOOR 1841, D.D. 30 NOVEMBER 1840": 

A.R.A. (Hulpdepot Scharasbergen). Archief N.H.M., Secretarie, Bijlagen de' 
Confidentiele Processen Verbaal der Directie, 10 April 1841, nr. 10. 

A1hoewel het tijdstip nog niet gekomen is dat men zich reeds onledig zou kun
nen houden met de regeling oozer bestelling van manufacturen voor het dienst
jaar 1841 , zoo heeft men echter begrepen dat het aan de Directie der Nederlandsche 
Handel Maatschappij niet ongevallig zijn kan eenige punten te zien aanstippen, 
in het vertrouwen dat dezelve, als voorbereidende inlichtingen beschouwd, welligt 
nier zonder invloed zulJen blijven op het besluit door Haar later te nemen. 

Indien men zich op het standpunt plaatst, waarop onze jeugdige nijverheid 
thans kan beoordeeld worden, dan heeft men aile reden om zich te verheugen 
met de reeds verkregene uitkomsten en de voordeelen daardoor aan den lande 
verzekerd. 

Het is hier geenzins de reden in breedvoerige behandeling te treden omtrent 
de verschillende, doch ondergeschikte takken van nijverheid welke door het daar
stellen van een nationaal fabriekwezen zijn begunstigd geworden; maar indien 
het waar is - hetgeen trouwens geen bewijs vordert - dat handel en scheep
vaart de gunstigste gevolgen op het volksbestaan uitoefenen, dan zal men niet 
ontkennen dat de nijverheid niet minder hare weJdaden doet gevoelen, en reeds 
van nu af eene algemeene en vroegere niet bekende welvaart onder de nijvere 
volksklasse heeft verspreid. 

Aan de Nederlandsche Handel Maatschappij is, onder Gods zegen, alleen deze 
welvaart te danken, en voorzeker zou een fabriekwezen hier te lande nimmer zijn 
tot stand gekomen, indien de Directie, de mogelijkheid en het voordeel daarvan 
ioziende, zich ten algemeenen nutte niet die opoiferingen had laten welgevaIlen, 
welke bij dergelijke vaderlandsche ondernemingen altijd onvermijdelijk zijn. 

Met een blik op het verleden hebben wij reden om trotsch te zijn, op de buiten
gewone en rassche ontwikkeling oozer meergemelde nijverheid en uit de statis
tieke opgaven welke men bij dit rapport voornemens is meer uitvoerig te behan
delen, zal men met genoegen bemerken, dat in minder dan zeven jaren ons fa
briekwezen op die hoogte gekomen is, dat zij van nu af aan de geheele behoefte 
van Nederlandsch Indie kan voldoen, en in vergelijking met 1830, de alsdan aan 
de Maatschappij door de Belgische fabrieken geleverde katoenen manufact meer 
dan driemaal te boven gaat. 

Wee/ school: Door het oprigten van eene weefschool te Goor werd onder op
leiding van den Heer Thomas Ainsworth als het ware de grondslag gelegd van 
eene eenvoudige, meer doelmatige en verbeterde fabricatie van calicots ; fabricatie, 
welke later in het grootste gedeelte van Overijssel en vooral in het nijvere Twenthe 
verspreid, de Maatschappij weldra in staat stelde hare uitzendingen van dit artikel 
te regelen, en door driemaandelijksche bestellingen zich voor hare behoeften aan 
calicots te verzekeren. 

Calicots : Welligt zal het aan de Directie niet onaangenaam zijn, door de vol
gende uiteeozetting de trapsgewijze vermeerdering der fabricatie van calioots 
eenigZins te beoordeelen. Onze geregelde bestellingen te beginnen met het 3e 
kwartaal 1834 tot en met het laatste kwartaal van 1840 tot grondslag nemende : 
waren dezelve, voor ieder der afgenoemde jaren, als voIgt: 
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1832 - 1834 Ie en 2e kwartaal 
1834 3e en 4e kwartaal 
1835 met Wilson en Goor 
1836 idem en Poelman 
1837 met Poelman 
1838 met Jacobson en Co. 
1839 met G. en H. Salomonson 

met Zeeland en Drenthe 
1840 met Salomonson 

en voor blaauwverwing 

11,600 ps. 
35,000 ps. 

192,950 ps. 
237,800 ps. 
216,500 ps. 
258,600 ps. 

i~:~ ~ 406,000 ps. 

1~:~ ~ 610,000 ps. 

zonder te berekenen de aanzienlijke partijen, welke - of schoon door de Maat
schappij niet besteld - echter voor rekening van particulieren insgelijks hunnen uit
weg naar Java hebben gevonden. 

Vergelijkt men nu de bestelling van 1840 met die van 1830 welke alhoewel 
slechts bestaande in 100,000 stukken calicots en tijdelijk nog in 24,000/2 ps. cam
brics, reeds van zooveele belang voor het Belgische fabriekwezen werd beschouwd, 
dan zal men de voordeelen beseffen welke uit dezen tak van nijverheid aileen onder 
de ingezetenen des Rijks zijn verspreid. Slechts op twee stukken per week berekend, 
verschaffen deze 600,000 stuks aan meer dan 6000 weyers onafgebroken werk, 
en door het jaarlijksch in omloop brengen van een aanzienlijk kapitaal van min
stens f 750.000 voor weefloonen, fabricatie-kosten van allen aard als voor rieten, 
kammen, spoelen, weefstoelen en onderhoud derzelve enz., en verder vermoede
lijke winst der fabriekanten, wordt het bestaan van welligt evenzooveel huisge
zinnen verzekerd en verspreidt aIzoo eene algemeene welvaart onder eene bevol
king, welke de milde hand zegent aan wie zij dezelve verschuldigd is. 

Met opzet spreekt men hier niet van de aanzienlijke hoeveelheid van ongeveer 
123,000 ps. calicots en cambrics welke door tusschenkomst van de firma Previ
naire & Jacobson aangekocht, later door de Maatschappij naar Java zijn ver
zonden, noch van de nog onlangs voor gemeene Rekening, door de West-Indische 
Maatschappij ingekochte 25,000 stukken. 

De eerste toch behooren of zijn te beschouwen als eene tijdelijke leverantie, 
welke later door de vermeerderde bestellingen van 1839 en 1840, zijn vervangen, 
terwijl de laatste, hoewel het quantum van 1840, met een gelijk getal vermeerde
rende, slechts moet beschouwd worden als gestrekt hebbende tot opruiming van 
een overproductie, welke dan ook tot verminderde prijzen is aangekocht. 

In den loop van het rapport zal welligt de gelegenheid zich aanbieden om op de 
transactie van Previnaire en Jacobson terug te komen, en alsdan het nadeelige 
doen kennen hetwelk zij op de fabricatie zelve heeft uitgeoefend. 

Indien men nu de prijzen vergelijkt tot welke de calicots in de zeven aangewezen 
jaren zijn aangekocht, dan ontwaart men eene trapsgewijze vermindering van 
ongeveer 37%, vermits de calicots 5/4, in 1835 met f 6.75 per stuk betaald, ons 
thans @ f 4.15 worden geleverd. Niet aan de prijsvermindering der garens aIleen 
is de bekomen reductie toe te schrijven, maar grootendeels is dezelve verkregen 
door eene verbeterde, meer bezuinigde en tevens meer doelmatige bewerking, en 
ten bewijze daarvan strekke in de eerste plaats de gereduceerde basis van f 5.60 
p. stuk, in verhouding tot de garenprijs van 12 deniers sterling per engelsch pond 
tegen die van f 4.98 tot welke hij thans is gebragt; terwijl in de tweede plaats eene 
meer strenge en in het belang der nijverheid, zelve gevorderde keuring bij de clas
sificatie der calicots, ons den waarborg oplevert om slechts voldoende stukken 
tegen den voor ieder kwartaal bepaalden prijs te ontvangen. 

Kunst-bleekerijen. Indien men nu in aanmerking neemt dat de kunstbleekerijen 
een personeel van ongeveer 500 werklieden gebruiken, en dat de kosten van bleek
loon, inpakken enz., slechts @ f 1,- per stuk berekend, eene waarde van ongeveer 
f 600.000,- voorsteIt, dan brengt de Maatschappij, voor het artikel calicots 
aileen, een kapitaal van f 1.350.000 in omloop, waardoor aan duizenden van 
menschen een bestaan verzekerd wordt en hetwelk niet weinig toebrengt tot be-
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vordering van handel, scheepvaart en landbouw, drie der voornaamste bronnen 
van algemeene welvaart. 

Katoen-spinnerijen. Vestigen wij nu ooze aandacht op de tweede hier te lande 
ingevoerde tak van nijverheid, met name de katoenspinnerij, dan hebben wij als
mede om, doch in eenen meer beperkte zin, reden van tevredenheid, en indien 
het al waar is, dat de opofferingen, welke men zich bij het oprigten van het eerste 
etablissement te Haarlem heeft moeten getroosten, minder voldoende vruchten 
hebben opgeleverd, is het echter niet te ontkennen, dat het daarstellen dezer katoen
spinnerij aanleiding heeft gegeven tot het oprigten van een etablissement van 
gelijken aard te Enschede en eindelijk tot het uitbreiden van datgene het weIk 
reeds te A1melo bestond. 

Al wederom is het hier geenszins de reden de oorzaak op te sporen van den 
mingunstigen toestand waarin opgenoemde Etablissementen zich thans bevinden, 
en nog veel minder de middelen aan te wijzen welke derzelver toestand zouden 
kunnen verbeteren; maar indien eene morele premie van 14%, waarmede de 
buitenlandsche garens voor regten, vrachten, commissie, assurantie en verdere 
kosten bezwaard zijn, de spinners niet in staat stelt met de Engelsche garenprijzen 
te concurreren, dan moet de oorzaak daarvan eensdeels worden toegeschreven 
aan de mindere bedrevenheid oozer werklieden, en anderdeels aan de minder 
doelmatige inrigting der werktuigen, welke in evenredigheid met die van ooze 
naburen eene betrekkelijk mindere productie opleveren, terwijl eindelijk de hoo
gere prijs der grond- en brandstoffen alsmede op de uitkomst dezer fabricatie 
niet dan ongunstig werken kan. 

Hoe het ook zij, en zonder hier te spreken van het gevaarlijk en impolitieke 
dat er in zou kunnen gelegen zijn om, in spijt van Engeland, hetzij door hoogere 
inkomende regten of door het gebieden van uitsluitend gebruik te maken van 
inlandsche garens, ooze spinnerijen daardoor te trachten te beschermen en op 
te beuren, dan nog zou deze maatregel als onraadzaam voorkomen, vermits men 
daardoor van lieverlede de fabricatie van calicots ten grooten nadeele van oozen 
handel met Java zou bezwaren, en ons alzoo minder in staat stellen om op die 
markt met voortbrengselen van de vreemden te concurreren en het reeds zoo 
belangrijk verkregen aandeel in den lijnwaadhandel aldaar te bewaren. 

De spinnerijen zooals zij thans bestaan verschaffen intusschen werk aan onge
veer 1000 personen, van beide kunne en jaren, en de gezamenlijke productie der 
drie etablissementen op ongeveer 14,000 N Ib per week of 750,000 Nib's jaars 
berekend, brengt, al wederom voor spinloon en aile verdere kosten 70 cts per 
N Ib geraamd, een kapitaal van ongeveer f 525,000 in omloop, en weI als het ware 
direct door de Maatschappij vermits de gesponnen garens aan Haar later in calicots 
werden afgeleverd. 

Voegen wij hierbij de in werking zijnde powerlooms of mechanieke weefstoelen, 
dan wordt het getal werklieden met ongeveer 400 personen vermeerderd en zouden 
alzoo de meergemelde spinnerijen en powerloomweverijen aan minstens 1400 
personen een bestaan verzekeren. 

Katoendrukkerijen. De trapsgewijze vermeerdering onzer uitzendingen aan 
gedrukte katoenen zal voorzeker de aandacht der Directie tot zich trekken; en 
inderdaad, wanneer men nagaat dat in het gunstigste tijdstip van 1830 de Belgische 
katoendrukkerijen slechts eene jaarlijksche hoeveelheid van 760 kisten of 38,000 
stukken aan de Maatschappij afieverden, en weI tot prijzen welke in verband tot 
die der calicots van 1830 @ 1840 ongeveer 24% hooger waren dan die welke thans 
worden betaald, dan kan men niet ontkennen dat deze tak van nijverheid hier te 
lande derwijze is vooruitgegaan, dat men voor dit artikel, weI te verstaan in goede 
kwaliteit des doeks en soliditeit der kleuren, de vreemde concurrentie weinig te 
vrezen beeft. Alleen door vermeerderde bestellingen en verminderde prijzen was 
dit doel te bereiken, en de uitkomst heeft geleerd dat men zich daartoe niet vruch
teloos tot de drukkers heeft gewend. De volgende uiteeozetting strekke daarvan 
al wederom ten bewijze. 

In de onderstaande tijdstippen betaalde men de twee voornaamste artikelen 
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als chitzen en mignonetten, en bestonden onze uitzendingen of bestellingen voor 
ieder jaar als voigt: 

1830 in Belgie 760 kisten @ f 11.50 mign.68), @ f 16 chitzen 
1834 alhier 269 @ f 11.50 
1835 556 @ f 11.50 
1836 727 @ f 11.20 
1837 740 @ f 10.90 
1838 865 @ f 10.50 
1839 1520 @ f 9.35 
1840 1625 @ f 9.05 

@ f16 
@ f16 
@ f 14.25 " 
@ f 14.40 " 
@ f 14.25 " 

" @ f 13.33 " 
@ f 12.37t " 

zoodat er, onverminderd de hoogere prijzen der verfstofi'en en onder aanmerking 
dat de prijs van f 5.50, waarop de drukkers de calicots bij hunne opgave van 1840 
hebben berekend, met die van f 4.48i als toen betaald zeer nabij overeenkomt, 
werkelijk een verschil bestaat van f 2.45 per stuk op de mignonetten 

en van f 3.72i per stuk op de chitzen, 
hetweik, dooreen genomen @ f 3.11, de zooeven genoemde vermindering van 
ongeveer 24% bevestigt. 

Moeijelijk is het te bepalen welke waarde aan arbeidsloonen van allen aard, 
onkosten en winst der fabriekanten wordt uitbetaald, zoomede de kapitalen welke 
voor verfstofi'en, vitriool, aluin, sumac, potasch en menigvuldige andere drogerijen 
van vreemden oorsprong, in de stuksgewijze prijsberekening der gedrukte katoenen 
zijn begrepen. Maar indien men van de waarde der voor de in 1840 bestelde 1625 
kisten geraamde som van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 980,000 
aftrekt het bed rag der verbruikte 81,000 ps calicots @ f 5.50, en dus 
ongeveer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 450,000 
dan blijft er een circulerend medium van . . . . . . . . . . . . . f 530,000 
hetwelk voor een groot gedeelte hier te lande verblijft; en onverminderd de 1000 
@ 1200 werklieden, aan wie de katoendrukkerijen werk verschafi'en, aan honderd 
andere personen een bestaan verzekert. 

Door het zoo gunstig genomen koninklijk besluit van 29 November 1839, 
waarbij aan de drukkers de verpligting is opgelegd om voor de verzending naar 
Java geene andere calicots te gebruiken dan van inlandschen oorsprong wordt aan 
onze calicotweverijen het rniddel geopend om in de behoeften der meergemelde 
drukkerijen te voorzien. De bestelling aan gedrukte katoenen voor 1840, tot 
grondslag nemende, zouden de 81,ooops waarin dezelve bestond, aan meer dan 
1,200 weyers, spoelders, enz. aanhoudend werk verschafi'en en wederom eene som 
van ongeveer f 100,000 in omloop brengen. 

Adrian Rood, Verwerij en Drukkerij. Dat de oprigting van het etablissement 
van den Heer Previnaire te Haarlem, het eenige van dien aard dat wij hier te 
lande bezitten (behalve die van de Heeren de Heyder & Co, en Prince & Co vooe 
het verwen), volkomen aan het doel beantwoord, zal wei geen betoog vorderen. 
De trapsgewijze verbetering der fabriekaten, welke thans met de Zwitsersche 
vergeleken weinig op niet te wenschen overiaten, en de voordeelige prijzen tot 
welke zij steeds of Java worden verkocht, bevestigen dit ten volle, en beschouwt 
men het derhalve als overbodig deswegens uit te weiden. 

Men bepaalt zich dan ook tot het aanstippen, dat onze besteIlingen, van dit 
artikel in 1830 in Belgie zich slechts bepaalden tot een 100-tal kisten, terwijl die 
aan den Heer Previnaire ingevolge contract of later gewijzigde overeenkomsten 
van 1834 @ 1840 successivelijk zijn aangegroeid van 180 tot 1054 kisten in hetjaae, 
onverminderd nog eene waarde van f 200,000 aan roode garens welke voor de 
markt op Java nimmer in Belgie zijn besteld. 

Zooals genoegZaam bekend is, zijn er geene artikelen waarop de prijzen der 
verfstoffen, meerder invloed hebben dan op het Adrianopelsch Rood. In verband 
tot de daarvoor gebruikte calicots schijnt het verwloon op ongeveer 60% der waarde 

68) Mignonetten. 

I2 
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van een stuk 5/4 effen rood berekend te kunnen worden, en uit hoofde van de 
meekrap aIleen heeft men zich op een dergelijk stuk een verhooging van 85ct 
moeten laten welgevallen. 

Hoe het ook zij, indien men op den bij contract bepaalde primitieven 
prijs van .............. . 
bijgevoegd de toegestane premie van 18% 

f 8.75 
f l.57t 
f 10.32 t 

daarbij de verhooging der meekrap ad. . . 85 
dan zou men immers betalen. . . . . .. .. . . .... f lLl7t 
voor een stuk 5/4 effen rood ingevolge contract geleverd, terwijl men voor een 
dergelijk stuk buiten contract in 1840 geleverd ad. . . . . . . . . . f 16.20 
na aftrek van den prijs der calicots . . . . . . . . . . . . . . .. 6.75 
thans slechts voor verwloon betaalt . . . . . . . . . . . . . . . . f 9.45, 
hetwelke dus met de geheele weglating der premie van 18% nog eene kleine ver
mindering van 15% op den primitiven prijs van f8.75 voorstelt, vermits in boven
gemelden prijs van f 9.45 de verhooging van de meekrap is begrepen, hetgeen met 
die van f 8.75 geenszins het geval is. 

Op den thans betaalden prijs van f 16.20 behoudt men zich voor bij dit rapport 
later terug te komen. Intusschen geldt hier de aanmerking dat, even zooals dit 
bij de behandeling der gedrukte katoenen is opgemerkt, het zeer moeijelijk is en 
bijna ondoenlijk is het circulerende medium te kennen hetwelk hier te lande blijft. 

Indien men echter van de waarde waarop de geheele bestelling voor 1840 
geraamd ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl,34O.ooo.
aftrekt die der daartoe gebruikte 52,700 ps calicots 

ad f7.20 
de garens 

f 379.400.
f 100.000.-

blijft f 860.000.-, 

dan gelooft men gerustelijk te kunnen aannemen, dat de heift dezer som of 
ongeveer f 500,000 hier te lande in omloop blijft, terwijl bovengemeld etablissement, 
welks personeel op ult. December 1838 @ 415 werklieden opgegeven, welligt 
door de sedert zoozeer vermeerderde werkzaamheden tegenwoordig aan 550 
menschen werk verschaft. 

Even zooals bij de katoendrukkerijen is opgemerkt, komt al wederom het 
grootste gedeelte der voor het Adrianopelsch Rood benoodigde calicots ten 
voordeele van de inlandsche weverijen. De bestelling van 1840 tot grondslag 
nemende, zouden na aftrek van dat gedeelte dat door Jacobson & Co kan worden 
geleverd, minstens 40,000 ps ten behoeve der handweverijen overblijven, en al 
wederom aan 500 weyers werk verschaffen en een nieuw kapitaal van ongeveer 
f 60,000 jaarlijks in omloop brengen. 

Weefgoederen. Met leedwezen spreekt men hier van de vierden en voorheen 
zoo belangrijken tak van nijverheid als die der zoogenaamde weefgoederen, of 
met verschillende kleuren gewevene katoenen stoffen, welker stand niet aileen 
zorgelijk maar tevens met een geheel verval wordt bedreigd. Omtrent dit gewigtig 
onderwerp, hetwelk uit hoofde van de vele en in vergelijking van andere takken 
van nijverheid aan een overgroot getal werklieden werk verschaft, behoudt men 
zich insgelijks voor later terug te komen. 

Voor het tegenwoordige bepaalt men zich aileen tot het vergelijkende overzigt 
van de fabricatie der weefgoederen in de verschillende tijdstippen van 1830@ 1840. 
Van de gehele bestelling van 1830, bestaande in 912 kisten verdeeld tusschen 
20 fabriekanten, is slechts die van twee kisten per maand of 21 kisten in het jaar 
bij de Heeren Prince & Co behouden en zelfs later in 1832 op 72 kisten gebragt. 
Van dat tijdstip rekent ook de oprigting van de bontweverij van den Heer C. de 
Maere wiens bestelling onverminderd de taffachelas voor Japan bestemd, voor
loopig op 12 kn 's maands of 144 kisten in het jaar bepaald, tot 1834 is blijven 
voortloopen en eindelijk in 1835 tot op 16 kisten in de maand is vermeerderd. 
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Buiten de aan beide bovengemelde fabriekanten gedane bestonden er geene 
vaste en geregelde bestellingen voor 1837, vermits de orders aan de sedert 1832 
bijgekomene fabriekanten gegeven, als de Heeren S & G Dijk, Jan Pol, H van 
Eijk, Previnaire, slechts als proeven waren te beschouwen of wei als overname 
van goederen, welke ons nu en dan door deze of gene fabriekanten waren aan
geboden. Voor de drie jaren van 1834 @ 1836 worden dan ook de uitzendingen 
als grondslag aangenomen, en bestonden dezelve als voIgt: 

in 1834 uit 172 kisten, 
in 1835 uit 288 kisten, 
in 1836 uit 531 kisten, 

terwijl de werkelijk bestellingen, voor de volgende jaren waren als: 

in 1837 - - - 600 kisten, 
in 1838 - - - 921 kisten, 
in 1839 - - -1200 kisten, 
in 1840 - - - 756 kisten, 

alles onverminderd de zoo aanzienlijke partijen door de firma van Previnaire 
& Jacobson ingekocht en welke, voor een groot gedeeIte bestaande in slingdams, 
niet weinig hebben bijgedragen om de markt op Java te drukken en daardoor 
het verval van het artikel weefgoederen eenigZins hebben voorbereid. 

Indien men nu van de som, welke voor de bovenstaande besteUing van 765 
kistelYis uitgetroklcen, namelijk. . . . . . . . . . . . . f 730,000 
aftrekt de waarde der garen berekend op ongeveer 
100,000 N Ib @ f4.-.......... . . . .......... f 400,000 

dan blijft er f 330,000 

welke al wederom in omloop worden gebragt. Terwijl volgens de opgave van ult. 
December 1838, en onverminderd het personeel van de Noord-Brabantsche 
weverijen, het getal der werklieden alstoen op 4183 werd berekend, zijnde nagenoeg 
zesmaal zooveel als de calicotsweverijen voor eene gelijke hoeveelheid van 60,000 
stukken zouden gebruiken. Vit den aard van het fabrikaat zelve onstaat dit groote 
verschiI, vermits een groot gedeelte der voorbereidende werkzaamheden der 
calicotsweverijen, met name, scheeren, spoeIen, bolijnen, afhaspelen, sterken em., 
in het vreemde worden verrigt, terwijl bij de bontweverij dit een en ander hier te 
lande geschiedt, zoomede het verwen van eenige der benoodigde garens, zooals 
blaauwe, groene en meer andere. 

Voegt men hierbij dat door de oplettendheid, welke bij het weven der bonten 
uit hoofde van de verscheidenheid der patronen vereischt wordt, de productie 
oneindig minder dan die der cali cots is, dan laat zich het zoo groote personeel 
dezer fabricatie ligtelijk verklaren. 

Door het inkrimpen der orders van de Maatschappij zal het bovengemelde 
getal van 4,183 werklieden voorzeker zeer verminderd zijn; intusschen gelooft 
men dat in de tegenwoordige omstandigheden het cijfer van 2/3 of ongeveer 
3,000 niet als overdreven kan worden beschouwd. 

Blaauwkatoenverwerijen. Omtrent het artikel van blaauw geverwde katoenen wel
ke voorheen nimmer ofbij onbeduidende partijtjes in Belgie zijn aangevraagd, merkt 
men hier aan, dat het zoo sterk toenemende debiet van dit artikel op Sumatra, 
waarvan de behoefte in vervanging der zoogenaamde Salemporis jaarlijks op 
meer dan 50,000 stukken wordt berekend, aan de Maatschappij de gelegenheid 
heeft geopend om 3/10 der aanvraag voor het Agentschap Padang hier te lande 
te bestellen, en de uitvoering dezer commissie aan den Heer P. G. Bormeester 
toe te vertrouwen. De gunstige berigten welke steeds over dit artikel zoo van 
Padang als van Batavia inkomen, en de algemeene lof, welke men aan de kwaliteit 
van dat fabricaat toezwaaid, bewijzen dat de belangen der Maatschappij aan goede 
handen zijn toevertrouwd. 

Tot het verwen der stoffen wordt uitsluitend van inlandsche calicots gebruik 



Soorten 

180 THE BIRTH OF THE DUTCH COTTON INDUSTRY 

gemaakt, terwijl een groot gedeelte van de daartoe benoodigde indigo uit de 
veilingen der Maatschappij aikomstig is, zoodat van de voor de 15,000 ps uit
getrokken waarde ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f 176,000 
na aftrek van de daarvoor gebruikte garens 45,000 N Ib 

@ f 1.30 per Ib 
minstens 

als circulerend medium kan worden beschouwd, en deze tak van 
met inbegrip der weyers, welligt aan 250 personen werk verschaft. 

68,000 
f 108,000 

nijverbeid, 

Jacobson & Co. Van het etablissement dezer firma, te Haarlem gevestigd, is 
reeds onder het rubriek van katoenspinnerijen en powerloomweverij gesproken, 
en het door hetzelve gebezigde personeel onder dat van de calicotsweverijen op
genomen. Dit is almede het geval voor het grootste gedeelte van deszelfs voort
brengselen welke, hetzij als calicots 2400, dan wei als 3000 drs beschouwd, deel
maken van en begrepen zijn in de kapitalen welke als circulerend medium zijn 
aangewezen. Voor een klein gedeelte der 3000 drs, en de geheele productie der 2600 
drs, zoude welligt eene uitzondering kunnen gemaakt worden; intusschen, en 
daar deze vermoedelijk en in betrekking tot de overige bestellingen slechts zeer 
onbeduidend is, vermeent men deswegens geene bijzondere melding te moeten 
maken, zijnde dit mede het geval voor de verwloonen, welke voor de 2600 drs 
aan de Heeren de Heijder & Co of F. J. Prince & Co worden uitbetaald. 

Na de verschillende punten zoo beknopt mogelijk behandeld te hebben, welke 
met betrekking tot het artikel van katoenen manufacturen meer onmiddelijk tot 
de statistieke opgaven behooren, heeft men ecbter het doelmatige begrepen om 
de verschillende uitkomsten en vergelijkingen der bijzondere takken van nijverbeid 
in dit rapport voorkomende, rubrieks gewijze te moeten opnemen en dezelve 
in den volgenden staat te vereenigen. 

Bestellingen 
in BeIgie 1830 

Bestellingen alhier in 1840 

Kisten Stukken Kisten Stukken Vermoedelijk 
getal personen 
daardoor 
werkzaam 

Vermoedelijk 
circulerend 
medium 

Calicots & Cambrics 2480 124000 12200 610000 6100 
500 

1200 

f 750,000 
Bleeken derzelve 
Calicots voor de drukkerij 
Calicots voor Adrianopel-

rood 
Katoenspinnerijen 
Gedr. katoenen 760 
Adrianopeirood 96 
Weefgoederen 912 
Blaauwkatoen 

4248 

38000 
4800 

45600 

212400 

1625 
1054 
756 
300 

15935 

81250 
52700 
37800 
15000 

796750 

500 
1400 
1100 
550 

3000 
250 

14600 

610,000 
100,000 

60,000 
525,000 
530,000 
500,000 
330,000 
108,000 

f 3,513,000 

Uit bovenstaanden staat zal de Directie voorzeker met genoegen bemerken, 
dat onverminderd een kapitaal van ongeveer f 3,200,000 welke voor grond- en 
verwstoffen van allen aard buiten 's lands wordt besteed voor de fabricatie van 
katoenen goederen aileen, niet minder dan 35 tonnen gouds door de Maatsij 
jaarlijks bier te lande in omloop worden gebragt, en daardoor niet aileen het 
bestaan van 14,600 aan dezen tak van nijverheid wezenlijk verbondene werklieden 
van beider kunne en jaren verzekerd, maar welligt aan drie maal zooveel, indien 
men uit hoofde van de in den fabriekarbeid opgenomen kinderen en jongelinge 
de huisgezinnene welke door bet fabriekwezen gedeeltelijk worden onderhouden, 
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in plaats van op vijf personen, zooals zij doorgaans voorkomen, op drie personen 
berekent. 

Ziedaar de vruchten, welke door de onvermoeide zorg voor en de behartiging 
van de belangen welke haar zijn toevertrouwd, zoo ruimschoots door de Directie 
zijn behaald en met hetzelfde genoegen als dat des schrijvers welke deze regelen 
ter neder stelt, zal zij zich gewis in deze zoo gezegende uitkomsten verblijden, 
en onder dankbaar denken aan den Almogenden voor de zoo schitterende wel
daden onzer Zijne Goddelijke bescherming verkregen, zal de Directie de innige 
zeJfvoldoening smaken van de algemeene welvaart zoo krachtdadig bevorderlijk 
te zijn geweest. 



VI 

HET RESULTAAT VAN EEN ENQU~TE NAAR DE GEDWONGEN 
WlNKELNERING IN 1888 

door 

A.POSTMA 

A. INLEIDING 

De jaren tachtig uit de vorige eeuw laten belangrijke wetgevende activi
teiten zien. In het jaar 1882 wordt door Modderman een ontwerp aan de 
Tweede Kamer aangeboden ter uitbreiding van de arbeidsbeschermende wet
geving, in 1885 en 1887 wordt een ontwerp aanhangig gemaakt door zijn 
opvolger Du Tour van Bellinchave. In 1886 wordt de bekende parlementaire 
enquete gehouden, en in 1889 komt de Arbeidswet tot stand 1). Hebben al 
deze activiteiten betrekking op de eigenlijke arbeidsbescherming, aan het 
eind van de jaren tachtig wordt aandacht geschonken aan een andere rnis
stand, nl. de gedwongen winkelnering en het daarmede samenhangende 
Truckstelsel 2). De aanleiding hiertoe was gelegen in de grote stakingen in 
de veenstreken die in het voorjaar van 1888 uitbraken. De staking, begon
nen te Appelscha op 22 maart, verspreidde zich over de veenderijen van 
Friesland, Groningen en Drenthe. De grootste grief van de arbeiders was 
de gedwongen winkelnering: " .... 4et afschaffen van het verplichte koopen 
in den winkel van den vervener blijkt meer de eisch van de arbeiders te zijn 
dan verhooging van loonen" 3). 

De wins ten , door de winkeliers-verveners behaald, waren af en toe exorbi
tant hoog: hier en daar lagen de door hen berekende prijzen 25 % tot 30 % 
boven het gemiddelde prijspeil. Geen wonder dat sommige werklieden be
reid waren een loonsverlaging te incasseren op voorwaarde dat hun de vrij
heid zou worden verleend hun waren in te kopen waar het hun goeddacht. 

Naar aanleiding van deze situatie ging Domela Nieuwenhuis over tot een 
interpellatie. Het was zijn eerste optreden in de Tweede Kamer; kort tevoren 
was hij in het in de veenstreken gelegen district Schoterland gekozen na 
een verkiezingsstrijd met de A.N.W.V.-voorzitter Heldt. In zijn interpel
latie van 14 mei 1888 vroeg Nieuwenhuis aan de Minister van Justitie Ruys 
van Beerenbroek "of hij genegen is ten dadelijke voorziening in dit groote 

1) Wet van 5 Mei 1889, Stb!. 48. 
2) Van Trucstelsel is sprake, wanneer "de arbeider in plaats van in geld zijn 

loon geheel of gedeeltelijk in goederen (o.a. van de onderneming, waarbij hij 
werkzaam is) ontvangt". Onder gedwongen winkelnering wordt verstaan "de 
verplichting door een werkgever aan arbeiders in zijn dienst opgelegd om bepaalde 
artikelen uitsluitend te kopen Of bij de werkgever Of in door hem aangewezen 
winkelzaken". A. N. Molenaar, Arbeidsrecht, Eerste deel, Algemeen Gedeelte, 
Zwolle 1953, p. 295. 

3) W. H. Vliegen, De dageraad der volksbevrijding (1879-1900), deel 2, 1905, 
p.29. 
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misbruik een wetsontwerp in te dienen binnen zeer korten tijd, waarin be
paald wordt: 1) dat de loonen altijd betaald moeten worden in algemeen 
gang bare munt; 2) dat het den werkgevers verboden is den arbeiders te 
verplichten tot het koopen van waren in winkels, hetzij direct, hetzij in
direct door hen gedreven" 4). Toen Nieuwenhuis op deze vragen een z.i. 
onbevredigend antwoord kreeg, diende hij zelf een wetsontwerp in bij de 
Tweede Kamer dat echter nooit wet geworden is 5). 

Intussen zat Ruys van Beerenbroek Diet stil. Bij schrijven van 21 Jull 
1888 6) richtte hij zich tot de Commissarissen des Konings in de provincien 
met enkele vragen betreffende de gedwongen winkelnering 7). De op dit 
schrijven binnengekomen antwoorden zijn niet meer te vinden. "Veronder
steld moet worden, dat ze helaas zijn vernietigd" 8). Een door ons ingesteld 
onderzoek in de Rijksarchieven in de provincies bracht van de meeste ant
woorden de concepten aan het licht, die hierna staan afgedrukt. De con
cepten van Noord-Holland en Noord-Brabant waren spoorloos, die van 
Limburg en Utrecht zijn Diet opgenomen wegens onbelangrijke inhoud. In 
een enkel geval is - waar ons dat belangrijk voorkwam - het antwoord 
van een gemeente opgenomen. 

Een samenvatting van de binnengekomen antwoorden is te vinden in de 
Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp dat op 15 mei 1889 door Ruys 
van Beerenbroek aan de Tweede Kamer aangeboden werd 9). Evenmin als 
het initiatief-ontwerp-Domela Nieuwenhuis is het ontwerp-Ruys van 
Beerenbroek ooit wet geworden. Het is nog gevolgd door een Gewijzigd 
Ontwerp 10) en een Nader Gewijzigd Ontwerp 11). 

B. TEKSTEN 

Brief van Ruys van Beerenbroek 12) 

2e Afdeeling 

No. 101. 

's-Gravenhage, den 21 Juli 1888. 

In den laatsten tijd is meer bijzonder de aandacht gevestigd op misbruiken, 
die in sommige streken van het land zouden bestaan en in het algemeen met den 
naam "gedwongen winkelnering" worden aangeduid. 

De Regering houdt zich bezig met het verzamelen van gegevens ten einde zich 
zoo volledig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. 

4) H.T.K. 1888, p. 21. 
6) Het ontwerp werd ingediend op 29 juni; het Voorlopig Verslag dateert van 

11 september; van 15 oktober dateert een gewijzigd ontwerp. 
6) 2e Afd. No. 101. 
7) De tekst van dit schrijven staat hierachter afgedrukt. 
8) Schrijven van het Hoofd van de Tweede Afdeling van het AIgemeen Rijks

archief, Drs. E. van Laar dd. 27 oktober 1972, no. D 457/B. 
9) B.H.T.K. 1888-1889, no. 110. 
10) Aangeboden aan de Tweede Kamer op 24 mei 1890 (B.H.T.K. 1889-1890, 

no. 16.4, p. 17 en 18). 
11) Aangeboden aan de Tweede Kamer op 2 juni 1891. 
12) Brief van Ruys van Beerenbroek van 21 juli 1888; dossier 97, Dept. van 

Justitie. 
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Ik heb de eer daartoe beleefd de medewerking van UHEG in te roepen. 
Aangenaam zal het roij zijn zoo spoedig mogelijk en weI voor 1 September e.k. 

betreffende elke gemeente in Uw gewest door UHEG te worden ingelicht omtrent 
den bestaanden toestand, waartoe de beantwoording van de volgende wagen 
strekken kan. 

Ie. Worden in Uwe provincie aan werklieden toekomende loonen somtijds 
geheel of gedeeltelijk op andere wijze dan in Nederlandsche geldspecie of munt
of bankpapier uitbetaald? 

2e. In welke gemeenten van Uw gewest, ten aanzien van welke bedrijven en 
sedert wanneer is dit het geval, en waarin bestaat die uitkeering van het loon? 

3e. Wordt in Uwe provincie door werkgevers een rechtstreeksche of zijde
Iingsche dwang uitgeoefend op hunne werklieden om zich in bepaald aange
wezen winkels hunne benoodigdheden aan te schaff en? 

4e. In welke gewesten van Uw gewest, ten aanzien van welke bedrijven en 
sedert wanneer is dit het geval, waarin bestaat die dwang, en worden die be
noodigdheden aan de werklieden ook op crediet verstrekt? 

5e. In hoever worden de waren in die aangewezen winkels en de waren of de 
genietingen, waarin het loon wordt uitbetaald, den werklieden tegen hoogere 
prijzen berekend dan in den regel elders in Uwe provincie daarvoor besteed 
worden? 

6e. Komen in Uw gewest nog andere dergelijke roisbruiken als de hierboven 
onder No. 4e en 5e genoemde voor en zoo ja, welke en ten aanzien van welke 
bedrijven? 

Ten einde de voldoening aan roijn verzoek te vergemakkelijken voeg ik hierbij 
een voor de gemeenten in Uwe provincie toereikend aantal exemplaren van een 
Iijst, behelzende de gestelde vragen, welke ik voorzien van de antwoorden der 
gemeentebesturen van UHEG terugwacht. 

De mededeeling daarbij van aile zoodanige beschouwingen als waartoe het 
onderwerp UHEG aanleiding mocht geven, zal door roij zeer op prijs worden 
gesteld. Zoo zal ik gaarne Uw gevoelen vernemen omtrent de vragen of geheele 
of gedeeltelijke uitbetaling van het loon op andere wijze dan in geld (bijv. in 
huisvesting, brandstoffen, genot van een stuk grond, levensmiddelen enz.) en of 
het op crediet leveren van waren onder aile omstandigheden onvoorwaardelijk 
nadeelig voor den werkman is gebleken. 

No. 1. - 25 Augustus 1888 13) - Commissaris des Konings in Groningen 14) 

Ter voldoening aan de in margine genoemde missive heb ik de eer Uwe Excel
lentie hierbij te doen toekomen de van de Gemeentebesturen in deze provincie 
ontvangen antwoorden op de hun door Uwe Excellentie in betrekking tot de 
zoogenaamde gedwongen winkelnering gestelde vragen. 

Bij kennisneming dier antwoorden zal Uwe Excellentie blijken dat gedwongen 
winkelnering en daarmede gepaard gaande uitbetaling van loonen op andere wijze 
dan in geldspecie of munt- of bankpapier aileen voorkomt in een paar gemeenten, 
waar verveening plaats heeft. Wat dienaangaande valt op te merken is beknopt 
en juist uiteengezet in de antwoorden van het gemeentebestuur van Onstwedde 16). 
De verwijzing daarnaar maakt verdere beschouwingen mijnerzijds overbodig. 
AIleen meen ik met meer nadruk dan door genoemd bestuur is geschied, te moeten 
doen uitkomen dat het op crediet leveren van winkelwaren door de zoogenaamde 
veenboeren, die tevens winkelier zijn, als een groot nadeel voor den veenarbeider 
is te beschouwen, omdat, zooals bekend is, die waren veelal van mindere kwaliteit 

13) De boven de antwoorden vermelde data zijn de exhibita. Voor deze wijze 
van vermelding werd gekozen, aangezien in vele gevallen de verzenddata niet meer 
te achterhalen waren. 

14) Archief C.d.K. 1888; Rijksarchief Groningen. 
16) Het antwoord van Onstwedde staat hierachter afgedrukt. 
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zijn en hem desniettemin tegen hoogere, soms buitensporig hooge prijzen worden 
berekend. Tegenover dat nadeel staat naar mijne meening slechts dit eene voordeel 
dat de veenboer-winkelier door het verleenen van crediet den veenarbeider in staat 
stelt zonder hulp van het armbestuur den winter door te komen, waarvan echter 
het gevolg is dat de laatste daardoor voortdurend afhankelijk blijft van den eerst
genoemde. 

Waar, zooals in sommige andere oorden plaats vindt, een gering deel van het 
loon van vaste arbeiders of werklieden wordt ingehouden voor het hun verleend 
genot van eene woning of van een stuk grond, wordt dat in verreweg de meeste 
gevallen door die arbeiders zelve als een voordeel aangemerkt, omdat die woning 
doorgaans beter is dan andere voor denzelfden prijs te huren arbeiderswoningen 
en de grond hen voor een geringen prijs in staat steIt daarop aardappelen en andere 
levensmiddelen voor den winter benoodigd, te verbouwen. 

No.2. - Antwoord van de gemeente Onstwedde aan de Commissaris des Konings 
in Groningen 16) 

I. Aan werklieden worden hunne loonen somtijds gedeeltelijk op andere wijze 
uitbetaald dan in Nederlandsche geIdspecie, munt of bankpapier. 

II. Dit is het geval ten aanzien van turfgravers en baggeraars en heeft plaats 
gehad, zoolang de turfgraverijen in deze gemeente bestaan. De uitkeering bestaat 
in winkelwaren hoofdzakelijk in kruidenierswaren. 

ill. De dwang, welke door werkgevers wordt uitgeoefend, is zeer verschillend. 
De eigenaren van uitgestrekte veenen hebben meestal geene winkels, en zijn hunne 
werklieden volkomen vrij in den aankoop van aile hunne benoodigdheden. Andere 
verveeners, hoewel winkels hebbende, geven den arbeiders hun loon in geld. Het 
is bij dezen echter eene gewoonte, of liever stilzwijgende conditie geworden, dat 
de arbeiders van die werkgevers koopen. Sommige verveeners echter, betalen 
hunnen werklieden uitsluitend met winkelwaren en zijn in die winkels aile be
noodigdheden verkrijgbaar. 

IV. Dit is het geval aan turfgravers en baggeraars en heeft plaats gehad, zoolang 
de turfgraverijen in deze gemeente bestaan. De dwang bestaat, doordien de werk
gevers, tevens winkelier, de voorkeur geven aan arbeiders, die geheel of gedeeltelijk 
hunne loonen in winkel waren ontvangen. De turfgravers en baggeraars verdienen 
veel geld in de maanden April, Mei en Juni en ontvangen wekelijks, hetzij in geld, 
hetzij in winkel waren een klein gedeelte van hun loon, het overige wordt na afioop 
der turfgraverij in een som van geld uitbetaald, zoodat de arbeiders op dat oogen
blik in ' t bezit zijn van betrekkelijk veel geld. 

De meeste arbeiders leven er dan zorgeloos op aan, en verteeren, zonder aan 
den winter te denken. De gevolgen hiervan zijn, dat die arbeiders des winters 
crediet noodig hebben. Dat crediet wordt hun door den veenboer-winkelier ver
leend, en zoodoende worden die arbeiders afhankelijk van die winkeliers, en 
moeten het in den winter verleende crediet des zomers weder verdienen. 

V. Tengevolge de schade, die de veenboeren lijden door dat verkoopen op 
crediet, hetzij doordat de arbeider overlijdt, vertrekt, of weigert bet ontvangene 
door arbeid te verdienen, moeten er boogere winsten genomen worden, zullen die 
winkels blijven bestaan. Enkele winkeliers zijn, hoewel geen veeneigenaars, toch 
veenboeren en worden huurboeren genoemd. Deze huurboeren buren of koopen 
jaarlijks een strook veen, een zoogenaamde put, en vergraven dezeIve. Dergelijke 
huurboeren, geen geld hebbende, om hunne turfgravers te betalen, koopen hunne 
winkelwaren op crediet van grossiers en betalen met die waren hunne werk
lieden. 

Na afievering van turf, worden de van de grossiers op crediet gekocbte waren 

16) Afgedrukt in: Verslag van de Gedeputeerde Staten van de provincie Gro
ningen aan de Provinciale Staten over 1888, p. 93 noot I. 
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door de winkeliers betaald en zijn zoodoende veenboeren, zonder daarvoor bedrijf
kapitaal behoeven te hebben. De hoogere winsten, welke door de veenboeren
winkeliers genomen worden, kunnen tengevolge de groote concurrentie niet zoo 
belangrijk zijn, dat zij daardoor in goeden doen komen. 

VI. Andere dergelijke misbruiken komen in deze gemeente niet voor. 

No.3. - 31 Augustus 1888 - Commissaris des Konings in Zeeland 17) 

Ik. heb de eer aan Uwe Excellentie terug te zenden de bij Uw hiemevens bedoeld 
schrijven ontvangen Iijsten, met de daarop door de gemeentebesturen gestelde 
aQtwoorden. 

Zooals in eene provincie waar landbouw en veeteelt hoofdbronnen van bestaan 
zijn en fabrieksnijverheid slechts spaarzaam vertegenwoordigd is, kon worden 
verwacht, zijn de ontvangen antwoorden meerendeels ontkennend. Die uit de 
gemeenten Biggekerke, Bruinisse, Burgh, Cats, Colijnsplaat, Cortgene, Goes, 
Haamstede, Kruiningen, Nieuw- en St. Joosland, Noordwelle, Oostburg, Oosterland, 
Renesse, Retranchement, Rillarid-Bath, Schore, Serooskerke (Schouwen) en West
kapel/e, wijzen op een toestand, die in deze provincie vrij algemeen bestaat en 
ook in andere landbouwende streken zal voorkomen, deze namelijk, dat de land
bouwer de vaste arbeiders op eene voor hen voordeelige wijze, uit eigen bedrijf 
voorziet van graan en andere levensbehoeften; vaak wordt ook aan hen een stukje 
grond als aardappelland verhuurd, hier en daar bovendien eene woning in huur 
of kosteloos in gebruik afgestaan. Bij het in geld uit te keeren loon wordt natuurlijk 
met deze voordeelen en omstandigheden rekening gehouden. 

Hoewel dit gebruik de economische zelfstandigheid niet bevordert, heeft het 
toch onmiskenbaar ook zijn goede zijde; van misbruiken is noch vroeger noch 
thans genoegzaam gebleken om tot tussehenkomst des wetgevers ten deze te 
nopen. 

Over 't algemeen rijzen op dit gebied in deze provineie weinig k:Iaehten of be
zwaren. Alleen de nota's uit Biervliet, Boschkapelle, Graauw, Hontenisse, Sas van 
Gent, Schoondijke, St. Maartensdijk, Sluis en Ter Neuzen geven eenige in on
gunstigen zin afwijkende bijzonderheden. Volgens enkele daarvan wordt dwang 
uitgeoefend, waaraan, blijkens die uit Sas van Gent, nadeel voor den werkman 
verbonden is. Bijzondere aandacht verdienen de berichten uit Aardenburg, Eede, 
Sint Jansteen, Sint Kruis en Westdorpe. Het uitbetalen in vreemde muntspecie is 
metterdaad een ergerlijk misbruik, dat zeer ten nadeele strekt van den k:Ieinen man. 
Dit misbruik is naar mijne overtuiging op de grens tusschen Belgie en Nederland 
meer algemeen doorgedrongen dan uit de rapporten valt op te maken. De werk
man ontvangt vaak Belgisch geld tegen een zeer ongunstigen koers berekend en 
ziet zieh wederom een zeer ongunstigen koers berekend wanneer hij met dat 
vreemde geld in een winkel op Nederlandseh gebied zich van waren voorziet. 
Neyens het tegengaan der eireulatie van vreemde (vooral koperen) pasmunt, ware 
een yerbod om in vreemde pasmunt uit te betalen voor de arbeider op de grens
streek een weldaad. Voorts vestig ik de aandaeht op de antwoorden van het ge
meentebestuur van Ter Neuzen, de eenige waarin sprake is van de uitbetaling van 
loonen in eene herberg of kroeg en van de daaruit voortvloeiende nadeelen. 

Ten slotte verdient de behandeling dezer aangelegenheid in Hoofdplaat af
zonderlijke verrnelding. Terwijl van Bath een negatief berieht werd ontvangen, 
sehreef de Burgemeester den hierbijgeyoegden brief en nota 18). Ik. heb geen reden 
om de juistheid der mededeelingen van den burgemeester te betwijfelen, en ik acht 
het zelfs niet onmogelijk dat, hoewel in geringe mate, ook elders dergelijke om
standigheden zich voordoen. 

17) Arehief C.d.K. in Zeeland, 3e Afd. no. 1517; Rijksarehief Zeeland. 
18) Deze stukken waren niet meer terug te vinden. 
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No.4. - 1 September 1888 - Commissaris des Konings in Gelderland 19) 

Naar aanleiding Uwer missive van 21 Juli j.l., 2e Afdeeling, No. 101, beb ik 
de eer Uwer Exc. biernevens te doen toekomen de door de Gemeentebesturen in 
dit gewest ingevulde lijsten, boudende vraagpunten, waarvan de beantwoording 
kan strekken tot bet verkrijgen van gegevens betreffende misbruiken, die in sommige 
streken van bet land zouden bestaan en in het algemeen met den naam van "ge
dwongen winkelnering" worden aangeduid. Ik veroorloof mij hierbij de volgende 
opmerkingen en beschouwingen te voegen: 

1°. Blijkens de ov~rgelegde antwoorden der betrokken gemeentebesturen is in 
de grensgemeenten de betaling der werkloonen in Pruissiscb geld vrij algemeen 
gebruikelijk. Of schoon zulks in den regel geen aanleiding tot klachten scbijnt te 
geven, zoo meen ik er tocb op te moeten wijzen dat, zooals uit bet door bet Ge
meentebestuur van Wisch te dier zake medegedeelde blijkt, zoodanige uitbetaling 
van loonen in het nadeel van den werkman is. Het komt mij daarom wenscbelijk 
voor dat ten opzichte van aIle vreemde geldswaarden eene wettelijke bepaling 
worde in het leven geroepen in denzelfden geest als reeds ten aanzien van vreemde 
koperen, bronzen en nickel munten is opgenomen in art. 8 der Wet van 28 Maart 
1877 (Sb. No. 43). 

2°. Uitbetaling van het loon in huisvesting, brandstoffen, genot van een stuk 
grond, levensmiddelen enz., - betgeen trouwens slecbts in betrekkelijk weinig 
gemeenten in dit gewest gescbiedt, - acht ik, in overeenstemming met het gevoelen 
van de besturen dier gemeenten, in het algemeen in het voordeel van den werkman. 
Zoodanige uitbetaling behoort evenwel nimmer te worden overgelaten aan de 
willekeur van den werkgever, doch moet m.L in ieder geval steunen op eene vooraf 
tusschen dezen en den werkman vrijwillig aangegane overeenkomst. 

3°. Het op crediet leveren van waren acht ik geenszins onder aBe omstandig
heden onvoorwaardelijk nadeelig voor den werkman. In tijden toch dat diens 
verdiensten wegens schaarschte van werk of om andere redenen gering zijn, zal 
bij meermalen zijn toevlucht moeten nemen tot het aanschaffen zijner levens
behoeften op crediet, ten einde in gunstiger tijdsomstandigheden zijne schuld af te 
lossen. Dat van zoodanigen toestand van den werkman door den werkgever
winkelier misbruik kan worden gemaakt, valt zeker niet te ontkennen. Doch een 
bepaald verbod aan dezen laatste tot het leveren van waren op crediet zoude naar 
mijne mening tot groote moeielijkheden voor den werkman aanleiding geven. 

Ten slotte heb ik de eer U mede te deelen dat ik het niet ondienstig heb geacht 
tot de Gemeentebesturen ook nog de vraag te richten of uitbetaling van werkloonen 
in hunne gemeente in tapperijen, koffiehuizen of dergelijke lokalen plaats heeft. 
Of schoon ik uit de daarop ingekomen antwoorden tot mijn genoegen ontwaar 
dat zulks in dit gewest slechts bij uitzondering in enkele gemeenten plaats heeft, 
zoo veroorloof ik mij niettemin dit punt onder Uwer Exc's bijzondere aandacht te 
brengen. Immers, de uitbetaling in zoodanige lokalen kan niet anders dan tot nadeel 
van den werkman strekken, die daardoor allicht genoopt wordt tot het maken van 
verteringen en somwijlen zelfs tot het veelvuldig gebruik maken van sterken drank. 
Zoo deelt mij o.a. het Gemeentebestuur van Westervoort mede, dat aldaar door 
een der steenfabriekanten de loonen worden uitbetaald ten huize van den ovensbaas, 
die tevens tapper is en bij de uitbetaling al de door den werkman gedurende de 
geheele week gemaakte verteringen van het verdiende loon inhoudt, waardoor het 
misbruik maken van sterken drank zeer wordt in de hand gewerkt. Eene verbods
bepaling teneinde dergelijke praktijken te weren komt mij dus hoogst wenschelijk 
voor. 

No.5. - 5 September 1888 - Commissaris des Konings in Drenthe 20) 

Ik heb de eer hierbij aan Uwe ExceBentie te doen toekomen de naar aanleiding 
van de hiernevens vermelde missive van de gemeentebesturen gevraagde en bekomen 

19) Archief C.d.K. in Gelderland 1888, no. N. 4405/17; Rijksarchief Gelderland. 

20) Archief C.d.K. 1888, 2e Afd. no. ;~~~; Rijksarchief Drenthe. 
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opgaven omtrent gedwongen winkelneering. De opgaven van Emmen 21) en 
Schoonebeek zijn Diet in het toegezonden gedrukt formulier vervat, wat wei geen 
bezwaar zal zijn. Nog voeg ik hierbij de brieven van de Burgemeesters van An/o, 
Meppe/ en Nijeveen 22), waarin enkele opmerkingen en beschouwingen omtrent dit 
onderwerp voorkomen. 

De aan 't slot der missive gestelde vragen of geheele of gedeeltelijke uitbetaling 
van het loon op andere wijze dan in geld (b.v. in huisvesting, brandstoffen, genot 
van een stuk grond, levensmiddelen, enz.) en of het op crediet leveren van waren 
onder aUe omstandigheden onvoorwaardelijk nadeelig voor den werkman is ge
bleken, meen ik ontkennend te mogen beantwoorden. Ik verwijs in dit opzicht 
naar de leer practische opmerkingen en wenken in de brieven van de laatstgenoemde 
Burgemeesters en in de opgaven van die van Borger en Norg voorkomende. 

Daaruit voigt evenwel Diet dat ik het leveren van winkel waren aan de arbeiders 
door de verveeners-winkeliers voor prijzen die aanzienlijk boven den marktprijs 
gaan Diet als nadeelig voor den werkman beschouwen zou. 

Dit misbruik althans, dat zich volgens de ingekomen berigten in sommige 
gemeenten dezer provincie bij de gedwongen winkelnering voordoet, ware, naar 
mij voorkomt, door wettelijke bepalingen, soortgelijke als daaromtrent in de 
Duitsche en Belgische wetgeving gevonden worden, tegen te gaan. 

No.6. - Antwoord van de Gemeente Emmen aan de Commissaris des Konings 
in Drenthe 23) 

Ter beantwoording der zes vraagpunten vervat in de lijst mij geworden bij in 
margine vermelde circulaire 24), heb ik de eer het volgende mede te deelen: 

I. Ja. 
ll. Dit is uitsluitend het geval in het verveningsbedrijf, en is hoewel te voren 

ook reeds bestaande in de laatste 10 jaren sterk toegenomen. De uitkeering bestaat 
in levens- en genotmiddelen van allerlei aard, n.l. koloniale waren, brood, spek en 
vet, sterken drank ellZ., voorts bij velen mede in manufacturen, schoenwerk en 
dergelijke. 

Ook wordt in sommige streken wei Pruisisch geld betaald, om daar voordeel 
mede te behalen. 

ill. Dit schijnt rninder het geval te zijn, althans er wordt slechts in geringe mate 
van vernomen, wanneer de vervener of diens veenbaas Diet tevens zelf winkelier is. 
Is hij of de veenbaas dit wei, dan behoort het tot de uitzonderingen dat de arbeiders 
Diet bij hen te winkel gaan en zich niet gedwongen gevoelen zulks te doen, hetzij 
zij den dwang rechtstreeks of zijdelings gevoelen; evenwel ook mede als stil
zwijgende overeenkomst uit de gewoonte afgeleid, terwijl begrip van biJIijkheid 
er Diet vreemd aan is. 

IV. Aileen het verveningsbedrijf komt in deze gemeente in betrekking tot de 
zes vraagpunten in aanmerking. De gedwongen winkelnering heeft van af het begin 
der veen-exploitatie in deze gemeente bestaan, doch is in de laatste 10 jaren zeer 
toegenomen met de toeneming van 't getal verveners-winkelier. Vrij algemeen 
erlangen de arbeiders waren op crediet. 

De dwang is gemakkelijk uit te oefenen door geen werk meer te geven of minder 
voordeelig werk. 

V. De waren en geDietingen, waarin het loon wordt uitbetaald, worden, naar 
algemeen wordt vernomen, den arbeiders wei tegen hoogere prijzen berekend dan 
in den regel elders in deze gemeente daarvoor besteed worden. Ook op de kwaliteit 
valt veelal aan te merken. Dit laatste mede in aanmerking genomen zal eene 
raming van 10 it 20% te hooge berekening Diet overdreven zijn. 

21) Het antwoord van Emmen staat hierna afgedrukt. 
22) Het antwoord van Nijeveen staat hierna afgedrukt. 
23) Gemeente archief Emmen 1888, no. 378. 
24) i.e. Circ. van de C.d.K. in Dr. d.d. 27 juli 1888 (Prov. blad no. 51). 
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VI. Andere misbruiken als onder ill, IV en V bedoeld weet ik in deze gemeente 
niet aan te wijzen. Ret aantal verveners-winkelier is in de laatste 10 jaren succes
sievelijk toegenomen en daarmede is een groot deel der vervening in hunnen 
handen gekomen. De vervening is in den loop dier jaren niet voordeelig geweest. 
Verschillende verveners-eigenaar, die de zaak moesten drijven met zoogenaamde 
veenbazen voor het toezicht op de dagelijksche administratie en den tariethandel 
met de schippers, zijn overgegaan tot jaarlijksche verhuring van veenputten. 

Deze veenputten worden bijna uitsluitend gehuurd door winkeliers. Toen de 
verhuring van veenputten pl.m. 10 jaren geleden in zwang kwam, waren de prijzen 
eerst minder hoog. Toen werd de berekening nog gemaakt, mede of misschien 
vooral naar de verdiensten op de turf. Waren het eerst nog slechts enkelen, lang
zamerhand gingen meerdere winkeliers tot het huren van veenpuUen over en 
kwamen er nieuwe winkeliers dadelijk ook huurders van veenputten bij. De 
concurrentie op de verhuringen nam toe. De prijzen werden hoog, te hoog, doch, 
nu eenmaal hun bestaan als vervener-winkelier of liever als winkelier-vervener, 
moetende vinden, waren de huurders wei genoodzaakt tegen elkander op te 
bieden. Zonder eigen vervening geen nering in den winkel. 't Is slechts bij uit
zondering dat deze winkeliers-vervener zooveel middelen hebben dat zij eene winkel 
of eene verveningszaak kunnen drijven. N u steunt de eene zaak de andere. Zij 
krijgen de waren van de kooplieden op crediet en betalen met die waren den ar
beider. Uit den verkoop van de turf moet het geld voor den koopman en den 
verhuurder van het veen worden gevonden. 

Tengevolge van de te hooge huren kan geen voldoende winst van de vervening 
overblijven, waardoor vele huurders-winkelier er op aangewezen zijn hun bestaan 
voor een deel te zoeken ten koste van den arbeider. 

De huurders van veenputten, die uit den aard der zaak met veel geringer bedrijf
kapitaal kan werken dan de vervener-eigenaar, aangezien hij geen kapitaal in den 
grond had te steken, geen kostbare wijken heeft doen graven, geen waterschaps
lasten te betalen heeft en de administratie en den turfverkoop niet aan een veenbaas 
behoeft toe te vertrouwen, zou zijn bestaan in de vervening k\lnnen vinden en den 
arbeider niet behoeven te exploiteeren, als de huren door de vinnige concurrentie 
niet te hoog werden opgedreven. Ret is te wenschen dat dit aanstaanden winter bij 
de verhuringen door de huurders meer in 't oog gehouden wordt dan de laatste 
jaren is gedaan. Aangaande het betalen met Pruisisch geld doe ik nog onderzoek. 
De uitkomsten daarvan zal ik spoedig mededeelen. 

No.7. - Vervolg op het antwoord van de gemeente Emmen aan de Commissaris 
des Konings in Drenthe 25) 

Ten vervolge op mijnen brief van 25 Augustus 1.1. no. 378P heb ik de eer nog 
het volgende te berichten, aangaande de uitbetaling aan veenarbeiders met Pruisisch 
geld, zooals ik ten aanzien daarvan door de politie ben geinformeerd. 

De betaling der arbeiders in de veenderijen te Munsterscheveld en Emmer 
Compascuum, geschiedt aIgemeen met Pruisisch geld, hetwelk voor dat doel tegen 
Nederlandsch geld wordt ingewisseld, met 1 a 1 %% voordeel. 

In het bizonder vernam ik, dat de betaling met die munt aldaar ook geschiedt 
vanwege: 

a) de gemeente Groningen; 
b) de Vennootschap het Emmer Compascuum, directeur de heer R. Bosscher te 

Stadskanaal ; 
c) den Reer R. Bosscher zelven in zijn eigen veenderij. 
De arbeiders der gemeente Groningen kunnen bij de uitbetaling Nederlandsch 

geld bekomen, als zij het verlangen daartoe te kennen geven. Dat verlangen hebben 
ongetwijfeld allen bij de uitbetaling. Als zij het niet te kennen geven, is dit waar
schijnlijk omdat zij het niet durven doen, tegenover de voordeeltrekkenden. 

25) Gemeente archief Emmen 1888, no. 384P. 
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No.8. - Antwoord van de gemeente Nijeveen aan de Commissaris des Konings 
in Drenthe 26) 

2011 
Naar aanleiding van uw circulaire van 27 Juli 1888, no. 1778' hebben wij de 

eer u H.E. gestrenge te doen toekomen het afzonderlijke gedrukte exemplaar van 
de bij die circulaire gevoegde Jijst. Daaruit zal u blijken, dat van gedwongen 
winkelnering in deze gemeente geen sprake is. Dit gevoegd bij de omstandigheid, 
dat aIhier geen eigenlijk gezegde "werklieden" zijn, (wij veronderstellen dat door 
u niet bedoeld worden de werk- of dienstboden), geeft ons aanleiding om de 
vragen, in uwe circulaire vervat, niet uitvoeriger te beantwoorden. 

Wij geven daaromtrent aileen als onze mening te kennen, dat die vragen zeer 
zeker niet bevestigend kunnen beantwoord worden. Het gevolg van het absoluut 
weren van "Ieveren op krediet", zou toch kunnen worden, dat een groot getal 
werklieden door toevallige omstandigheden zonder werk, gedurende geruirnen tijd 
ten laste zouden zijn van de instellingen van weldadigheid of gebrek zouden moeten 
lijden. Over het algemeen toch bestaat weinig neiging tot sparen en wordt van het 
verdiende loon weinig overgelegd om te kunnen leven gedurende den tijd, dat er 
geen werk is. 

In de omstandigheden nu dat de werkman de schuld, wegens hem op krediet 
geleverde waren, moet af doen, zal voor hem altijd meer of min een prikkel Jiggen 
tot zuinigheid, terwijl bij gebrek aan krediet, hij zal gaan steunen op de liefdadig
heid, wat zijn zedelijk gehalte zeker niet ten goede zal komen. 

Het door ons zo even genoemde "weinig neiging tot sparen" brengt ons tot de 
tweede vraag "is gedeeltelijke uitbetaling van loon anders dan in geld onvoor
waardelijk nadelig". Wij geloven dat met het oog op de weinig praktische wijze, 
waarop in het algemeen met het verdiende loon gehandeld wordt, gedeeItelijke 
uitbetaling in brandstoffen, genot van een stuk grond en dergelijken, niet anders 
dan zeer in het belang van den werkman kan zijn, natuurlijk onder voorbehoud, 
dat hij niet de dupe wordt van woeker of bedrog. Menige onnette uitgaaf zou dan 
voorkomen worden en het verdiende loon werkelijk meer de lichamelijke en des
noods ook de verstandelijke ontwikkeling ten goede komen. Ben voorbeeld in het 
klein levert deze gemeente ten opzichte van de dienstboden der landbouwers. 
Vroeger was het veelal gebruikelijk dat het loon, behalve in geld, ook gedeeltelijk 
in de vorm van kIeederen werd genoten. Het gevolg hiervan was meerdere eenvoud, 
maar ook meerdere degelijkheid in de kleding, terwijl bovendien het in geld uit
betaalde loon, dat natuurlijk dan evenredig minder bedroeg, over het algemeen 
niet zoo lichtvaardig werd besteed. Thans nu het loon geheel in geld wordt uit
betaald, wordt bet veel sneller en ondoeimatiger verteerd. 

Wij menen hiermede de ontkennende beantwoording van uwe beide vragen 
voldoende te hebben toegelicht. 

No.9. - 5 September 1888 - Comrnissaris des Konings in Overijssel 27) 

In voldoening aan den inhoud van de in margine vermelde missive heb ik de 
eer U.Exc. hierbij te doen geworden de nevens dat schrijven gevoegde vraagpunten, 
zooals die door de gemeentebesturen zijn beantwoord. Die antwoorden maken 
het mogelijk op de gestelde vragen, welke hier gemakshalve worden gecombineerd, 
het volgende te berichten waarbij ik mij veroorloof hier en daar een enkele kant
teekening te maken. 

I. II. In de provincie Overijssel wordt in vele grensgemeenten en in enkele 
daaraan naburige gemeenten het loon uitbetaald in Pruissisch geld. Dit geschiedt 
in Haaksbergen, Losser, Ootmarsum, Denekamp, Tubbergen aItijd then aanzien 
van aile of bijkans aile bedrijven; zoo ook in een paar fabrieken van de gemeente 

26) Gemeente archief Nijeveen 1888. 

27) Archief C.d.K. 1888, 3e Afd., no. ~~;! ; Rijksarchief Overijssel. 
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Stad Delden; evenzeer in de gemeenten Rijssen, Ambt-Delden met uitzondering 
van een enkelen werkgever in elk dier beide gemeenten; in Stad Hardenberg 
meesttijds; in den Ham gedeeltelijk en in Ambt-Hardenberg bij eenen werkgever. 
De laatsten betreffen het turfmakersbedrijf. 

Deze wijze van betalen bestaat in de genoemde gemeenten sedert langen tijd. 
Het Duitsche geld is in die streken inheemsch. Zeker is het voor den werkgever 
een voordeel het loon in Duitsch geld uit te betalen, wanneer hij zijn fabrikaat 
tegen betaling in Hollandsch geld, daar dit meer waarde heeft, verkoopt. Waar 
echter de werknemer in de gelegenbeid is om zijne levensbenoodigdheden evenzeer 
in Duitsch geld te betalen in gelijke waarde als hij het als loon ontvangt, daar komt 
de zaak voor hem, althans ten aanzien van dat loongedeelte, dat hij voor de aan
schaffing dier benoodigdheden aanwendt, eigenlijk neer op den naam; waar hij 
zich echter die zaken zich tegen Duitsch geld kan verschaffen of weI tegen dat geld 
maar dan in Hollandsche waarde, daar zal hij feitelijk tegen een verminderd loon 
arbeiden en zou men oeconomisch gezegd moeten aannemen, dat de loonen in 
die streken lager zijn dan elders. 

In de gemeenten Avereest, den Ham en Ambt-Ommen geschiedt uitkeering van 
het loon aan veenarbeiders in sommige veenderijen in den vorm van winkel waren 
of andere benoodigdheden, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk. In de gemeente Gene
muiden worden in het mattenrnakersbedrijf en in Giethoorn hoofdzakelijk in den 
veldarbeid winkel waren als loon verstrekt. In Oldemarkt komt hetzelfde voor 
naast de veenderijen ook in de rietsnijderijen. 

In enkele gemeenten, ook weer in het turfmakersbedrijf, wordt behalve een 
zeker loon vrije wooing en genot van een stukje grond verstrekt. Meer voorkomend 
in Avereest en Oldemarkt, is dit slechts zeldzaam het geval in Steenwijkerwold. 
Het schijnt dat de huurprijs, die geacht kan worden in mindering van het loon te 
worden gebracht veelal geringer is dan de in die streken normaal geldende huur
prijs. Aileen Avereest vermeldt dat het een enkele maal meer bedraagt. Als vast
staande mag het intusschen worden aangenomen dat deze vorm door den aard 
van het bedrijf in het leven is getreden. 

Er zijn trouwens meerdere plaatsen, waar arbeiders vrije wooing genieten en 
in zoover dus kan gezegd worden dat een deel van het loon in genot van huis
vesting wordt omgezet. Deventer geeft daarvan een voorbeeld. Veilig mag men 
echter rekenen dat dit op meer plaatsen geschiedt. Bij houtzagerijen, oliemolens en 
dergelijke bedrijven komt het zeker dikwijls voor dat knechtswoningen naast de 
fabriek zijn gebouwd, waar een deel der arbeiders, en dan gewoonlijk in de eerste 
plaats de meesterknechts vrije huisvesting genieten. Het belang van den werkgever 
brengt dit mee. 

Ook komt het voor, dat de woningen van de werkgevers gehuurd worden. In 
de veenderijen in Gramsbergen is dit regel, als wanneer de huur door de arbeiders 
moet worden inverdiend. Zoo zijn er ook in Steenwijkerwold landbouwers en 
veehouders, die arbeiders tegen betaling van een gewonen huurprijs in hun huizen 
laten wonen, terwijl eindelijk datzelfde het geval is bij sommige fabrikanten in 
Stad Almelo, die dan de huur telkens op het loon inhouden. Dit laatste is stil
zwijgend bij het aangaan der huurovereenkomst bedongen en geschiedt uit den 
aard ook aileen daar waar eigen arbeiders huurders zijn, want gewezen moet er 
op worden, dat hier geen dwang op de eigen werkJieden wordt uitgeoefend. Ook 
anderen toch dan deze kunnen de woningen huren. 

Dat de huur van het loon bij de uitbetaling wordt afgehouden zal weI altijd 
gebeuren en dit mag ook geen misbruik heten. WeiDig werkgevers zal men voor
zeker aantreffen, die daarvan geen gebruik maken ten einde op die wijze veilig te 
zijn dat zij de hun toekomende huur betaald krijgen. 

Ill. IV. V. Hier is sprake van de dus gezegde gedwongen winkelnering. 
Rechtstreekse dwang om in bepaald aangewezen winkels te koopen is geconsta

teerd sedert lang aanwezig te zijn in de gemeenten Giethoorn, Oldemarkt, Steen
wijkerwold, Avereest, den Ham en Ambt-Ommen, doch in de laatste gemeente bij 
slechts een viertal werkgevers. 
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Ook hier geldt het overal weer de veenderijen. Bij het aannemen der werklieden 
tot het werk wordt de bepaling gemaakt, dat men moet koopen in met name 
aangeduide winkels, hetzij die zooals in Ambt-Ommen en den Ham door werk
gevers zelf worden gehouden, hetzij anderen, tot de werkgevers in betrekking 
staande, ze drijven. Wenscht men zich daaraan niet te onderwerpen of wordt 
daarvan later afgeweken, dan wordt men niet of niet meer tot het werk toegelaten. 
In Avereest schijnt de verdienste te worden verminderd naarmate men van het 
voorschrift meer afgaat, om ook daar tenslotte te eindigen met geen gelegenheid 
meer te geven tot verdere arbeid. 

De waren worden meestal op crediet verstrekt en de schuld wordt wekelijks op 
het loon gekort. In den winter echter, wanneer niet wordt verdiend, gaat men met 
het geven van crediet voort - in den Ham intusschen aileen aan vertrouwde 
arbeiders - en wanneer de werkzaamheden weer beginnen wordt de schuld 
successievelijk door het dan verdiend wordende loon gedelgd. 

Terwijl voor het meerendeel de prijzen voor de verstrekte winkel waren niet 
hooger zijn dan op andere plaatsen, is dit weI het geval bij een winkelier in de 
gemeente Avereest, waar het verschil zich bepaalt tot 1 it 2 cts. per halve kilogram 
en bij enkele winkeliers in Oldemarkt. In Steenwijkerwold is dit verschil bij som
migen zelfs het dubbele. Als reden van laatstgenoemde groote prijsafwijking wordt 
opgegeven dat die werkgevers hoog moeten inkoopen, geschokt als in hun crediet. 
Intusscben schijnen daar de waren van de beste kwaliteit te zijn. 

Ook zijdelingscbe dwang wordt waargenomen. Zoo in de gemeente Steenwijker
wold naast de vermelde rechtstreeksche. In de gemeente Stad Delden wordt het 
loon door een fabrikant in den winkel van een lid der firma uitbetaald. Ook in 
Gramsbergen geschiedt de uitbetaling van het arbeidsloon veelal in winkels, terwijl 
in Ambt Hardenberg door een drietal veenbazen bij die winkeliers de betalings
lijsten worden neergelegd, waardoor zeker ook het koopen in die winkels wordt 
bevorderd. Onder woorden te brengen datgeen waarin die zijdelingsche dwang 
bestaat, schijnt niet weI doenlijk maar zeker zal altijd weI de uitbetaling in die 
winkels worden verricht om bet koopen daar in de hand te werken. 

In de gemeenten Raalte en Genemuiden worden geregeld door arbeiders de 
waren bij hunne werkgevers-winkeliers aangeschaft. Dit is niet meer dan een 
gewoonte, die reeds lang bestaat. In Borne wordt door den broeder van een daar 
wonend fabrikant een winkel gehouden, waar verreweg de meeste arbeiders vrij
willig hun inkoopen doen. 

In Hasselt daarentegen worden in den winter door een viertal winkeliers, han
delaars in matten, aan eenige arbeiders biezen verstrekt onder verplichting dat zij 
als loon waren, van normalen prijs echter, uit hun winkels in ontvang nemen, 
terwijl eindelijk in de kolonie Willemsoord van de Maatscbappij van Weldadig
heid, onder Steenwijkerwold, een gedeelte van het werkloon wordt ingehouden 
en op een reserverekening aangeteekend, in de plaats van welk bedrag aan het 
eind van elk kwartaal een bon wordt afgegeven voor k1edingstukken of wat noodig 
mocht zijn, in een bepaald aangewezen winkel der Maatschappij te koopen. 

VI. Deze vraag schijnt ontkennend te kunnen worden beantwoord. 

Wanneer ik naar aanleiding van het slot Uwer Excellentie's missive mijn oordeel 
over het hierboven behandelde onderwerp mag uitspreken, dan zou dat hierop 
nederkomen. 

De gedwongen winkelnering, die met enkele uitzondering alleen bij de matten
makers en in de veenderijen plaats heeft, strekt in den regel niet ten nadeele van 
den arbeider. 

Te hooge prijzen of slechte waar komen zeer weinig voor. 
De vraag zou echter kunnen gedaan worden, of de gemakkelijkheid, waarmede 

de werkgever of diens onderhebbende gedurende den winter crediet geeft, op den 
duur niet nadeelig op de spaarzaamheid van den arbeider terugwerkt. 

Ret vaIt intusschen niet te ontkennen, dat bij de herhaalde strikes, die in den 
laatsten tijd zijn voorgevallen, de gedwongen winkelnering, als grieve is voorop
gesteld. 
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Hoe weinig die grieve echter te beteekenen had, kan daaruit blijken, dat toen 
door eenige verhooging van loon aan den eisch van de werklieden was tegemoet 
gekomen, over die zoogenaamde gedwongen winkelnering geen woord meer werd 
gerept. 

Wordt nu die gedwongen winkelnering bij de wet verboden, waarvoor wellicht 
met het oog op de elders plaatsgrijpende misbruiken termen kunnen bestaan, dan 
ben ik voor rnij overtuigd dat de arbeider er slechter aan toe zal zijn. Hij komt dan 
in handen van allerlei gewetenlooze winkeliers, die veel crediet zullen geven, maar 
tegelijk slechte waar tegen hooge prijzen. 

Het zij rnij vergund Uwe Excellentie er op te wijzen, dat de laatste strikes in de 
veenen in onze noordelijke provincien het bewijs hebben geleverd, dat de ver
veeners veel meer afhankelijk zijn van de arbeiders, dan deze van de verveeners. 
Wat ik persoonlijk heb gezien geeft rnij de overtuiging, dat rnisbruik van macht 
aan zijde van den verveener niet is vol te houden. 

Wellicht kan dit van aIle werkgevers gezegd worden. 
Van den arbeider kan gedurende korten tijd te veel worden gevergd, maar de 

ondervinding heeft geleerd hoe spoedig zulke feiten tot groot nadeel van den 
werkgever worden geexploiteerd. 

Het kan, dunkt mij, niet worden tegengesproken, dat de fabriek-arbeider, die 
voor zijn werk berekend is, het veel beter heeft, dan zelfs de bekwame ambachtsman 
in onze steden. Het zijn de zwakke en minder bekwame arbeiders, die slechts met 
groote moeite rond kunnen komen. Daar vinden de socialistische leiders een 
vruchtbaar veld tot het kweeken van ontevredenheid en verzet. 

De maatschappelijke kwalen zijn niet aUe door wetten te genezen. Ongelijkheid, 
armoede en gebrek zullen wei altijd blijven bestaan. 

Veellast, ongenoegen en gevaar voor de rust zou naar mijne overtuiging worden 
vermeden of weggenomen, indien men een goed stelsel van arbitrage kon vinden, 
waardoor aIle geschillen tusschen werkgevers en arbeiders werden beslecht. 

Uit de antwoorden door de verschillende gemeentebesturen gegeven, blijkt, naar 
rnijne meening, duidelijk genoeg, dat uitbetaling van het loon in huisvesting meestal 
voor den arbeider wenschelijk is en in sommige streken niet kan worden vermeden. 
Uitbetaling in den vorm van brandstoffen, levensrniddelen of kleederen geschiedt 
bijna altijd in het belang van den arbeider. 

Ter beoordeeling van de gegrondheid der grieven, die bij somrnige gelegenheden, 
op inblazing van de socialistische leiders met kracht op den voorgrond worden 
geplaatst, veroorloof ik rnij de aandacht van U Exc. te vestigen op hetgeen met 
betrekking tot den winkel van de firma gebroeders Scholten en Co. voorkomt in 
de antwoorden ontvangen van B. en W. van Stad-Almelo. 

De oprichting van dien winkel is in aile opzichten voor de arbeidersbevolking 
gedurende ettelijke jaren geweest een groote weldaad en toch is door de socialis
tische leiders in de vele toespraken bij de laatste werkstaking gehouden tegen deze 
door de Heeren Scholten met de beste bedoeling en met den besten uitslag in het 
leven geroepen inrichting, voortdurend te velde getrokken. 

Ten slotte meen ik nog een enkel woord te mogen zeggen over de uitbetaling 
van het loon in Pruissisch geld. 

Veel nadeel zal, gelijk boven is gezegd, die wijze van betaling voor den arbeider 
wei niet opleveren, maar voor den fabrikant zal er zeker nog weI eenig voordeel 
in zitten, anders zou hij weI het voorbeeld volgen van Enschede, Almelo, Hengelo, 
enz., waar men langzamerhand begonnen is niet anders dan in Nederlandsch geld 
te betalen. 

Dat geringe voordeel, dat de fabrikant in het volhouden van die oude slechte 
gewoonte ziet, zal op zich zelf wei geen reden geven om de tusschenkomst van 
den wetgever te verlangen, maar de vraag zal kunnen gesteld worden of het wen
schelijk is, dat in een deel van ons land de gewoonte bestendigd blijve, om aile 
transacties tusschen de ingezetenen te doen plaats hebben in vreemde muntspecie. 

Zoodra de fabrikanten ophielden de loonen uit te betalen in Pruissisch geld, 
zou die, naar 't rnij voorkomt, rninder gewenschte toestand spoedig ophouden. 

I3 
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No. 10. - 7 September 1888 - Commissaris des Konings in Friesland 28) 

Ter voldoening aan de mij bij de in margine vermelde missive gedane uitnodiging 
heb ik de eer Uwer Exc. hierbij te doen toekomen de dienovereenkomstig door mij 
ingewonnen antwoorden van de Gemeentebesturen in deze Provincie op de aan 
hen gestelde vragen betreffende de wijze, waarop aan de werklieden hun loon 
wordt uitgekeerd, en de zoogenaamde gedwongen winkelnering. 

Daaruit zal Uwer Exc. blijken, dat door de besturen van 21 gemeenten aIle 
vragen ontkennend zijn beantwoord, terwijl door die van 22 gemeenten min of 
meer ter zake dienende inlichtingen zijn verstrekt. De 21 eerstgenoemde Gemeenten 
zijn: Achtkarspelen, Ameland, Baarderadeel, Barradeel, Bolsward, Dockum, 
Harlingen, Hemelumer Oldephaert, Hindeloopen, Jdaarderadeel, Kollumerland, 
Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Rauwerderhem, Schiermonnikoog, Sloten, Stave
ren, Utingeradeel, Wonseradeel, Wymbritseradeel en Ylst. 

Daaruit mag worden afgeleid, dat in die gemeenten de wijze, waarop het loon 
aan de werklieden wordt uitbetaald, tot geenerlei misbruiken aanleiding geeft, en 
geen gedwongen winkelnering bestaat. 

Vraag I en II. Wat de andere gemeenten betreft, mag uit de ontvangen ant
woorden worden opgemaakt, wat vraag J en II betreft' dat waar loon in geld is 
bedongen, dit ook in Nederl. geld specie of munt of bankpapier wordt uitbetaald, 
voorzooverre dit in enkele streken niet met geleverde eet- of winkelwaren geheel 
of gedeelteJijk wordt verrekend. 

Zoo weI in de veenstreken als in dat gedeelte der Provincie, waar hoofdzakelijk 
het landbouwbedrijf wordt uitgeoefend, wordt dikwijls vrije woning, het vrije genot 
van land voor aardappelenteelt, weide voor een of meer schapen, brandstof of 
door den werkgever zelven geteelde levensmiddelen en dergelijke boven het in geld 
uit te betalen loon beloofd en bedongen. Het spreekt evenwel vanzelf, dat bij de 
bepaling van het loon met dergelijke rekening wordt gehouden. Zij worden echter 
gewoonlijk den arbeider lager berekend, dan ze hem anders zouden kosten en zijn 
daarom altijd gunstig voor zijne belangen. 

Waar evenwel vrije woning bij de week wordt gegund, zooals somtijds plaats 
vindt, wordt door dit beding de arbeider zeer athankelijk van den werkgever, die 
bij het minste verschil dat tusschen hen rijst, daarvan gebruik kan maken, om den 
arbeider te noodzaken, zijne woning te verlaten, iets waardoor deze in groote 
verlegenheid wordt gebragt, daar buitentijds voor een arbeider eene andere woning 
moeijelijk is te vinden. 

Doch dit komt zelden voor, daar vrije woning in de landbouwstreken bijna uit
sluitend aan arbeiders in vasten dienst en in de veenderijen aileen aan turfmakers 
wordt gegund, wier diensten gewoonlijk voor een vol jaar worden gehuurd. 
Dergelijke bedingen van vrije woning enz. zijn in deze provincie van oudsher 
gebruikelijk geweest. 

Vraag ill en IV. Regtreeksche dwang door werkgevers op hunne werklieden 
uitgeoefend, om zich in bepaald aangewezen winkels hunne benoodigdheden aan 
te schaff en komt nagenoeg niet voor. In de veenderijen, die hoofdzakelijk in de 
Gemeenten Doniawerstal, Lemsterland, WeststeIlingwerf, Ooststellingwerf, 
Schoterland en Opsterland worden aangetroffen, is het evenwel vrij algemeen 
gebruikeJijk, dat de werklieden zich van hunne benoodigdheden voorzien in de 
winkels hunner werkgevers of van diens onderbazen, voorzooverre zij winkels 
houden, en in dergelijke gevallen wordt slechts een deel van het verdiende loon in 
geld uitbetaald en het restant aan het einde van het werkjaar met hetgeen voor de 
geleverde winkel waren verschuldigd is verrekend. Het loon dezer veenarbeiders, 
de zoogenaamde turfmakers, wordt niet per week berekend, doch naar het getal 
roeden turf, dat door hen in het geheele jaar wordt drooggemaakt. Zij nemen aan 
een zeker getal roeden turf, nadat de klijn of slik door andere arbeiders, de zoo
genaamde trekkers zal zijn gespreid, verder te bewerken en droog te maken. Het 
loon dezer werklieden kan dientengevolge niet per week worden berekend en 

28) Archief C.d.K. 1888, Ie Afd. no. 978; Rijksarchief Friesland. 
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betaald, daar het volle bedrag daarvan eerst aan het einde van het jaar kan worden 
vastgesteld. Zij ontvangen daarvoor, naargelang hunnen behoeften, de benoodigde 
winkelwaren, indien de werkgever of de onderbaas winkelier is, en bovendien 
eenig geld op rekening en staan dus meestal met den werkgever of diens onder baas 
in Rekening-Courant. 

Gewoonlijk zorgen dan de werkgevers of hunne onderbazen, winkeliers, weI, 
dat niet meer wordt verteerd, dan het loon toelaat, zoodat in den regel de rekening 
ultimo February het einde van het veenjaar ongeveer effen is. 

Meestal levert de afrekening geen moeijelijkheden op. Slechts enkele malen is, 
om daartoe te geraken, de tusschenkomst van den Kantonregter noodig. Wanneer 
evenwel de verdienste v66r einde February is opgeteerd of een langdurige winter 
den aanvang der werkzaamheden vertraagt, doet de veenarbeider zelden vergeefs 
een beroep op zijn krediet bij zijn veenbaas-winkelier en geraakt hij op die wijze 
reeds v66r den aanvang van den arbeid in schuld. Hij boet daarbij meestal iets 
van zijn vrijheid in, als over het bedrag van het te verdienen loon moet worden 
onderhandeld, en kan, zonder in moeijelijkheden te geraken, niet van winkel 
veranderen. Dat in dergelijke omstandigheden somtijds rnisbruik van de netelige 
positie, waarin de veenarbeider zich dan bevindt, wordt gemaakt, kan moeijelijk 
worden ontkend. Het is er evenwel verre van af, dat dit regel tou zijn. In den regel 
heerscht er tusschen veenbaas en turfmaker over en weder vertrouwen en wordt ook 
met de belangen van den arbeider door den veenbaas rekening gehouden. Diens 
belang brengt bovendien mede, goede werklieden in dienst te houden, en deze in 
staat te stellen, de bij hem gemaakte schulden af te doen, zoodat meestal een ook 
voor den arbeider billijk accoord omtrent het te verdienen loon wordt getroffen 
en de door den arbeider gemaakte schulden daarmede worden verrekend. 

Het komt ook voor, dat arbeiders, na door hunne bazen den winter te zijn 
doorgeholpen, voorjaars hunne diensten elders verhuren en in gebreke blijven, de 
door hen aangegane schulden te voldoen. In dergelijke gevallen, die evenwel niet 
veei voorkomen, worden door de werkgevers-winkeliers soms niet onaanzienlijke 
verliezen geleden. 

De talrijkste soort van arbeiders in de lage veenen, de zoogenaamde trekkers, 
die voorjaars slechts 2 a 3 maanden werk vinden in de veenderijen, zijn van de 
veenbazen meer onafhankelijk; zij wonen elders, dikwijls op eenige uren afstands 
van de veenderij, gaan zondagavond of maandags naar het werk en keeren vrijdags
avonds of zaterdags huiswaarts. Zij ontvangen wekelijks het grootste deel van het 
verdiende loon in geld en rekenen aan het eind van het veensaizoen met de bazen 
af over al het geleverde werk, dat per roede wordt betaald. Van verpligte winkel
nering is dus bij hen geen sprake. 

Volgens de van de Gemeentebesturen in Dantumadeel, Westdongeradeel, 
Tietjerkstradeel en Gaasterland ingekomen berigten schijnt ook aldaar min of meer 
gedwongen winkeInering voor te komen bij zoogenaamde koppel- of ploegbazen, 
bij somrnige gardeniers en enkele houtbazen, die tevens winkeliers zijn. Doch niet 
zoo menigvuldig als in de veenderijen. 

De voor de werklieden schadelijkste min of meer gedwongen winkelnering heeft 
in den regel haar oorsprong te danken aan het in schuld geraken bij de winkeliers 
in het aigemeen, ook zonder dat deze werkgevers zijn, hetzij tengevolge van gebrek 
aan overleg en spaarzaambeid, hetzij tengevolge van ongunstige winters, van gebrek 
aan werk of van ziekte. Zij kunnen dit crediet niet ontberen, omdat zij gewoon zijn, 
wekelijks het geheele loon te verteren en dus, zoodra de verdienst stil staat, niets 
hebben, om van te leven. Zonder dit crediet zouden ze dadelijk ten laste der arm
voogdij komen. 

Zulk een achterstand wordt dikwijls door den werkman eerst na weken arbeids 
met moeite ingehaald. 

Dat tulk een toestand den werkman meer afhankelijk maakt van den winkelier 
dan in zijn belang wenschelijk is en aanleiding moet geven tot misbruiken, spreekt 
vanzelf. 

Vraag V en VI. In hoeverre en in welken omvang deze bestaan, is evenwel 
moeijelijk na te gaan. 
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In het algemeen zij reeds opgemerkt dat de kleine winkeliers ten plattenlande, 
ten gevolge zoowel van minder consumenten aIs van een beperkter debiet en bij
komende kosten van vervoer hunner winkel waren, hooger prijzen vragen dan in 
de steden wordt betaald, en die waren meestal zijn van minder kwaliteit. 

Dat in hooger prijzen door de winkeliers-werkgevers een ruime rente wordt 
gevonden voor de in den vorm van winkel waren aan hunne arbeiders verstrekte 
voorschotten en bovendien nog een assurantiepremie voor mogelijke verliezen, 
mag als regel worden beschouwd. Doch ook gewone winkeliers handelen tegenover 
arbeiders, die bij hen in schuld zijn geraakt, niet anders. 

En zelfs de van de winkeliers volkomen onafhankelijke arbeiders zullen zelden 
wagen, aanmerking te maken op de kwaliteit der geleverde waren of op de wijze 
waarop ze worden toegewogen, dat dikwijIs op onvoldoende schalen en met 
slechte gewichten geschiedt. Zoo is het niet zeldzaam, dat steenen als gewichten 
dienst doen, en zelfs heb ik weI gezien, dat een pond tabak als zoodaoig dienst deed, 
dat door droogte reeds veel van zijn oorspronkelijk gewicht had verloren. De goed 
geijkte gewichten staan dan wei in den winkel, doch worden niet gebruikt. 

Toezicht van de overheid is onmagtig om dergelijke misbruiken te keeren, 
indien de arbeider niet zelf voor zijn belangen weet te waken of daarvoor den 
noodigen moed mist. 

In deze toestanden zouden hier en daar het oprigten van winkelvereenigingen 
verbetering kunnen worden gebragt. Doch winkelvereenigingen kunnen geen 
crediet geven, en er is bijna geen arbeider, voor wien dat niet nu en dan onmisbaar is. 

Naast winkelvereenigingen zouden dus weldra crediet vereenigingen onmisbaar 
blijken, en ik zou vreezen, dat deze, bij gemis aan middelen om arbeiders, die niets 
dan het meest onmisbare huisraad bezitten, tot terugbetaling der geleende gelden 
te dwingen, spoedig in finantieele moeijelijkheden zouden geraken. 

No. 11. - 12 September 1888 - Comrnissaris des Konings in Zuid-Holland 29) 

Naar aanleiding van Uwer Excellentie's circulaire dd. 21 Juli 1888 no. 101 heb 
ik de daarbijgevoegde lijsten, met begeleidend schrijven ter beantwoording en 
invu1ling verzonden aan de verschi1lende gemeentebesturen dezer provincie. Ik heb 
de eer Uwe Exc. hiernevens aan te bieden de daarop ingekomen antwoorden met 
de ingevulde lijsten, voor zoover die daarbij waren gevoegd. AIleen uit Oostvoorne 
moet dit nog inkomen. Onmiddellijk na ontvangst zal ik het U doen toekomen. 

Volgens de bekomen mededeeliogen heeft betaling der werklieden op andere 
wijze dan in Ned. geldspecie, of munt- of bankpapier in dien zin dat b.v.: soms 
bons zouden worden uitgegeven waarvoor in bepaalde winkels goederen verkrijg
baar zijn in deze Provincie niet plaats. WeI wordt soms in natura betaald; zoo b.v.: 
worden vaak in ter Aar tuingronden in bebouwing gegeven, waarbij de eigenaar 
het land, de mest en de gereedschappen levert, en de arbeider (halfteelder geheeten) 
zijnen arbeid verstrekt, terwijl de opbrengsten verdeeld worden. Verder is het vrij 
algemeen gebruik dat bij het aardappelrooijen een zeker deel van de opbrengst 
onder het loon begrepen is. Op enkele plaatsen wordt den arbeiders van wege 
hunne patroons op voordeelige wijze brandstof verstrekt, terwijl dan de kosten 
daarvoor sorns op het loon worden ingehouden. Evenmin als wanneer op zulke 
voorwaarden woningen worden verschaft, of weI vrijwoning wordt verleend kan 
men zeggen dat de bovenstaande gebruiken een vorm van loonsbetaling mee
brengen, daar de arbeider vrij blijft om het hem toekomende geld te ontvangen. 
In dergelijke gevallen is zulk eene instelling dan ook doorgaans geheel in het voor
deel van den arbeider. Slechts in een enkel geval is aan werklieden op een land
bouwbedrijf de verplichting opgelegd daM te wonen, omdat zij door den grooten 
afstand van hun huis te veel tijd verliezen. Dat de werkgever daarvoor hooger huur 
vraagt blijkt echter oiet, maar bovendien zouden ook derden-eigenaars van wo
ningen zulk een misbruik van locale omstandigheden kunnen maken. Gevaarlijker 

29) Archief C.d.K. 1888, Ie ACd. no. 1456; Provinciale Griffie Zd.-Holland. 
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voor de zelfstandigheid van den werkman is het wanneer de werkgever tot het een 
of ander doel een fonds sticht. Waar dit bestaat zijn de arbeiders doorgaans ver
plicht er aan bij te dragen, terwijl ook wanneer dit aan hunne keus is overgelaten 
het toch een verkeerde invloed op hunne vrijheid heeft. Er vormt zich een kapitaal 
waarin zij deelgerechtigd zijn, maar waarop zij hun aanspraak verliezen zoo zij 
ophouden aan de fabriek of werkplaats verbonden te zijn. Op deze wijze is de band 
die hen aan hunnen werkgever bindt niet meer die van een vrij contract. Toch zijn 
dergelijke fondsen soms ongetwijfeld met uitstekende bedoelingen tot stand ge
bracht, en bieden, niettegenstaande de theoretische bezwaren er aan verbonden, 
den werklieden voordeelen aan die zij geheel derven wanneer zij niet door onder
linge associatie de fondsen door hunne patroons beheerd vervangen. Zoo bestaat 
aan de fabriek van gouden en zilveren werken van den Heer van Kempen te Voor
schoten een ziekenfonds waaraan ieder arbeider bijdraagt, welke bijdragen van het 
loon worden afgehouden, terwijl de fabrikant zijnerzijds subsidieert. Uit dit fonds 
worden de geneesheer en de vroedvrouw betaald die door de patient zelven gekozen 
zijn. 

Met het doel om de werklieden uit de herbergen te houden bestaat aan de fabriek 
van den Heer van Zanten te Leyderdorp een zoogenaamd "Jeneverfonds". Ben 
zekere hoeveelheid sterke drank is daarvoor tegen winkelprijs aan de fabriek 
verkrijgbaar terwijl voor de winst brandstoffen en kIeederen worden gekocht, die 
uitgedeeld worden. Het is waar dat aldus eenig kapitaal gevormd wordt dat tegen 
den aanvang van den winter, v66r de uitdeeling van kleederen en brandstoffen op 
zijn hoogst zal wezen. De neiging om nu juist tegen den winter elders werk te gaan 
zoeken zal weI nimmer zoo groot zijn dat het nadeel van aanspraak op de uitdeeling 
te verliezen sterk gevoeld zal worden. Wenschelijker schijnt het echter over het 
algemeen wanneer werklieden zich onder ling associeren tot het tot stand brengen 
van fondsen van welken aard ook, en die cooperative vereeniging onder hun eigen 
beheer houden, al wordt die ook door den patroon gesubsidieerd. Zij behouden 
dan vrijheid hunne statuten aldus in te richten dat diegenen onder hen die werk
plaats of fabriek verlaten daarmede niet hun aandeel in de gemeenschappelijke 
ondememing derven. Zulk eene instelling bestaat in de reeds genoemde zilver
fabriek van den Heer van Kempen, en heeft ten doel zich goedkoop verschaffen 
van allerlei winkel waren. 

Berichten omtrent zoogenaamde "gedwongen winkelneringen" zijn slechts van 
twee gemeentebesturen ingekomen. Uit Ammerstol wordt bericht dat bij het 
visscherij-bedrijf en bij aannemers van dijkwerken sedert jaren eenige "zijdelingsche 
opwekking" bestaat om bij den baas of het hoofd benoodigdheden aan te schaffen. 
"Officiele bewijzen" zouden bier niet van zijn. Ook worden de waren niet boven 
den gewonen winkelprijs verkocht, en er is geen dwang hoewel zooals het gemeente
bestuur opmerkt zij die aan de zijdelingsche opwekking geen gehoor geven alligt 
eerder ontslagen zouden worden dan anderen. Het tweede geval van dien aard 
komt te Rockanje voor bij de vlasserij, waar arbeiders verplicht zijn bij den werk
gevers, tevens winkeliers en bakkers hunnen inkoopen te doen. De prijzen zijn niet 
hooger dan in andere winkels, terwijl in den winter crediet wordt verstrekt, waarvan 
het verschuldigde in den volgenden zomer op het loon wordt ingehouden. Een 
dergelijke toestand geeft natuurlijk aanIeiding tot vele rnisbruiken. De geringe 
verdiensten in den winter brengen echter het leveren op crediet in dat jaargetijde 
vanzelf mede. Het leveren op crediet is dus een noodzakelijk kwaad dat aileen dan 
verdwijnt, wanneer de spaarzame en verstandige arbeider in den zomer genoeg 
kan verdienen om in den winter van overgelegd geld te leven. 

Het bericht van het gemeentebestuur van Rotterdam wijst op een rnisbruik dat 
daar voorkomt. Aldaar worden sjouwers door hunne bazen betaald in herbergen 
waar deze laatsten bij geinteresseerd zijn, en waar zij hunne werklieden aan
merkelijk vroeger bestellen dan zij daar zelven komen, ten einde hen in de gelegen
heid te stellen verteringen te maken. Dit rnisbruik wordt echter door particulieren, 
met name de cargadoors, tegengegaan, en komt tegenwoordig niet meer voor bij 
het betalen van loon voor laden en lossen van schepen die in geregelde vaart zijn. 

Ik veroorloof rnij hierbij als rnijne meening te kennen te geven dat van particulier 
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initiatief in deze en dergelijke omstandigheden in der daad de meeste verbetering 
verwacht kan worden. Geen wettelijke bepaling zal den invloed van den werkgever 
op den werkman kunnen vernietigen. Kan men hem heden al verbieden die direct 
ten eigen bate aan te wenden, morgen zou diezelfde invloed op andere wijze zich 
ten nadeele der arbeiders kunnen doen gevoelen. De meest gezonde toestand zal 
wei zijn die van het volkomen vrije contract. De beste waarborg voor de zelf
standigheid der arbeiders ligt in hunne onderlinge associatie, waarbij zij elkander 
genoeg steunen om zich niet te behoeven onderwerpen aan contracten, die te 
drukkend of te bindend zouden kunnen worden. 



VII 

VAKBONDEN EN APARTHEID IN ZUID-AFRIKA 

door 

N.BREMER 

lNLEIDING 

Deze bijdrage handelt over de soms roerige geschiedenis van de blanke 
arbeidersbeweging in Zuid-Afrika, die haar oorsprong vindt in het laatste 
decennium van de negentiende eeuw. Daarbij zal, tegen de achtergrond van 
een uiteenzetting over de ontwikkeling van de raciale verhoudingen bin
nen de industrie worden nagegaan, of de overtuiging van de noodzaak tot 
apartheid en de in feite op dit punt gevolgde gedragslijn, bij de blanke ar
beiders wordt beinvloed door de mate, waarin zij een sterke positie op de 
arbeidsmarkt innemen. Daarbij mag worden aangenomen dat deze in het 
algemeen sterker zal zijn naarmate zij hoger geschoold zijn. Het ligt op het 
eerste gezicht dan ook niet in de lijn der verwachtingen dat blanke hoog
geschoolde arbeiders zich als fervente voorstanders van apartheid zullen op
stellen. Immers hun positie op de arbeidsmarkt wordt geenszins bedreigd 
door zwarte arbeiders, die tot op heden toe zich in overwegende mate be
last zien met ongeschoold werk. 

In dit verband dient nog te worden opgemerkt, dat functies, waarvoor een 
zeer gespecialiseerde scholing wordt vereist, vooral door Engelse immi
granten worden vervuld, in veel mindere mate door de meer conservatieve, 
in de Boerentraditie opgegroeide Afrikaanders, bij wie een meer agressieve 
houding verondersteld mag worden. 

In het hierna volgende zal nader worden onderzocht in hoeverre deze 
verwachting overeenstemt met de feitelijke gang van zaken. 

Ter bevordering van de overzichtelijkheid van de te behandelen materie 
beperk ik mij tot de arbeidersbeweging in de volgende takken van bedrij
vigheid: de goudwinning, de grafische industrie en de kledingindustrie. 
Een enkel woord ter motivering van deze keus. 

De goudrnijnen, een der oudste takken van grootindustrie in het land, 
bieden al snel werkgelegenheid aan een groot aantal arbeidskrachten, waar
in zich een sterke differentiatie in scholing voordoet: het merendeel is on
geschoold, een klein deel is hooggeschoold. 

De grafische industrie is een relatief kleine tak van bedrijf. Zij biedt 
werk aan hooggeschoolde, voornamelijk Engelse arbeiders, kent een van 
de weinige landelijke vakbonden en omvat daardoor zowel het conser
vatieve Noorden als het meer liberale Zuiden. 

De kledingindustrie komt pas tot ontwikkeling, als de posities tussen de 
arbeiders van verschillende graden van scholing in de goudmijnen hun be
slag hebben gekregen en afgebakend zijn. Er werken veel Afrikaanders in. 
Interessant is na te gaan in hoeverre het patroon, zoals het zich in de mijnen 
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heeft uitgekristalliseerd, model heeft gestaan voor deze dan nog jonge 
bedrijfstak. In de eerste decennia van deze eeuw wordt Zuid-Afrika ge
confronteerd met het probleem van de "Arme Blankes". Dit heeft zowel 
op de ontwikkeling van de vakbeweging als op die van de politieke krachts
verhoudingen een grote invloed gehad. De oorzaken van dit probleem lig
gen op het platteland. Als achtergrond voor de beschouwing van de in
dustriele relaties dient dan ook eerst dit probleem met de daaruit voort
vloeiende staatkundige- en vakbondspolitieke konsekwenties te worden 
behandeld. 

Over de gebruikte terminologie dient het volgende te worden opgemerkt: 
Ik gebruik de begrippen "Natives" en "Afrikanen" wanneer de "zwarte" 
bevolking wordt bedoeld, aangezien de termen "inheemsen" of "naturellen" 
een vrij negatieve betekenis hebben. Een voortdurend gebruik van het 
woord "Afrikanen" zou wellicht verwarrend hebben gewerkt, omdat ook 
de term "Afrikaander" vaak voorkomt, waarmee juist de Nederlands
talige blanke Zuidafrikanen worden aangeduid. Onder "Europeanen" ver
sta ik, zoals algemeen gebruikelijk in de geraadpleegde literatuur, niet aIleen 
immigranten uit Europa, maar ook blanken die in Zuid-Afrika geboren 
zijn. Wanneer aIleen de kleurlingbevolking wordt bedoeld, worden de be
grippen "Coloured" en "Kleurling" gebruikt. 

HOOFDSTUK 1. DE AGRARISCHE SECTOR 

De geschiedenis van Zuid-Afrika gedurende de negentiende eeuw wordt 
gekenmerkt door een voortdurende uitbreiding van grondgebied voor de 
blanke samenleving. Met veel moeilijkheden en ondanks veel barrieres 
baant de Zuidafrikaanse boer zich een weg naar nieuwe, - althans volgens 
blanke maatstaven - onbewoonde streken 1). Bezit van land en vee is het 
enige dat teIt. Grond is in ruime mate voorhanden en kan gratis worden 
verkregen of voor een appel en een ei worden gekocht 2). Landbezit be
tekent status en het ligt dan ook voor de hand, dat de jongere zoon met 
enkele stuks vee zijn geluk elders zal beproeven en weg zal trekken op zoek 
naar zijn eigen "sitplekkie", waarbij het hem vooral te doen zal zijn om 
goede weidegrond voor het vee. 

Landbouw is voor hem over het algemeen van ondergeschikt belang. Op 
de "plaats" (de boerderij) worden wat produkten verbouwd om in eigen 
onderhoud te voorzien. De wijze van bedrijfsvoering is primitief, wat de 
kwaliteit van de grond, die in veel streken toch al veel te wensen overlaat, 
niet ten goede komt. Te grote veedichtheid en verkwistende landbouw
methoden tasten de plantengroei aan en verspillen het ondergrondse water 3). 

1) In veel gevallen betekent dit doordringen in gebieden, die tot dan toe uit
sluitend door Afrikanen werden bewoond. 

2) C. W. de Kiewiet, A History of South Africa, Social and Economic, London 
1968, p. 185. 

3) de Kiewiet, p. 189. 
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Dit schept echter geen enkel probleem, want als de grond is uitgeput of 
de grasvoorziening voor het vee niet meer toereikend is, trekt de boer weg 
om elders opnieuw te beginnen. Ook komt het geregeld voor, dat een boeren
familie al naar gelang het seizoen, tussen enkele boerderijen heen en weer 
trekt. Roewel grondbezit in deze maatschappij op zichzelf erg belangrijk 
is, ervaart de blanke boer nauwelijks enige binding met zijn land, omdat er 
voldoende grond aanwezig is. 

Op de boerderij heeft men een gei'soleerd en primitief bestaan. De boer 
is het hoofd van de familie en leeft als heer op zijn eigen domein. Met het 
werk op de "plaats" hoeft hij zich niet al te veel te bemoeien, want goedkope 
zwarte arbeidskrachten zijn heel gemakkelijk te krijgen. Geleidelijk aan 
groeit het idee dat de blanke recht heeft op een dergelijk bestaan en dat 
Onze-Lieve-Reer de zwarte als zijn slaaf heeft geschapen om het zware 
werk op te knappen op de grond, waar hij, als heer en meester, de scepter 
mag zwaaien 4). 

Toch heeft dit leven ook zijn schaduwzijden. De dreiging van "Kaffer"
ooriogen en veediefstallen is voortdurend aanwezig. Ook de wisselvallig
heden van het klimaat maken het dagelijks leven er niet gemakkelijker op, 
factoren, die hun sporen op het karakter van de blanke boeren hebben na
gelaten. Ret systeem vormt " ... hardy and selfsufficing pioneers, but often 
made them opinionated, refractory and unsocial" 5) . Afgezien van deze om
standigheden heeft de blanke boer een rustig bestaan. Wat men nodig heeft, 
wordt meestal op de boerderij geproduceerd of gemaakt. Overvloed kent 
men niet, maar door het ontbreken van een moderne markteconomie 
worden nauwelijks nieuwe behoeften gecreeerd. Wat niet ter plekke wordt 
geproduceerd wordt via ruil verkregen en de jacht vergt meer tijd dan de 
uitoefening van het landbouwbedrijf 6) . Zolang er nog voldoende grond is 
levert een dergelijke "subsistence economy" geen enkel probleem, maar is 
de ruimte eenmaal verdeeld, dan zal een andere oplossing gevonden moeten 
worden. 

De "Bijwoner" 

Voordat de beschikbare grond verdeeld is, bestaat reeds een neiging tot 
onderverdeling van boerderijen, omdat niet aile boerenzoons tot aankoop 
van land overgaan. Men kan hiervoor verschillende redenen aanvoeren zo
als gebrek aan pioniersgeest of initiatief, gevoel van saamhorigheid met 
het ouderlijk gezin, armoede of - merkwaardig genoeg - een zeer onaf
hankelijke insteiling. 

In plaats van voor zichzelf te beginnen, wenden zij zich tot de eigenaar 
van een grotere "plaats", met het verzoek zich als "bijwoner" op diens land 

4) United Nations, Industrialization, Foreign Capital and Forced Labour in 
South Africa, New York 1970, p. 25. 

6) J. F. W. Grosskopf, Rural Impoverishment and Rural Exodus. The Poor 
White Problem in South Africa, Report of the Carnegie Commission, Vol. I, 
Stellenbosch, 1932, p. 31. 

6) W. M. Macmillan, Complex South Africa, London 1930, p. 71. 
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te mogen vestigen, een toestemming, concessie genoemd, die aanvankelijk 
heel gemakkelijk te krijgen is. Ook komt het voor dat zoons op de boerderij 
van de vader blijven in afwachting van hun deel van de erfenis. Als de be
schikbare weidegrond een probleem wordt, ligt een verzoek om graasrechten 
in de naaste omgeving bij een buurman of familielid voor de hand. Een 
variant is: het beheer van de boerderij van een afwezige landheer. De heer 
verleent dan in ruil voor het verzorgen van zijn vee, de "bijwoner" het recht 
eigen vee te laten grazen en wat landbouwprodukten te verbouwen. Er zijn 
dus verschillende vormen van bijwonerschap mogelijk en men kan de term 
"bijwoner" dan ook het best als voIgt definieren: elke blanke die niet 
pacht, maar weI op iemand anders bezit leeft 7). Als de grond schaarser 
wordt, verlangt de eigenaar in ruil voor de concessie, enkele "hand- en 
spandiensten", wat door beide partijen wordt gezien als burenhulp of 
vriendendienst. Een positie als "bijwoner" betekent dan ook nog geen ver
laging in sociale status. 

Vooral in Transvaal komen veel lieden voor die naar believen willen 
rondtrekken en daarom juist een positie als "bijwoner" prefereren boven 
een eigen "plaats". Dit is wellicht het best te illustreren met een uitlating 
van een oude Transvaler die karakteristiek genoemd mag worden: Er 
waren veel personen, eigenaars van goede boerderijen, die zeer verheugd 
waren als je bij hen kwam en bleef. Het zou heel goed kunnen zijn, dat je 
rijker was dan de eigenaar en ... je was, evenals hij, baas 8). 

De overeenkomsten tussen landheer en "bijwoner" kunnen sterk varieren 
en hiermee raken we tevens de nadelen van het systeem. Beide partijen mis
sen zekerheid: de afspraken zijn mondeling gemaakt, waardoor rechtszeker
heid ontbreekt en de wederzijdse rechten en plichten zijn, ook mondeling, 
niet duidelijk vastgelegd. Zowel voor eigenaar als voor "bijwoner" kan de 
regeling dan ook op een teleurstelling of mislukking uitlopen. De heer kan 
bij terugkeer zijn boerderij verlaten vinden; maar hij kan ook bij groeiende 
druk op de grond of veranderende landbouwmethoden, aan de "bijwoner" 
hogere eisen gaan stellen (een groter deel van de opbrengst; zorg voor eigen 
zaaizaad, beperking stuks vee; meer arbeidsdagen) of hem sommeren te 
vertrekken. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw, wanneer de beschikbare 
grond verdeeld is, de bevolking blijft toenemen en daarmee ook de druk op 
de grond, groeit het aanbod van "bijwoners" aanzienlijk, wat hun positie 
aanmerkelijk verslechtert. De dagen van het bijwonerssysteem, dat op 
kleine schaal goed functioneerde en wellicht ook een stimulans had kun
nen zijn voor landbouwhervormingen en toepassing van verbeterde land
bouwmethoden, zijn geteld. Geleidelijke aanpassing van de primitieve 
agrarische samenleving aan de veranderde omstandigheden is onmogelijk, 
omdat door de plotselinge vondsten van diamanten (± 1870) en goud 
(± 1885) versnelde overschakeling op een moderne geindustrialiseerde 
markteconomie noodzakelijk wordt. 

7) Grosskopf, p. 126. 
8) Grosskopf, p. 38; de Kiewiet, p. 186. 
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Invloed van de mineraalvondsten 

De diamant- en goudvondsten brengen in Zuid-Mrika een grote ver
andering teweeg. Rooggeschoolde arbeid, kapitaal en kapitaalgoederen moe
ten uit Europa worden aangetrokken, omdat Zuid-Afrika niet aan de plot
selinge behoeften daaraan kan voldoen. Roge salarissen worden betaald, 
velen worden aangelokt door de magische kracht die van deze nieuwe 
wereld uitgaat en trekken naar het "nieuwe Mekka" (Johannesburg). Ben 
snelle urbanisatie is het gevolg. Nieuwe consumptiepatronen tekenen zich 
af, importen stijgen en ook de lokale markt wordt plotseling geconfron
teerd met een sterk toegenomen vraag naar produkten, met name naar 
levensrniddelen. In deze econornie wordt ook voor de boer het bezit van 
geld belangrijk. Nu manifesteert zich langzamerhand ook een kloof tussen 
rijk en arm. 

Voor een deel van de boeren is dit aanleiding om hun landbouwmethoden 
te verbeteren of om de aard van hun bedrijf te wijzigen. Voor arme ver
wanten of "bijwoners" is dan geen plaats meer op de boerderij. Dagloner 
worden, zijn arbeidskracht verhuren past de kleine blanke niet; in die 
traditie is hij niet opgegroeid. Ret ongeschoolde en zware werk is "Kaffer
werk". De aanwezigheid van goedkope inheemse arbeid verhindert de 
grote massa van "bijwoners" en arme blanken een gezeten klasse arbeiders 
en loon trekkers te worden. Bovendien prefereren veel boeren zwarte ar
beidskrachten of zwarte pachters. Ze zijn goedkoper, onderdaniger en be
kwamer in het werk. "Because so much manual and unskilled labour in 
South Africa was not 'white man's' work, it could happen that the very 
foundations of successful farming were abandoned to native labour" 9). 
Vele arm geworden blanken moeten zich derhalve Of elders op het platte
land zien te vestigen Of op andere wijze de kost zien te verdienen. 

De meeste boeren, vooral die uit Transvaal, zien vooralsnog weinig reden 
om op betere landbouwmethoden over te schakelen. Immers er is op veel 
gemakkelijker wijze een fortuin te verdienen. De grondprijzen stijgen door 
de mineraalkoorts enorm. Somrnigen zijn al vrij snel geneigd het boeren
bedrijf "aan de wilgen" te hangen en naar rnineralen te gaan zoeken. An
deren willen hun land - ook hun grond kan goud bevatten - effectief onder 
controle hebben. Door schone beloften misleid, steken velen zich diep in 
de schulden want de boer gelooft, even krachtig als hij in zijn Bijbel gelooft, 
dat er altijd een stijging in de grondprijzen zal zijn Ill). Door hun onwetend
heid in geldzaken worden velen dan ook een gemakkelijke prooi van grond
spekulanten, zij kunnen de te hoge interest niet opbrengen en ook zij 
zullen op hun beurt plaats moeten maken voor anderen. 

Voor de periode van de spoorwegen is vrachtrijderij nog een belangrijk 
hulprniddel om in het levensonderhoud te voorzien. Veel boeren en boeren
zoons verdienen namelijk grote sommen geld door met de ossewagen goe
deren en passagiers te vervoeren van de eindstations van de spoorwegen in 

9) de Kiewiet, p. 193. 
10) Grosskopf, p. 93. 
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de Kaapprovincie en Natal naar de industriele centra Kimberley en 
Johannesburg 11). 

Is echter het spoorwegnet in de jaren negentig doorgetrokken, dan neemt 
de concurrentie van de kustdistrikten, door gunstiger klimatologische om
standigheden meer geschikt voor landbouw, aanzienlijk toe en moet ook 
de osserijder het veld ruimen. 

Exodus van het platteland 

Bovengenoemde invloeden hadden op zichzelf reeds een desintegrerende 
invloed op de agrarische samenleving. Door diverse omstandigheden nog 
versterkt, dragen zij in de eerste decennia van de twintigste eeuw bij tot 
het creeren van een geweldige armoede onder een groot deel van de blanke, 
voomamelijk Afrikaander bevolking, wat zal leiden tot een grootscheepse 
uittocht van het platteland naar de stad. Onder die andere factoren moeten 
nog genoemd worden: 

a. Natuurlijke omstandigheden: 

De exodus begint in de Kaapprovincie. Veel grote boeren van de Karroo 
(het droge, onvruchtbare centrum van de Kaapprovincie) schakelen over 
op schapenteelt, waardoor de kleine boer moet verdwijnen. Verder kunnen 
als factoren nog genoemd worden: een emstige runderpest (1899), sprink
hanenplagen, misoogsten en droogte, met als gevolg grote veesterfte. Als 
voorbeeld van de migratie kan dienen een census gehouden onder de 
blanke bevolking in de Transvaal (1890); hij geeft de volgende percentages 
wat betreft geboortestreek 12). 

geboren in Transvaal 
geboren in de Kaapprovincie 
geboren in Oranje Vrijstaat 
geboren in andere delen 

b. Militaire omstandigheden: 

56,8% 
28,2% 
11,1 % 
3,9% 

De Boerenoorlog (1899-1902) heeft vele verwoestingen op het platte
land aangericht. Veel boeren vinden bij terugkeer hun boerderij verlaten, 
geplunderd of volledig vernield. Johnstone schat het aantal blanken, dat 
bij terugkeer uit Britse concentratiekampen geen werk meer kan vinden 
op het platteland, op ongeveer 10.000 13). 

c. Economische omstandigheden: 

De markt voor struisvogelveren, tot 1913, na mineralen, het belangrijkste 
exportprodukt van Zuid-Afrika, krimpt door verandering van de mode 
sterk in en krijgt door de Eerste Wereldoorlog de genadeslag. 

11) M. H. de Kock, Selected Subjects in the Economic History of South Africa, 
Cape Town and Johannesburg 1924, p. 459. 

12) Grosskopf, p. 60. 
13) Frederick A. Johnstone, Class, Race and Gold. A study of class relations 

and racial discrimination in South Africa, London 1976, p. 53. 
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Bovengenoemde factoren hebben tot gevolg, dat een deel van de blanke 
bevolking in grote armoede komt te verkeren. Voor 1920 wordt hun aantal 
geschat op 100.000 a 120.000, d.w.z. 8 % van de totale blanke bevolking. 
Hun feitelijke aantal bedraagt waarschijnlijk zelfs 15 % 14). 

Ook vele Afrikanen zien zich genoodzaakt hun hell bij blanke boeren te 
zoeken, een ontwikkeling die vrijwel parallel loopt aan die van de arme 
blanken. Redenen hiervoor zijn o.a. onderlinge stamoorlogen, verlies van 
land door de Boerenexpansie, regeringsmaatregelen (terugdringen in reser
vaten, opleggen van belastingen, waarvoor ze het geld in blanke dienst 
moeten verdienen (Glen Grey Act (1894), hutbelasting (1895); beperking 
van hun mogelijkheden land te kopen of te pachten (Natives' Land Act 
1913); extensieve landbouwmethoden, overbeweiding, bevolkingsgroei). Ook 
voor hen zijn de uitwijkmogelijkheden beperkt en er blijft hun weinig anders 
over dan bij blanke boeren in dienst te treden, zich als "plakkers" - de term 
die voor deze Afrikaanse "bijwoners" wordt gebruikt - op blank grond
gebied te vestigen of naar de stad te trekken. Zoals reeds vermeld worden 
zij hiermee de concurrenten van de arme blanken. Al liggen hun kansen 
om op het platteland te blijven wat gunstiger, de mogelijkheden zijn toch 
lang niet toereikend. De exodus naar de stad, ook van deze groep, neemt 
met de jaren snel toe, een beweging die door de diverse wetten, hierboven 
genoemd, in de hand wordt gewerkt, want deze creeren ". .. a growing 
class of natives with no homes of any kind but in the towns, and brought 
Black and White for good or ill, into miserable economic unity" 15). 

In de industriele sector met zijn harde economische verhoudingen, zal de 
concurrentie pas goed beginnen. 

HOOFDSTUK II. DE MIJNBOUW 

Karakter en organisatie van de mijnindustrie 

In tegenstelling tot Californie en Australie, waar goud in klompjes wordt 
gevonden, bevindt het goud, gevonden aan de Witwatersrand zich in schuin 
afiopende kwartslagen die tot een diepte van enkele kilometers onder de 
grond doorlopen. Dit heeft als konsekwentie dat kostbare schachten moeten 
worden gegraven om het goud te kunnen delven 16). 

Kapitaal, machines en technische kennis zijn vereist om tot winning van 
het gouderts te kunnen komen. Als ondernemers op de goudvelden opereren 

14) Johnstone, p. 61, 62. 
15) Macmillan, p. 254. 
16) Kan men in de begintijd nog volstaan met schachten van enkele meters, 

in later tijd zal men zelfs tot een diepte van enkele kilometers moeten gaan; boven
dien is het gemiddelde goudgehalte van het erts erg laag. In Zuid-Afrika bedraagt 
dit ongeveer 10 gram per ton erts, in Australie ± 20 gram. Vgl. C. W. de Kiewiet, 
A History of South Africa, Social and Economic, London 1968, p. 157 e.v.; Fred
erick A. Johnstone, Class, Race and Gold, A study of class relations and racial 
discrimination in South Africa, London 1976, p. 14 e.v.; O. Sarstedt en P. v. 
Werden, Die Afrikanische Arbeiterfrage, Berlin 1941, p. 218. 
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dan ook mensen als Rhodes en Beit, die in de diamantindustrie de nodige 
ervaring, kapitaal en kontakten hebben opgedaan, waardoor het al in een 
vroeg stadium mogelijk is beleggers uit Engeland en het Europese vasteland 
voor de exploitatie van de Rand te interesseren 1'1). Individuele delvers 
maken aan de Witwatersrand dan ook geen schijn van kans. 

AI in 1887 wordt de eerste maatschappij opgericht, de "Gold Fields of 
South Africa, limited". De jonge, snel expanderende industrie ziet zich al 
direkt geplaatst voor grote problemen, want" .. . the low gold content of 
the ores, in relation to a predetermined price of gold, meant that to mine 
profitably it was essential to keep the cost of recovery as low as possible" 18). 
In tegenstelling tot andere industrieen, nl., waar prijsstijgingen tot op zekere 
hoogte kunnen worden doorberekend in de prijs van het eindprodukt, ligt 
de prijs van het goud intemationaal vast (in verband met de gouden stan
daard). Dit betekent tevens dat de mijnen niet te kampen hebben met pro
blemen van overproduktie. De keerzijde van de medaille is dat prijsstijgingen 
alleen kunnen worden opgevangen door op de produktiekosten te bezui
nigen en/of de produktie op te voeren. 

Hiermede zijn de problemen, die ook in later jaren de situatie in de goud
industrie zullen blijven beheersen, al direkt aangegeven. Kapitaal bemach
tigen voor de financiering van de industrie vormt geen probleem. Kolen
mijnen, nuttig voor het leveren van de noodzakelijke brandstof, liggen in 
de direkte omgeving van de goudvelden. Maar materialen en arbeid om 
tot ontginning te kunnen overgaan ontbreken in Zuid-Afrika en moeten 
uit Europa worden aangetrokken. Ret werkterrein is weinig attraktief: 
Johannesburg is nog een mijnwerkerskamp, waar uiteraard allerlei voor
zieningen ontbreken, terwijl de kosten van levensonderhoud hoog zijn. De 
arbeidssituatie in Europa is op dat moment vrij gunstig, met als gevolg dat 
hoge lonen betaald moeten worden om voldoende geschoolde blanke ar
beidskrachten naar de Rand te krijgen. Bovendien zijn - bij gebrek aan 
spoorwegen - de transportkosten hoog, wat zowel voor de voedseltoevoer 
als voor de aanvoer van materialen voor de mijnen geldt. De kosten worden 
nog vergroot, doordat de republiek Transvaal, als een van de weinige ma
nieren om aan financiele middelen te komen, hoge invoerrechten heft en -
tegen betaling - bepaalde firma's importmonopolies verleent, wat de druk 
op de prijzen nog erger maakt. Rieruit blijkt, dat de goudmijnen weinig 
speelruimte hebben om de produktiekosten te drukken. De enige mogelijk
heid die open ligt, is te proberen de kosten van de produktiefaktor arbeid 
zo laag mogelijk te houden. In een land waar zwarte arbeidskrachten in 
zo grote getale voorhanden zijn, ligt het voor de hand, dat men voor het 
lichamelijk zware, ongeschoolde werk in de mijnen Natives zal aantrekken. 
Bij deze groep zal men dan ook in de toekomst allereerst proberen te be
zuinigen, al zullen ook de blanke mijnwerkers de dans niet kunnen ont
springen. Nu verloopt ook het aantrekken van Afrikanen niet zonder pro-

17) G. V. Doxey, The Industrial Colour Bar in South Africa, Cape Town
London-New York 1961, p. 42. 

18) Doxey, p. 41. 
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blemen. Velen zijn nog niet op emplooi in een industriele samenleving inge
steld en voelen door geringe behoeften ook niet de stimulans om voor een 
gerege1de bron van inkomsten te zorgen. 

Voor degenen die weI (korter of langer) in loondienst gaan, staan in 
deze jaren nog andere, gunstiger mogelijkheden open, zoals de diarnant
velden, spoorwegaanleg, vestiging bij blanke boeren. 

Hierdoor kampen de goudmijnen, ten gevolge van de onpopulariteit 
van het werk en door hun voortdurende expansie, met een tekort aan zwarte 
arbeidskrachten en een opwaartse druk op de lonen blijft dan ook niet uit, 
een tendens die nog wordt versterkt doordat de mijnen elkaars arbeiders 
proberen weg te kopen. Lionel Phillips, een der mijnmagnaten, beschrijft 
de situatie als voIgt: " ... in those days, more so even than now, a native 
worked to secure a definite sum of money. The higher his wages the shorter 
his stay, and the keen competition which this system created resulted in 
the most productive mines getting an undue proportion of labour because 
of their ability to outbid their poorer neighbours. The ill-effect of this was 
double-edged. It tended to restrict expansion and it militated against the 
efficiency of the labourer" 19). 

Volgens Doxey wordt ornstreeks 1894,60 a 70 % van de totale produktie
kosten aan lonen uitgegeven, waarbij hij de volgende onderverdeling 
maakt 20): 

Native lonen (± 40.000 werknemers) 
gemiddeld loon 61 sh. p. mnd 
voeding 10 sh. p. mnd 

Europese lonen (± 5.400 werknemers) 
gemiddeld loon £ 21 p. mnd 

- 40 a 45 % 

- 20 a 25 % 

Sh. van der Horst - zich beperkend tot cijfers van de zestig grootste rnaat
schappijen - geeft andere verhoudingen 21): 

Totale produktiekosten 
Native lonen + voedsel 
Europeanen 

£ 4,5 miljoen 
£ 1,5 miljoen 
£ 1,5 miljoen 

Het ligt voor de hand dat de mijnmagnaten ter oplossing van de bestaande 
problemen, hun politiek zuilen gaan c06rdineren. In 1889 wordt de "Wit
watersrand Chamber of Mines" opgericht, enerzijds bedoeld als overleg
orgaan voor interne problemen en anderzijds om naar buiten toe coilectief 
te kunnen optreden, een samenwerking die de eerste jaren nog veel te wensen 
overlaat. 

Ter leniging van het bestaande tekort aan Mrikaanse arbeidskrachten 

19) Doxey, pp. 51, 52. 
20) Doxey, p. 44. 
21) Sh. van der Horst, Native Labour in South Africa, London 1942, p. 128. 
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wordt in 1896 de "Native Labour Supply Association" gevormd (later 
"Witwatersrand Native Labour Association" genoemd), die bij gebrek aan 
"inheemse" Natives, het alleenrecht krijgt Natives aan te werven in Portu
gees Oost-Afrika. De gevolgen voor hun lonen blijven dan ook niet uit. 
Konden zij in 1894 - zie boven - nog gemiddeld 61 sh. per maand ver
dienen, in 1899 is dit reeds 49 sh. 9 d. Rond 1903 is dit bedrag zelfs terug
gelopen tot 30 it 35 sh. per maand 22). 

Blanke werknemers 

Hoe stellen de blanke mijnwerkers zich in deze beginjaren op? Is er reeds 
sprake van een bedreiging van hun positie of verlaging van hun lonen? 
Voorlopig hebben zij van de kant van Afrikanen nog weinig te vrezen. De 
blanke mijnwerkers hebben een goede opleiding genoten. Het zijn irnrni
granten voornamelijk afkomstig uit Engeland en Schotland. De meeste 
Afrikanen komen zo uit de kraal of van de boerderij en hebben nog geen 
of weinig ervaring met het werk in de mijnen. 

Arbeid van blank en zwart vullen elkaar aan. Van der Horst stelt het als 
voIgt: " ... European and Native labour were co-operant factors of produc
tion and an increase in the supply of one class of employee tended to in
crease the productivity and wages of the other" 23). 

Blanke arbeiders zijn in deze tijd nog daadwerkelijk als mijnwerkers bij 
het produktieproces betrokken. Daarnaast instrueren zij de Afrikanen en 
hebben zij de supervisie over het ruwere werk dat door hen wordt gedaan. 
Deze controlerende functie zal in de toekomst aanleiding geven tot veel 
problemen, want de aard van dit werk is zodanig dat hiervoor weinig denk
vermogen no dig is 24). 

De eerste aanzet tot vakbondsorganisatie komt door dreiging uit een 
andere hoek, n1. van Engelse immigranten. Als gevolg hiervan wordt in 
1892 de "Witwatersrand Mine Employees and Mechanics Union" - ook 
weI "Labour Union" genoemd - opgericht, die een protestdemonstratie 
houdt tegen de pogingen van de Mijnkamer " ... to flood these fields with 
labour by means of cheap emigration .... If any wages had to be reduced, 
... let the wages of black labour be cut down". Afgezien van aktiviteiten 
gericht op het verbeteren van de ongunstige arbeidssituatie, heeft deze 
bond voornamelijk een politiek doel, en weI te waarschuwen tegen de 
"Transvaal National Union", een beweging waarin werkgevers en werk
nemers verenigd zijn met als doel: het verwerven van kiesrecht. De mijn
werkers moeten de belangen van de "Labour Union" laten prevaleren boven 
die van de "National Union" zeker zolang als de magnaten vasthouden 
aan hun lafhartige poging het land met mijnwerkers te overstelpen 25). De 

22) v. d. Horst, p. 164. 
23) v. d. Horst, p. 157. 
24) Elaine Katz, White workers grievances and the industrial colour bar 1902-

1913, in: South African Journal of Economics, Vol. 42, nr. 2, 1974, p. 146. 
25) H. J. en R. E. Simons, Class and Colour in South Africa 1850-1950, Har

mondsworth 1969, p. 53. 
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"Labour Union" zegt de samenwerking dan ook vrij snel op en wendt zich 
met haar grieven rechtstreeks tot de Transvaalse regering. Rose, bestuurs
lid van de bond, beroemt zich erop dat arbeidersorganisaties nergens ter 
wereld zoveel invloed hebben op de regeringen als in Transvaal. Hij schrijft 
dit toe aan de demokratische instelling van het Boerenregime 26). Het lijkt 
waarschijnlijk dat dit eerder voortkomt uit opportunistische motieven (ver
zet tegen mijnmagnaten). 

In ieder geval neemt de Volksraad, na ovedeg gevoerd te hebben met 
Mijnkamer en "Labour Union", twee mijnwetten aan (1893, 1896), waar
bij een groot aantal wensen van de laatste worden gehonoreerd. Hiermee 
worden eindelijk bepaalde veiligheidsmaatregelen verplicht gesteld, nood
zakelijk om het grote aantal ongelukken te beperken, maar tevens wordt 
nu de eerste "colour bar" ingevoerd: " .. . No African, Asian or Coloured 
labour might prepare charges, load drill holes or set fire to fuses" 27). 
Deze maatregel biedt echter geen garantie voor voldoende veiligheid. Daar
om wordt in de wet van 1896 de "colour bar" vervangen door een "blasting 
certificate". Onder deze nieuwe regeling mag een ervaren, betrouwbare 
Afrikaan of Coloured, de gediplomeerde blanke assisteren en onder diens 
toezicht bovengenoemde werkzaamheden uitvoeren. Op verzoek van de 
bond wordt tevens een certificaat van bekwaamheid verplicht voor machi
nisten; " ... this step was taken in consequence of the number of incompe
tent men placed in charge of hauling engines at the mines. Not only were 
white men, who had never previously handled an engine-lever thus em
ployed, but Coolies and even Kaffirs also" 28). Toch handhaaft ook deze 
wet een "colour bar", met als gevolg dat mijneigenaars blijven aandringen 
op een test gebaseerd op bekwaamheid en niet op kleur. Zij doen dit om
dat in een aantal mijnen ervaren Natives beschikbaar zijn. Hun wensen 
worden in zoverre ingewilligd dat door een amendement in 1897 aIleen het 
beroep van machinist voor blanke certificaathouders gereserveerd blijft. 

De periode voor 1900 beschouwend kan men steIlen, dat de blanke mijn
werkers veelal redeneren en opereren vanuit een klassebewustzijn, op grond 
waarvan zij zich te goed voelen het vuile ongeschoolde werk te doen. 

Er moet gesteld worden, dat ook in deze tijd de Natives in de mijnen niet 
al te vriendelijk door hen behandeld worden. Hun vakbond is een "craft 
union" met kwalificatie-eisen, waarin ook Afrikaanders niet worden toe
gelaten. De maatregelen waar deze bond op aanstuurt, komen in eerste in
stan tie voort uit een behoefte aan verhoogde veiligheid. Niet-blanke ar
beid in betere banen is in ieder geval nog mogelijk; " ... There would be 
less cause to complain about this if Natives doing the same work as white 
men were paid the same rate of wages". Deze bewering kan Rose vrij ge
makkelijk doen, want" ... indeed it is safe to assert that in nine cases out 

26) E. B. Rose, White Labour in the Transvaal (Reprint from the Daily News), 
London 1901 (?), p. 7. 

27) Simons, p. 55. 
28) Rose, p. 9. 

14 
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of ten 'the nigger' who demanded the same pay as the white man, although 
expected to do the same work, would be promptly kicked for his audacity 
and in the tenth case would simply be told to 'voetsak' (clear out)" 29). 

De situatie na de Boerenoorlog 

Na de Boerenoorlog zal de situatie aanmerkelijk veranderen. Dit wordt 
veroorzaakt door diverse factoren, waarbij o.a. genoemd kunnen worden: 
de Engelse bestuursovemame, de heersende depressie, het arbeidstekort in 
de mijnen en het probleem van de anne blanken. 

Tijdens de Boerenoodog ligt het werk in de goudmijnen praktisch stll. 
Grote aantallen Natives worden naar huis gestuurd en voor de achter
blijvers wordt het loon zelfs verlaagd tot 20 shilling per maand. Ook wordt 
bij een enkele mijn een poging ondemomen te bezuinigen op blanke ar
beid, door introductie van een systeem van stukloon, wat door de mijn
werkers met een staking wordt beantwoord. De directies, onder de vigerende 
omstandigheden niet in staat de zaak op de spits te drijven, willen moei
lijkheden met hun blanke werknemers zoveel mogelijk voorkomen en de 
bezuinigingsmaatregel gaat dan ook niet door 30). 

Voor het economisch herstel van het land is het belangrijk de produktie 
van de goudrnijnen zo spoedig mogelijk weer op gang te brengen. Doel van 
het Britse gouvemement is, de mijnen te laten fungeren als impuls voor de 
andere sectoren van de Zuidafrikaanse economie 31). 

Van de mijnen moet ook een groot deel van de financiele middelen komen, 
die nodig zijn voor de reconstructie van het land. Daarom is nu een situatie 
te verwachten, waarin de mijnmagnaten een groot deel van hun wensen zul
len kunnen doordrijven. Juist in deze periode kampen de mijnen met een 
groot tekort aan Natives. Hun aantal is teruggelopen van 107.482 (in 1899) 
tot 64.577 (in 1903). WeI wordt een loonsverhoging aangeboden tot 35 sh. 
per maand, maar deze blijft nog beneden het vooroorlogse peil 32). Het 
tekort aan arbeidskrachten, - de schattingen daaromtrent varieren van ruim 
34.000 tot 170.000 33) - blijft bestaan, omdat elders gunstiger emplooi te 

29) Rose, pp. 5, 6. 
30) E. Gitsham and J. F. Trembath, A First Account of Labour Organisation 

in South Africa, Durban 1926, pp. 25, 26. 
31) C. W. de Kiewiet, p. 146. 
32) Een argument voor de mijnmagnaten om de lonen niet verder te willen ver

hogen, is het feit dat men blijft vasthouden aan de "idee fixe" dat een Afrikaan 
werkt voor een "doelinkomen" (bijv.: het verdienen van de bruidsschat, aankoop 
van enkele stuks vee, een geweer). Volgens deze theorie zou een loonsverhoging 
automatisch resulteren in een verlaagd aanbod van arbeid, omdat de Afrikanen 
korter zouden werken of minder snel terug zouden komen. Het blijft de vraag 
in hoeverre de magnaten het als handig argument hanteren om de lonen laag te 
houden of er werkelijk in geloven. In de diamantmijnen is het tegendeel dan al 
bewezen. 

33) De schattingen van de "Transvaal Labour Commission" (1904) varieren van 
34.720 (minderheidsrapport) tot 129.374 (meerderheidsrapport). Aangehaald in: 
Robert Davies, Mining capital, the state and the unskilled white workers in 
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vinden is (werkzaamheden in het kader van de reconstructie; de diamant
mijnen; gunstige condities voor vestiging op Kroonland). Werkloze Kaapse 
Natives weigeren naar de mijnen te trekken omdat de daar heersende 
slechte verstandhouding tussen blank en zwart algemeen bekend is 34). 

Gealarmeerd door de afhankelijkheid van de industrie van zwarte ar
beid, zet Creswell, manager van de "Crown Reef Mines", een experiment 
door met ongeschoolde blanke arbeid, waarbij twee blanken werk moeten 
doen, dat normaliter door vijf Afrikanen wordt gedaan. Ter compensatie 
van de verhoogde kosten wordt van de blanke opzichters verwacht, dat zij 
drie boren controleren i.p.v. twee. Echter " ... They preferred less work 
to more white labour ... and walked out, taking the white helpers with 
them" 35). Ook in andere mijnen vinden experimenten plaats. De resultaten 
zijn negatief in het ruwe werk, maar er zijn ook categorieen waar ongeschool
de blanken zich weI inzetten, in de hoop later een betere baan te krijgen. 
Ook bij de experimenten die weI slagen weegt de gerealiseerde produktivi
teitsstijging evenwel niet op tegen de gestegen loonkosten 36). 

De Mijnkamer verzet zich dan ook tegen een verhoogde inzet van Euro
peanen. Blank kan niet naast zwart te werk gesteld worden en bovendien 
zou een "white labour" politiek 48 van de 79 producerende mijnen ruineren. 
Zij stelt voor op grote schaal Chinezen te importeren, een voorstel waar 
Milner, de Britse gouverneur mee instemt, mits de publieke opinie en de 
vakbonden hiermee akkoord gaan. 

De reakties van de bonden zijn verdeeld. Sommigen stemmen toe ten 
gevolge van intimidatie of uit angst hun werk te verliezen. De inmiddels 
opgerichte "Transvaal Miners' Association" (1902) voert felle aktie. "When 

South Africa 1901-1913, in: Journal of Southern African Studies, Vol. 3, Dr. I, 
October 1976, p. 47. 

Leubuscher komt zelfs tot een schatting van 130.000 a 170.000: Dr. Ch. Leu
buscher, Der Siid-Afrikanische Eingeborene als Industriearbeiter und als Stadt
bewohner, Jena 1931, p. 33. 

WeI moet men bedenken dat de "behoeften" of "tekorten" van de mijnen geen 
absoluut gegeven zijn. AI eerder wees ik op het belang van de kostenstructuur 
(p. 206). De schattingen van de Mijnkamer gaan uit van een bepaald loonpeil. 
De arbeidstekorten zullen toe- respectievelijk afnemen, naarmate het loonpeil 
daalt of stijgt. Een andere factor die de schattingen beinvloedt is het centrale 
recruteringssysteem van Afrikanen. ("De Witwatersrand Native Labour Associa
tion" verdeelt de arbeiders door middel van een quota systeem dat gebaseerd is 
op de behoefte van de individuele mijnen). Bij dreigend tekort zal men dus sneller 
geneigd zijn de benodigde aantallen te overdrijven. Een derde factor die meespeelt 
is de neiging van de mijnen te werken met een surplus aan uitrusting. Dit hangt 
samen met de hoge ontwikkelingskosten. Men prefereert een grootscheepse aan
pak in het begin, al inspelend op latere ontwikkelingen, boven kostbare uitbrei
dingen in een latere fase. Vgl. v.d. Horst, p. 168, 200 e.v.; D. Denoon, A Grand 
Dlusion: The failure of imperial policy in the Transvaal Colony during the period 
of reconstruction, 1900-1905, London 1973, p. 134, 135. 

34) Denoon, The Transvaal Labour Crisis 1901-1906, in: Journal of African 
History, VIII, 3, 1967, p. 482. 

35) Simons, p. 79. 
36) Davies, p. 52, 53. 
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Asiatic miners are imported - no White man need apply" 37). Ondanks een 
massale protestdemonstratie tegen het voorgenomen plan (als pressie
middel wordt zelfs het ondergrondse werk in een der rijke mijnen stilge
legd), trekken de mijnwerkers aan het kortste eind, tenminste, wat de Chi
nezenimport betreft. 

Het tijdstip waarop deze gebeurtenissen plaatsvinden speelt echter in 
hun voordeel, want gedwongen snel te handelen, moet de Mijnkamer ren 
belangrijke concessie aan de bonden doen: wettelijk zal worden vastge
legd dat de Chinezen aileen werk mogen doen dat normaliter door onge
schoolde Afrikanen wordt gedaan 38). Een voor de toekomst zwaar wegende 
factor is, volgens Denoon, de op dat moment in de mijnen geldende ver
houding tussen blanke en zwarte werknemers. Vergelijkt men de cijfers van 
1899 met die van 1904, dan blijkt deze nl. aanmerkelijk gewijzigd. 

In 1899 : 107.482 Afrikanen 
In 1904: 70.608 Afrikanen 

12.350 blanken 
12.414 blanken 

(verhouding 8.6: 1) 
(verhouding 5.7 : 1) 39) 

Juist op dit tijdstip wordt de "colour bar" legaal- door de "Transvaal 
Labour Importation Ordinance" van 1904 - zodanig vastgelegd dat, met 
een ruime marge, het terrein wordt erkend waarop de blanke feitelijk werk
zaam is. "Had the line been drawn either five years earlier or five years later, 
the number of reserved jobs would probably have been considerably smal
ler" 40). De magna ten hebben deze reservering als een tijdelijke maatregel 
bedoeld en Afrikanen worden niet expliciet uitgesloten, maar het juridische 
precedent is geschapen en in de toekomst worden de desbetreffende werk
zaamheden als een prerogatief van de blanke beschouwd 41). 

In totaal worden 63.453 Chinezen aangetrokken. Het hoogtepunt valt 
in 1907, wanneer 57.828 Chinezen in de mijnen werken. 

Procentueel gezien liggen de verhoudingen als voIgt: 

Jaar Blank Coloured Chinees 
(vnl. zwart) 

1904 13,6 76,8 9,6 
1905 10,9 63,7 25,4 
1906 10,3 74,3 15,4 
1907 9,6 63,3 27,1 
1908 9,7 79,2 11,1 
1909 10,8 86,0 3,242) 

37) R. K. Cope, Comrade Bill, The Life and Times of W. H. Andrews, Workers' 
leader, Cape Town (z. jr.), p. 71. 

38) Cope, p. 72; Davies, p. 59. 
39) Denoon, The Transvaal Labour Crisis, p. 481. 
40) Denoon, p.490. Voor een uitgebreider verslag over de Chinezenkwestie 

en haar gevolgen: Denoon, A Grand illusion, p. 149 e.v. 
41) Voor een opsomming van de betreffende beroepen: v.d. Horst, p. 171; 

Davies, p. 68. 
42) v. d. Horst, p. 172; Doxey, p. 63. 
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De sterke afname na 1907 is te verklaren uit het feit, dat er veel verzet 
tegen dit experiment ontstaat. Niet aIleen steekt in Engeland een storm 
van protest op, ook de publieke opinie in Transvaal verzet zich hevig, 
een agitatie, die de basis vormt voor samenwerking tussen Afrikaander 
nationalisme en blanke vakbeweging. 

Tijdens deze beroeringen vindt in 1907 een eerste harde confrontatie 
plaats tussen mijnmagnaten en blanke mijnwerkers. Dat dit samenvalt met 
het hoogtepunt van de Chinezentoevloed lijkt Diet toevallig. 

Reeds waren 1.000 blanke mijnwerkers ontslagen. De stemming wordt er 
Diet beter op wanneer de heren Albu en Way, mijnmagnaten, openlijk hun 
voorkeur uitspreken voor geschoolde Natives. "Natives might be the real 
miners nominally as well as virtually, and thus save much of the money 
paid to White miners for work they never perform" 43). 

Wanneer de leiding van de "Knights Deep" mijn de blanke mijnwerkers 
de verantwoordelijkheid geeft voor drie boren i.p.v. de gebruikelijke twee, 
kondigt de "Transvaal Miners' Association" een staking af. De oproep 
vindt veel weerklank en ongeveer 4.000 man leggen het werk neer. 

De staking mislukt, want de mijnen kunnen in produktie blijven dankzij 
militaire bescherming, Native- en Chinezenarbeid en doordat werkloze 
Mrikaanders als arbeiders worden ingezet. Er wordt dan ook een bezui
niging van 10 % op het blanke person eel doorgevoerd. Bovendien daalt 
het gemiddelde blanke loon omdat de Mrikaanders, voornamelijk te werk 
gesteld als opzichters, minder verdienen dan hun voorgangers. De mislukte 
staking is voor de "Transvaal Miners' Association" aanleiding, de bond 
open te stellen voor Mrikaanders. Dit gaat gepaard met een versoepeling 
van het toelatingsbeleid. Alleen een "blasting certificate" wordt nog als 
voorwaarde gesteld. 

Na 1907 neemt het aantal Britse mijnwerkers in de industrie sterk af, 
deels uit angst ten prooi te vallen aan de gevreesde mijnwerkersziekten 
(tuberculose en silicose), deels als slachtoffers van deze ziekten. Daarbij 
komt nog het vertrek van de Chinezen. 

Het dilemma waar men voor komt te staan is: moet het "gat" worden 
opgevuld door blanke of zwarte arbeid? Het arbeidsaanbod op zichzelf is 
groot genoeg, want door de heersende depressie neemt de trek van beide 
bevolkingsgroepen naar de Rand sterk toe. Het spreekt welhaast vanzelf, 
dat de mijnmagnaten veelal de voorkeur zullen geven aan goedkope, ge
leidelijk aan meer geschoolde Natives boven onervaren blanken, die vee1al 
een afkeer hebben van "Kafferwerk" en, zich beroepend op hun blanke 
huid, niet voor Native lonen willen en kunnen werken. Trouwens ook de 
magnaten zien - wat hun motieven ook mogen zijn - blank en zwart 
liever Diet naast elkaar in dezelfde banen. Dit heeft wellicht ideeen over een 
blanke arbeidsaristocratie versterkt. Daarbij komt DOg een factor van buiten
af die mede de verhoudingen zal gaan bepalen, nl. de publieke opinie, die 

43) I. L. Walker and B. Weinbren, 2000 Casualties, A History of the Trade 
Unions and the Labour Movement in the Union of South Africa, Johannesburg 
1961, pp. 22. 
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steeds meer gealarmeerd raakt door de groeiende armoede en werkloos
heid onder de blanke bevolking. Dit zal mede bepalend zijn voor de politiek, 
die de komende jaren zal worden gevolgd. 

Diverse onderzoekscommissies worden ingesteld om de heersende si
tuatie te bestuderen en de eventuele mogelijkheden van een "civilised labour" 
politiek te bekijken. Een ervan doet nieuwe pogingen om ongeschoolde 
blanken in de mijnen te plaatsen. De resultaten zijn weinig bemoedigend. 
"Where men have stayed at their work for some considerable time, they 
have shown, as a rule, marked improvement in efficiency, but unfortunately 
in many cases they have thrown up their employment for no adequate 
reason or have been dismissed for unsatisfactory conduct" 44). 

De bestaande tegenstellingen komen duidelijk naar voren: Peterson, een 
mijnmanager, verklaart bijv. voor de "Mining Industry Commission" 
(1907) " ... we have some of the Kaffirs who are better machine-men than 
some of the white man. (Sommigen hebben reeds een twaalf-jarige ervaring, 
N.B.) . .. they can place the holes, fix up the machine and do everything 
that a white man can do, but, of course, we are not allowed to let them 
blast." Op de vraag of een Native dit zou kunnen, antwoordt hij " ... I do 
not think, I feel sure about it. I have had experience with Natives since 1879 
and I know what a Native can do." De bezwaren van een andere manager 
richten zich tegen het feit dat blanke ondergrondse mijnwerkers geen 
lichamelijke arbeid verrichten, maar aileen toezicht houden 45). De mijn
werkers zelf zijn verdeeld. Jim Coward, een der leiders van de mijnwerkers
bond, verklaart, dat hij nog geen week nodig heeft om een "Kaffer" die 
rechtsstreeks uit de kraal komt, met zijn machine te leren omgaan 46). Hij 
verzet zich tegen blanke ondergeschikten. Matthews, ren der andere 
bestuursleden, stelt " . . . I am socialistic and perhaps too idealistic, but I 
believe in treating the Native as a White man" 47). WeI is hij wat deze ideeen 
betreft verder dan veel van zijn tijdgenoten, maar ook hij wil zwart niet 
gelijk stellen met blank en hij prefereert een blanke helper. Andrews, 
net als Matthews behorend tot de meer radikale vakbondsleiders, vindt 
eveneens "oneerlijke" concurrentie van ongeschoolde blanken veel wense
lijker dan concurrentie van Afrikanen, ideeen waar de meeste vakbonds
leiders zich achter scharen 48). 

U) v. d. Horst, p. 177. 
46) v. d. Horst, p. 175. Hierbij is wei van enige overdrijving sprake, want nog 

steeds moeten, volgens de mijnvoorschriften, een aantal werkzaamheden daadwer
kelijk door blanke mijnwerkers worden uitgevoerd. Voor dezelfde commissie k1agen 
de overzeese mijnwerkers dat zij steeds meer toezicht moeten houden, wat ten 
koste gaat van hun competentie en efficientie. Ter plaatse opgeleide mijnwerkers 
daarentegen geven er de voorkeur aan toezicht te houden. Het ligt voor de hand 
dat het beroep van (blanke) mijnwerker steeds minder zal gaan inhouden naarmate 
het aantal Afrikaanders toeneemt. Ben ontwikkeling die ook door de mechani
sering in de mijnen wordt bevorderd. Vgl. ook Katz, p. 145, 146; Davies, p. 63, 
noot 103. 

46) Simons, p. 88. 
47) Cope, p. 93. 
46) Simons, p. 88, 89. 
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Mijnwerkers en werktuigkundigen blijven in deze tijd benadrukken, dat 
de veiligheid in de mijnen er sterk op vooruit zou gaan a1s aileen blanken 
en bij voorkeur gediplomeerden, aan de machines zouden werken. Deze 
argumenten worden echter meermalen gekoppeld aan die van vergrote 
werkgelegenheid voor blanken. Verhoogde onveiligheid wanneer Natives 
aan machines zouden worden gezet, wordt niet aangetoond, al hebben zij 
in zoverre een argument in handen, dat de mijneigenaren de geringe trai
ningscursussen die worden gegeven, stelselmatig aan Natives hebben ontzegd. 

De voorzitter van de Mining Regulations Commission (1907/10) kan 
zich dan ook niet aan de indruk onttrekken, dat de werkelijke drijfveer van 
de mijnwerkers, is te voorkomen dat het intelligente werk in de mijnen door 
Natives wordt verricht 49). Niettemin doet deze lfuitste commissie duidelijk 
aanbevelingen ter protectie van de blanke werknemers en haar rapport 
staat model voor de "Mines and Works Act" van 1911. Deze wet sanc
tioneert de "colour bar" voor vele soorten mijnarbeid. Voor bepaalde be
roepen wordt een certificaat van bekwaamheid als voorwaarde gesteld. 
Diploma's in Natal en de Kaap aan Coloured verleend, worden voor 
Transvaal ongeldig verklaard. Ret is mij onmogelijk gebleken, na te gaan 
of en in hoeverre voor het aannemen van deze wet, aktieve vakbondsdreige
men ten no dig zijn geweest. 

wet staat vast, dat de bonden in deze tijd sterker zijn georganiseerd dan 
voorheen. De "Transvaal Miners' Association" vergemakkelijkt niet veel 
later wederom haar toelatingsbeleid door de normen t.a.v. een "blasting 
certificate" te verlagen. 

In mei 1913 breekt ten gevolge van nieuwe bezuinigingsmaatrege1en op 
blanke arbeid in de Nieuw Kleinfontein mijn een staking uit, die zich zeer 
snel over de andere mijnen uitbreidt (ongeveer 18.000 mijnwerkers staken). 

Roux vermeldt dat, in het geval van de Kleinfontein mijn de mannen 
inzagen dat " ... the interests of the white workers were bound up with 
those of the Native. They found that they could not stop Kleinfontein Mine 
without Native co-operation" 50). Deze "samenwerking" komt echter weI 
tot stand met behulp van dreigementen, want" ... the Africans would be 
dynamited if they worked with scabs" 51). 

Van enige solidariteit met de Natives is dan ook geen sprake. Met militair 
geweld (21 doden) en het op grote schaal inzetten van arme Afrikaanders 
van het platteland wordt de orde hersteld en de staking gebroken. 

Bij de onderhandelingen worden de Natives "vergeten" en wanneer korte 
tijd later Native mijnwerkers op grote schaal het werk neerleggen - inzet 
was o.a. loonsverhoging 52) - en met veel militair vertoon "tot de orde ge
roepen worden" is van enige blanke steun geen sprake. 

(9) Simons, p. 91. 
SO) E. Roux, Time longer than Rope, London 1948, p. 154. 
51) Cope, p. 135. 
52) Zij maken vooral bezwaar tegen het schema van loonschalen dat door de 

"Native Recruiting Corporation" wordt gehanteerd. (Deze organisatie, opgericht 
in 1912, heeft het alleenrecht om Natives binnen de Unie te werven.) Om de "low 
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Ook in de toekomst zullen Afrikanen zich meermalen aan de zijde van 
de Europeanen opstellen. Maar over het algemeen worden bij de onder
handelingen hun belangen over het hoofd gezien. Steun bij zwarte stakingen 
wordt niet verleend en dikwijls wordt zelfs tegen hun belangen ingegaan. 
WeI groeit bij de "South African Industrial Federation" (een overkoepelend 
orgaan van vakbonden) onder invloed van deze botsingen - die zullen 
escaleren in een algemene staking in 1914, waarbij zelfs de staat van beleg 
wordt afgekondigd - het inzicht, dat organiseren van Coloured en Native 
werknemers noodzakelijk is, maar daadwerkelijk wordt niets gedaan. "The 
recognition of the need to draw non-European workers into the trade unions 
was championed almost exclusively by the younger English-speaking ad
herents of the movement . . . . The entry of the Afrikaner into the ranks of 
the working class was at this time a distinctly retarding factor, for the Afri
kaners brought with them a ready-made paraphernalia of religious and 
traditional doctrine to support their anti-colour attitude. Though they soon 
established class solidarity with their English fellow-workers, the idea of 
an alliance with the Black workers was not to be thought of" 53). Opgemerkt 
moet worden, dat in deze tijd ongeveer de helft van de mijnwerkers van 
Afrikaander afkomst is. 

Echter ook Matthews, secretaris van de mijnwerkersbond, die zich in 
1907 nog vrij tolerant opstelt (zie pag. 214) verklaart in 1914 voor de "Domin
ions Royal Commission", dat de "Kaffers" Diet het recht hebben de positie 
der blanke mijnwerkers te usurperen. "We have a right to the colour bar ... 
I hold that the Kaffir should have the right to get free, but in the interim, 
as he is here only as a semi-slave, I have a right to fight him and oust him . . . " 
Zelfs krijgen de Natives de schuld van dronkenschap onder de blanke mijn
werkers " ... I do not wonder at it, because when you have been down a 
mine for eight hours among a crowd of dirty, ever-smelling Kaffirs, working 
hard and using up all your mental energy, it is enough to break down the 
moral fibre of the average man" 54). 

De Eerste Wereldoorlog en de "status quo" regeling 

Tijdens de oorlog wordt de mijnwerkersbond, die een zware terugslag 
had ondervonden van de stakingen van 1913/14 op een hechtere basis ge
organiseerd. Zijn naam wordt veranderd in "South African Mine Workers' 
Union" (S.A.M.W.U.). 

grade" mijnen niet uit de boot te laten vallen, heeft deze organisatie een loons
verlaging voor Natives doorgevoerd. Bovendien heeft zij een gemiddeld maximum 
loon gesteld. Dit heeft tot gevolg dat sommige mijnen, om beneden het maximum 
te blijven, hun stukloon tarieven aanzienlijk moeten verlagen, waardoor juist de 
efficient werkende Natives getroffen worden. Charles R. Diamond, The natives 
grievances inquiry 1913-1914, in: South African Journal of Economics, Vol. 36, 
Dr. 3, 1968, p. 215. 

63) Cope, p. 149. 
54) H. M. Robertson, 150 years of economic contact between black and white, 

in: South African Journal of Economics, 1935, Vol. III, pp. 220, 221. Zie ook: 
Doxey, p. 117; Simons, p. 95. 
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Incidenteel vinden bij enkele mijnen beter georganiseerde stakingen plaats, 
weer met voorbijzien van Native belangen. Ben gevolg hiervan is, dat door 
een blanke staking in de Randfontein mijn, de Natives deze dagen niet be
taald krijgen. Zij gaan prompt in staking en hun eisen worden - een uniek 
precedent-ingewilIigd. Wellicht door dit voorval geinspireerd, propageert 
Forrester Brown - de nieuwe secretaris van de bond, die tevens lid is van 
de Internationale Socialistische Liga - het idee van samenwerking tussen 
blank en zwart om loonsverhoging en arbeidstijdverkorting te krijgen. 

De Afrikanen zijn mede-arbeiders en moeten hetzelfde loon krijgen 
" ... If we are not going to accept the coloured (lees: Native N.B.) worker 
now, we will be knocked back for a generation" 56). Hij slaagt er niet in 
zijn achterban te overtuigen. Integendeel, als op een vergadering van de 
"South African Industrial Federation" uitvoerig wordt gediscussieerd over 
organisatie-aktiviteiten onder Native werknemers, dreigt de mijnwerkers
bond zelfs de Federatie te verlaten, indien men hiertoe daadwerkeIijk zou 
willen overgaan 56). 

Veel mijnwerkers melden zich in deze jaren als vrijwilligers voor de 
oorlog. Hun plaatsen worden voor een deel ingenomen door Afrikaanders 
van het platteland. Echter ook het aantal niet-blanken op half-geschoolde 
banen neemt aanzienIijk toe. "This became a cause of increasing anxiety 
among the new, less skilled white workers, and as time went by these workers 
began to demand the exclusion of ultra-cheap non-white labour from semi
skilled work ... " 57). 

In reaktie hierop breken in verschillende mijnen stakingen uit en de 
S.A.M. W. U. eist hun onmiddellijke ontslag. Na moeizame onderhandelingen 
tussen de Mijnkamer en de samenwerkende bonden, wordt een compromis 
bereikt in een "status quo" regeling (1918), met als gevolg dat in sommige 
mijnen half geschoold werk (bijv. boorsIijpen, leggen van buizen, timmer
werk) door blanken wordt uitgevoerd, in andere door Afrikanen. 

Als echter een jaar later, als gevolg van de na-oorIogse prijsstijgingen en 
in protest tegen de "colour bar", een grootscheepse staking onder 70.000 
Afrikaanse mijnwerkers uitbreekt, profiteren hun blanke tegenhangers 
direkt van de situatie. De S.A.M.W.U. geeft zijn leden zelfs het advies hun 
werkzaamheden normaal voort te zetten en elke poging die de "colour bar" 
in gevaar zou kunnen brengen, zoveel mogeIijk te bestrijden. In sommige 
mijnen nemen blanke mijnwerkers zelfs het verguisde Native werk over 58). 

AlIeen de Internationale Socialistische Liga, voorloper van de Commu
nistische Partij, roept d.m.v. pamfietten op tot algemene solidariteit " ... 
White workers ... Your interests and theirs are the same as against the 
Boss. Back them up" 59). Haar oproep vindt echter geen weerklank. 

55) Cope, p. 187. De statuten van de S.A.M.W.U. verbieden weliswaar niet-
blank lidmaatschap, maar de mogelijkheid om Natives te organiseren is er weI. 

56) E. S. Sachs, Rebels Daughters, Manchester 1957, p. 21. 
67) Johnstone, p. 107. 
66) Simons, p. 231. 
59) A. Lerumo, Fifty Fighting Years. The South African Communist Party, 

1921-1971, London 1971, pp. 39, 40. 
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De Mijnkamer geeft er in deze jaren blijk van een vooruitziende blik te 
hebben. Niet aileen waarschuwt zij de regering voor de stijgende invloed van 
de Afrikaander mijnwerkers, ook verklaart zij voor de "Native Grievances 
Inquiry Commission " (1918): Belangrijker dan de regeringsvoorschriften 
t.a.v. de mijnen, is het gewoonterecht. EIke poging een Native in te zetten 
op een plaats, die nu door een blanke wordt bezet, zal een staking veroor
zaken onder de blanke mijnemploy6's, een staking, die zal worden onder
steund door een groot deel van de blanke bevolking aan de Rand 60). 

Enkele jaren later zal deze profetie in vervulling gaan, want dan wordt 
Transvaal opgeschrikt door de grootste krachtmeting tussen kapitaal en 
arbeid, die zijn geschiedenis heeft gekend, de Randstaking van 1922. 

De Randstaking en haar gevo[gen 

In 1921 worden de mijnmagnaten gealarmeerd door een geweldige daling 
van de goudprijs. Deze bedroeg februari 1920 nog 130 sh. per "ounce" 
(= 28 gram), maar was december 1921 reeds gezakt tot 95 sh. 61). Een 
verdere daling van de prijs zou een groot aantal goudmijnen onrendabel 
maken. Het ligt voor de hand, dat zij daarom een sterke bezuiniging op de 
produktiekosten willen doorvoeren. 

In de achterliggende jaren was de verhouding tussen blanke en zwarte 
lonen steeds in het voordeel van de blanken gewijzigd. Het is bijna vanzelf
sprekend, dat de klappen bij de blanke mijnwerkers, - nu al voor 90 % van 
Afrikaander afkomst - zullen vailen. Wilson 62) geeft voor de wijzigingen in 
loonsverhouding de volgende percentages: 

1889 
1898 
1911 
1921 

7,5 
10,5 
11,7 
15,0 

1 
1 
1 
1 

Begin december 1921 komt de Mijnkamer dan ook met voorsteilen om 
de ondergrondse werkzaamheden in de mijnen te reorganiseren en de "status 
quo" regeling te wijzigen. WeI verklaart de voorzitter van de Mijnkamer een 
maand later, ten tijde van de staking, dat men niet de bedoeling heeft de 
"colour bar" in de goudmijnen af te schaff en, maar kort daarvoor sprak 
Lionel Philips, een vooraanstaand rnijnmagnaat, zich in een interview met 
de pers, nog openlijk uit voor afschaffing van deze regeling 63). 

Het ligt voor de hand, dat de bonden zich feI tegen de voorstellen zullen 

60) v. d. Horst, p. 181. Deze opmerking over gewoonterecht wordt duidelijker, 
als men weet, dat 32 beroepen wettelijk voor blanken waren gereserveerd (7.057 
werknemers betreffend) en negentien andere, op grond van gewoonte, door blan
ken werden opgeeist (4.020 werknemers betreffend). (Simons, p. 234; v. d. Horst, 
p. 179.) 

61) F. Wilson, Labour in the South African Gold Mines 1911-1969, Cambridge 
1972, p. 10. 

62) Wilson, p. 45. 
63) Walker and Weinbren, p. 96. 
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verzetten. Wanneer het ontslag van 2.000 mijnwerkers wordt aangekondigd, 
is de maat vol: gealarmeerd door deze maatregel en bevreesd dat verdere 
ontslagen zullen volgen, wordt een geweldige staking georganiseerd en begin 
januari 1922leggen ruim 22.000 mijnwerkers het werk neer. 

Dit betekent het begin van een strijd die zijn weerga in de Zuidafrikaanse 
geschiedenis niet kent. Andere vakbonden betuigen hun steun. 

Ook buiten vakbondskringen bestaat veel sympathie voor de stakers. 
Creswell- Labour afgevaardigde in het parlement en toekomstig minister 
van arbeid - verklaart op een massale protestvergadering, dat hij " ... be
lieved the kernel of the dispute to be the proposals of the Chamber of Mines 
to carry a big step forward the process of restricting the opportunities of 
civilised men to earn their living in the industries of the country. On this 
question of the colour bar, he believed the workers to be absolutely right" 64). 
WeI worden nog moeizame onderhandelingen tussen de Mijnkamer en de 
"South Mrican Industrial Federation" gevoerd, maar hierin worden aan
vankelijk nog verdere bezuinigingen op blanke arbeid voorgesteld (ruim 
4.000 man). Pas begin februari komt de Mijnkamer met het voorstel de 
"status quo" regeling slechts voor de arme mijnen op te heffen. Dit voorstel 
komt te laat, want de Federatie is dan de situatie niet meer meester en heeft 
de leiding van de staking moeten afstaan aan een Raad van Ak.tie, die in 
nauwe samenwerking met de stakers, als commando's georganiseerd, van 
geen compromis meer willen horen. Dit samenwerkingsverband tussen 
radikale vakbondsleiders en commando's, die kunnen rekenen op steun van 
hun nationalistische achterban op het platteland, zal uiteindelijk resulteren 
in de PACT regering (1924), een coalitie van Nationalisten en Labour. 

Belangrijk in verband met de vraag die in de inleiding is gesteld, is de 
houding van de blanke stakers ten opzichte van de zwarte werknemers. 
Midden februari vindt een grootscheepse protestdemonstratie van blanke 
arbeiders plaats in Johannesburg, waarbij een spandoek met de volgende 
leuze wordt meegevoerd: "Workers of the World, Unite and Fight for a 
White South Mrica" 65). 

Toch stellen zij zich aanvankelijk nog neutraal tegenover de Natives op, 
al speelt op de achtergrond voortdurend de vrees voor een zwarte opstand. 
Ben vrees, die nog wordt aangewakkerd, doordat diverse mijndirecties de 
achterblijvende Natives - een groot deel is teruggestuurd naar hun thuis
landen - bewapenen om de mijnen te verdedigen. 

In de latere stadia van het conflict breken inderdaad serieuze botsingen 
uit. Hoe deze tot stand komen en wie ze uitlokken blijft onduidelijk. Politie
functionarissen geven de Raad van Aktie de schuld en zien het als een doel
bewuste poging van die kant de autoriteiten in verlegenheid te brengen en 
de burgerij te intimideren 66). 

64) Walker and Weinbren, p. 101. . 
65) Cope, p. 254. 
66) N. Herd, The Revolt on the Rand, Johannesburg 1966, p. 47. 
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Kolonel Pritchard, een hoge ambtenaar voor Native aangelegenheden, 
constateert daarentegen dat de vijandelijkheden tussen blank en zwart zijn 
begonnen " ... by Europeans who have no interest at stake in the present 
trouble" 67). De beschuldigingen aan het adres van de Raad van Aktie 
klinken tamelijk onwaarschijnlijk, want in deze Raad zitten veel radikale 
vakbondsleiders, waarvan diverse met communistische sympathieen. Juist 
de Communisten waarschuwen tegen provokaties. "At the word of com
mand of Smuts it will be easy to provoke a row among Natives, to fill the 
papers with scares of Native unrest ... and then it is hoped ... the strikers 
will be headed off pell-mell from fighting their enemies to enjoy the luxury 
of a Black-man-hunt" 66). Daarom verspreiden zij direkt na de eerste ern
stige botsingen een pamfiet, waarin zij de blanke arbeiders waarschuwen 
de Natives met rust te laten. (Zie appendix 1) 

Obk het vergrote stakingscomite verspreidt een circulaire onder de stakers, 
waarin het - volgens Walker en Weinbren onder druk van de politie -
de oorzaak van de botsingen aan blanke stakers wijt en er bij de stakers op 
aandringt, met een dergelijk gedrag op te houden." ... any striker observing 
one of their party attacking Natives must see that such offender is handed 
over to the authorities without delay". Provokaties kunnen, aldus dit pam
fiet, aileen maar nadelige konsekwenties hebben en " ... must provoke ill
feeling on the part of the general public towards the industrial cause" 69). 

Door het afkondigen van de staat van beleg slaagt de regering Smuts erin, 
met veel militair machtsvertoon, de situatie weer meester te worden. 
Echter door de manier waarop dit gebeurt, (er worden zelfs bombarde
menten uitgevoerd) en door haar aanvankelijk harde optreden tegen de 
stakers, waarvan sommigen hun leven zelfs op het schavot eindigen, keren 
ook gematigde blanken zich tegen de regering. 

Op korte termijn lijkt de Mijnkamer als overwinnaar uit de strijd te 
komen. Enkele duizenden blanke mijnwerkers worden ontslagen 70). Een 
jaar later verklaart het Hooggerechtshof zelfs de "colour bar" ongrondwet
tig, al heeft dit verder geen invloed op het beleid van de Mijnkamer, omdat 
haar arbeidspolitiek " ... had been influenced at least as much by custom, 
public opinion, and fear of the trade unions as by the legality of the colour 
bar .. . " 71). Bij de spoedig daarop volgende verkiezingen, trekken de blanke 
arbeiders echter aan het langste eind, want nu komt de P ACf regering aan 
het bewind. Deze coalitie werpt zich op als redder van de blanke beschaving 
en introduceert een "civilized labour" politiek. Een van de onmiddellijke 
gevolgen hiervan is de "Industrial Conciliation Act" (1924), bedoeld om 

67) Walker and Weinbren, p. 121. Zie ook: Herd, p. 48; Cope, p. 270. 
68) Cope, p. 269. 
69) Walker and Weinbren, p. 121. 
70) De berekeningen varieren. Walker en Weinbren (p. 125) noemen een aantal 

van 2.957. Cope (p. 284) spreekt zelfs van 6.000 man. Johnstone (p. 144) noemt 
een onmiddellijk ontslag van 4.400 waarvan een deel later weer in dienst wordt 
genomen. Hij komt tot de concIusie dat 2000 blanke mijnwerkers definitief ont
slagen worden, terwijll000 tot 2000 banen in de toekomst niet meer door blanken 
worden bekleed. 
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permanente overlegorganen tussen werkgevers en werknemers tot stand te 
brengen om industriele woelingen in de toekornst te vermijden. Natives 
worden hiervan uitgesloten. 

Een tweede belangrijke maatregel, die deze regering neemt, is de herin
voering van de "colour bar" voor de mijnen (1926). Zij werd hiertoe gead
viseerd door de "Mining Regulations Commission" (1925), die concludeerde 
dat opdringen van de Natives zou leiden tot uitschakeling van de blanke 
mijnwerkers en herinvoering van de "colour bar" aanbeval, " ... to rescue 
the European miner from the economic fetters which at present render him 
the easy victim of advancing native competition" 72). 

Door de herinvoering van de "Mines and Works Act" wordt de arbeids
verdeling in de mijnen vastgelegd, een situatie die in de komende decennia 
ook nauwelijks meer zal veranderen. Daarom ben ik van mening dat, in 
tegenstelling tot de nog volgende hoofdstukken, kan worden volstaan met 
enkele globale opmerkingen over de periode na 1926. 

In de jaren dertig raken de Nationalisten verontrust door het groeiende 
aantal Afrikaanders in de industrie en hun snelle integratie in de vakbewe
ging. Uit vrees voor het feit, dat dit zou kunnen leiden tot een groot verlies 
aan kiezers - hun aanhang komt grotendeels van het platteland - ont
ketenen zij een campagne tegen de enkele vakbonden, die voornamelijk 
Afrikaanders onder hun leden tellen, om de "Christelijke Nationalistische 
Republikeinse" beginselen te redden. Hiervan worden met name de S.A.M. 
W.U. en de "Garment Workers' Union" (zie Hoofdstuk IV) het slachtoffer. 

Aanvankelijk (1936) wordt een rivaliserende "Afrikaner Bond van Mijn
werkers" opgericht (met gratis lidmaatschap), die echter mislukt omdat de 
bestaande mijnwerkersbond met de Mijnkamer een "closed shop" over
eenkomst sluit. (Dit houdt in dat, om in dienst genomen te worden als 
werknemer, lidmaatschap van de bond verplicht wordt geste1d). Daarna 
gaat deze groep als Hervormingsbeweging binnen de officiele bond verder. 
Haar akties worden vergemakkelijkt, doordat het bestuur geleidelijk aan 
van zijn achterban is vervreemd, nauwelijks opkomt voor de belangen van 
de leden en bovendien een slecht financieel beleid voert, redenen waarom 
al onvrede onder de mijnwerkers bestaat. De Nationalisten slagen tamelijk 
gemakkelijk in hun opzet " ... to cleanse the Mineworkers' Union of all 
foreign and wrong influences, to free it from the international and com
munistic Trades and Labour Council; to guard and to strive for the main
tenance of the colour bar in the Mining Industry ... " 73). 

Resultaat van hun bemoeienissen is dan ook dat de bond, in de loop van 
de jaren veertig, wordt overgenomen door felle Nationalisten en als spreek
buis van de Nationalistische Partij gaat fungeren. Het is bijna overbodig 
om op te merken, dat deze politiek de raciale attitude van de blanke mijn
werkers ten opzichte van de Natives heeft versterkt. 

71) v. d. Horst, p. 183. 
72) v. d. Horst, idem. 
73) A. HeppJe, Trade Unions in Travail, Johannesburg 1954, p. 39. 
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Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren dat na 1900 de verhoudingen 
in de mijnen steeds harder zijn geworden. Reeds de geschoolde Engelse 
mijnwerkers geconfronteerd met de Chinezen, dringen aan op "job reser
vation", een gevaarlijk juridisch precedent. 

De politiek van de Mijnkamer brengt hen ertoe gemene zaak te maken 
met de lager geschoolde blanken en de bond voor Afrikaanders open te 
stellen. Laatstgenoemden zijn sterk door traditie bepaald en door geringe 
scholing weinig zeker van hun zaak. Zij drukken een duidelijk stempel op 
de ontwikkelingen die in later jaren zijn gevolgd, escalerend in de tragische 
uitbarstingen van 1914 en 1922. 

Hierdoor kan de "colour bar" verder worden uitgebreid. Ret zou te ver 
voeren de oorzaak hiervan alleen bij de Afrikaander mijnwerkers te zoeken. 
Zij worden in hun optreden sterk beinvloed door de politiek van de Mijn
kamer, zodat zij, min of meer van twee kanten bedreigd, tot harde aktie 
worden gedwongen, een houding waarin zij door de politieke verhoudingen 
en de publieke opinie nog worden gesterkt. 

Als de "colour bar" in 1926 nog verder wordt uitgebreid, is reeds zoveel 
gebeurd, dat terugkeer van de ingeslagen weg nauwelijks meer mogelijk is. 
Wellicht speelt hier ook mee het feit, dat de depressie op het platteland bleef 
voortduren, zodat nieuwe Afrikaanders bleven komen. De politieke ver
houdingen beinvloedt het in ieder geval weI. 

ROOFDSTUK III. DE GRAFISCHE INDUSTRIE 

De "South African Typographical Union" (S.A.T.U.) is - evenals elders 
- ren van de eerste voorbeelden van vakbondsorganisatie in Zuid-Afrika. 
Zijn bakermat is Kaapstad, waar al in 1889 de "Cape Town Typographical 
Association" wordt opgericht. 

Uit de statuten van de vereniging citeer ik: " ... the Cape Town Typo
graphical Association .... shall be composed of Journeyman, Compositors, 
Machinemen, Lithographers and Bookbinders, Overseers, Storekeepers and 
Readers. 

The objects ... to amicably settle, by conference or arbitration, a uni
form scale of piece-charges for newspaper work, rate of wages for jobbing 
and establishment hours; to limit the number of apprentices in jobbing 
offices and on newspapers; to uphold the privileges and customs of the 
Printing Profession in the cape Division" 74). 

Ook in andere steden ontstaan organisaties en dit leidt in 1898 tot een 
bijeenkomst, waarop aIle bestaande organisaties zich verenigen in de 
S.A.T.U. De andere afdelingen zijn: Kimberley, Johannesburg, Pieter
maritzburg, Durban, Port Elisabeth, Pretoria en (enkele jaren later) 
East London. 

In de beginjaren van de bond komt, door de netelige positie waarin de 
werknemers zich bevinden, de behoefte aan een krachtige organisatie 
duidelijk naar voren. Lonen en werkgelegenheid worden bedreigd door: 

74) A. J. Downes, Printers Saga, being a History of the South African Typo
graphical Union, Johannesburg 1952, p. 3. 
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goecikope contractarbeid uit Engeland en Schotland, de introductie van 
machines, niet-vakbondsleden, import van drukwerk uit het buitenland, 
arbeid van vrouwen en leerlingen, arbeid van Kleurlingen, Indiers en zelfs 
van enkele Afrikanen. Hiermee is tegelijk het werkterrein van de bond voor 
de komende jaren en de conflicten, die daarin worden uitgevochten, aan
gegeven. Steeds staat centraal: hoe de invloedssfeer uit te breiden en de 
ondermijning van de lonen tegen te gaan. 

In dit licht moet ook het voorstel van H. Sampson, afgevaardigde van 
Eas tLondon worden gezien, die al in 1902 een motie indient een aparte 
afdeling voor Natives op te richten. Hij haalt gevallen aan van Natives, op
geleid op missieposten, die geschoold werk verrichten en " ... considered 
they should be organised so as to ensure that they received the same wages 
as the white man" 75). 

Omdat met dit voorstel het hele kleurprobleem wordt aangesneden, be
sluit men de zaak aan te houden tot de conferentie van 1903. Dan wordt 
de volgende resolutie aangenomen: " . .. that no Kaffir or Asiatic labour 
be permitted which infringes on the work performed by members of the 
S.A.T.V." 76). 

Gedelegeerden van de afdelingen Kaapstad en Port Elisabeth wijzen er
op, dat zij de Kleurlingen zouden steunen, als dezen bereid waren, de 
bond te steunen 77). Dezelfde vergadering neemt tevens het besluit vrouwen 
slechts op een aantal half-geschoolde banen toe te laten. 

Dat de bond inderdaad open is voor niet-Europeanen blijkt nit een verslag 
van de afdeling Durban, waarin al in 1901 sprake is van een ziekteuit
kering aan een Indierlid. Men is bereid hem een toelage te verlenen omdat 
hij zich als een Ioyaal bondslid heeft opgesteld, altijd bereid zich voor de 
goede zaak in te zetten 711). De man overlijdt voortijdig, zodat van de uit
kering niets meer komt, maar zijn familie krijgt een begrafenisuitkering van 
£ 15. Tegenover zwarte arbeid is Durban echter minder coulant: Een ver
zoek om toelating tot de bond door een geschoolde Native wordt afge
wezen met het advies een eigen bond te vormen. Ook wordt een plaatselijke 
firma onder druk gezet om twee geschoolde Native werknemers te ontslaan. 
"The Branch succeeded in getting the compositor dismissed, but the ma
chinist was allowed to continue as ,machinemen were scarce' " 79). 

Dat Durban met deze houding het meerderheidsstandpunt van de bond 
vertolkt moge blijken uit het feit, dat enkele jaren later Pietermaritzburg 
gedwongen wordt haar toelatingsbeleid, dat beperkt bleef tot Europeanen, 
te verruimen. Afrikanen echter blijven een groep apart; zij vormen een be-

75) Downes, p. 61; A. Hepple, The African Worker in South Africa, A Study 
of Trade Unionism, London 1956, p. 7. Tien jaar later zal dezelfde Sampson in 
het Parlement verklaren: "Why should we single out a few civilized or educated 
individuals for preferential treatment? The proper place for the educated Native 
is with his fellows, and he should try to uplift them". L. E. Neame, The History 
of Apartheid, The story of the colour war in South Africa, London 1962, p. 41. 

76) Downes, p. 64. 
77) Downes, p. 64. 
78) Downes, p. 102. 
79) Downes, p. 102. 
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dreiging voor de blanke levensstandaard en moeten zoveel mogelijk ge
weerd worden, getuige een instructie aan de afdelingen uit 1907: " ... to 
discourage the institution of colleges where Natives are to be taught trades, 
which will enable them to compete with white labour and that no member 
of the Union be permitted to teach in such an institution without the ap
proval of the Governing Board" 80). 

In een bijdrage in het Typografenblad van 1909, getiteld "Evils of Mis
sions", wordt het nog scherper gesteld. In dit artikel wordt geprotesteerd 
tegen het feit dat missieposten drukkerijen hebben waar laag-betaalde 
Mrikanen werken. Dit wordt door de auteur van het stuk gezien als een 
bedreiging van de blanke levensstandaard. De schrijver eindigt zijn bijdrage 
als voIgt: " ... The fundamental creed of the white man is to maintain the 
supremacy of the race. The teaching of trades to the negro tends to place 
him on an equal footing with the white man. This must not be . .. and the 
solution? Segregation!" 81). 

Dat de akties van de bond zich niet alleen richten tegen de gekleurde 
werknemers blijkt uit het feit, dat in deze jaren geregeld pogingen worden 
ondernomen om de overheid te bewegen tot het heffen van invoerrechten op 
drukwerk en tot immigratiebeperkingen t.a.v. contractarbeid. Met de werk
gevers vindt overleg plaats om vrouwenarbeid met name op geschoolde 
plaatsen te beperken of te verhinderen. Ook het aantal en de kwaliteit van 
de leerlingen is een probleem, dat voortdurend de aandacht blijft vragen. 

Een zeer hc:rde confrontatie met de werkgevers vindt plaats in Kaapstad 
(1911). Dan wordt gedurende elf weken het werk neergelegd. (De langste 
staking in de geschiedenis van de bond.) Doel van de staking is de erken
ning van het "closed shop" principe. Elke drukkerij of krant, die niet-vak
bondsleden tewerk zou stellen, wordt als "unfair" beschouwd en geboycot. 
De staking breidt zich uit over heel Kaapstad en ondanks een arbitragever
zoek van de bond aan de regering, schaart minister-president Smuts zich 
achter de werkgevers. 

Dezen bean two orden de akties van de bond door werkwilligen aan te 
trekken uit Engeland. "The Master Printers imported a number of strike
breakers from the Old Country, and the Government apparently afforded 
the masters every facility for meeting the 'scabs' on the arrival of the mail 
boats, and took every precaution to see that the strikers were unable to 
approach the new arrivals" 82). Werkwilligen worden zelfs letterlijk in het 
gebouw van de "Argus Company" (een groot uitgeversconcern) gemterneerd. 

Opvallend is, dat bij deze staking ook niet-georganiseerde blanke en 
Coloured werknemers zich solidair met de bond verklaren en het werk 
neerleggen 83). 

80) Downes, p. 196. 
81) Downes, p. 200. Het is mij onbekend of dit een artikel is van een vakbonds

functionaris of een ingezonden stuk. 
82) E. Gitsham and J. F. Trembath, A First Account of Labour Organization 

in South Africa, Durban 1926, p. 32. 
83) R. K. Cope, Comrade Bill, The Life and Times of W. H. Andrews, Workers' 

Leader, Cape Town (z. jr.), p. 119; Gitsham and Trembath, p. 31, 32. 
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De staking loopt op een mislukking uit. Toch wint de S.A.T.U. in de 
volgende jaren duidelijk aan invloed, wat ook zijn weerslag vindt in de 
houding ten opzichte van de "minderheden". Er wordt een "Printers' 
Assistants' Union" opgericht en verder krijgt men aandacht voor de slechte 
arbeidsvoorwaarden en ornstandigheden, waaronder vele vrouwen moeten 
werken. Daarnaast vindt overieg plaats over de opleiding van leerjongens, 
waarbij de S.A.T.U. erop aandringt de technische opleiding op vakscholen 
te laten samenvallen met een aanstelling als leerjongen in de industrie. 

Ook ten aanzien van Coloured arbeid neemt de bond deze jaren een 
duidelijker standpunt in. Deze kwestie wordt aanhangig gemaakt door de 
afdeling Kaapstad - met steun van Pretoria - die kampt met het probleem, 
dat de meeste Kleurlingen, na de staking van 1911, de bond hadden ver
laten, omdat het gerucht rondging dat andere afdelingen Coloured leden 
niet tolereerden. 

In 1917 wordt een resolutie aangenomen, waarin wordt gesteld" ... That 
the Conference strongly affirms the recognition and protection of all 
members of the Union, without regard to colour or creed, and that the active 
cooperation of every centre is desirable in adhering to this principle" 84). 
Ook de afdeling Johannesburg blijkt tot positieve akties voor niet-blanken 
in staat. Dit mag men concluderen uit het feit, dat de afdeling zich uit
spreekt tegen aansluiting bij de nieuwe "South Mrican Industrial Federa
tion", omdat deze van plan is Coloured arbeiders te boycotten. Zij doet te
vens de suggestie de nieuwe "Trades Hall" (een gebouw waar de kantoren 
van een aantal vakbonden in gevestigd zijn) ook voor niet-blanken - Natives 
uitgezonderd - open te stellen. Pietermaritzburg betaalt zelfs een boete 
voor een Native, die geweigerd had te werken, toen bij een plaatselijke firma 
een blanke staking was uitgebroken. 

De groeiende invloed van de S.A.T.U. vindt zijn bekroning in 1919, wan
neer een nationale overeenkomst wordt gesloten met de "Master Printers' 
Association", waarbij o.a. regelingen worden getroffen ten aanzien van 
lonen, vakantie en overwerk. Overieg tussen werkgevers en werknemers 
wordt door deze overeenkornst gemstitutionaliseerd en vindt vanaf 1920 op 
nationaal niveau plaats in een speciaal daarvoor opgerichte raad waarin 
beide partijen vertegenwoordigd zijn. 

In deze raad komt men al spoedig tot een afspraak die het "closed shop" 
beginsel zeer dicht benadert 85). Ook het leerlingenbeleid wordt geregeld. 
De S.A.T.U. krijgt hierbij grote invloed op de selectie van de leerjongens en 
het te geven onderwijs. Verder komt men een vaste getalsverhouding tussen 
leerlingen en gezellen overeen en wordt het hebben van Standaard VI als 
toelatingseis gesteld 86). (Na 1923 zelfs verhoogd tot standaard VII.) Boven
genoemde nationale overeenkornst met de "Master Printers' Association" 
(die model zal staan voor de "Industrial Conciliation Act" van 1924) heeft 
mede tot gevo!g dat het werkterrein van de S.A.T.U. aanmerkelijk wordt 

84) Downes, p. 327. 
86) Downes, p. 315,446. 
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uitgebreid. Het principe van ren bond voor de hele grafische industrie wordt 
unaniem aangenomen, met als gevolg, dat nu ook de "Printers' Assistants' 
Union" in de S.A.T.U. wordt opgenomen. Het ledental neemt dan ook snel 
toe. Waren er december 1920 nog 1.6521eden, in juni 1922 staan reeds 2.800 
leden geregistreerd 87). Toelating tot de bond is, afhankelijk van scholing 
en ervaring, mogelijk in graad I, II of III 88). Daarnaast spelen voor de ver
krijging van het graad I lidmaatschap geleverde presta ties een rol. 
Interessant is nu om te kijken hoe en Of dit open lidmaatschap in de praktijk 
werkt. De houding t.O. v. de Kleurlingen kwam reeds ter sprake. Daarom rijst 
nu de vraag hoe de afdeling Durban zich zal gedragen. Treden de vele Indiers 
die daar werkzaam zijn in de drukkerijen massaal toe tot de bond? Is dat 
geoorloofd of niet? De openheid blijkt inderdaad problemen op te levereri en 
hier speelt de oude "craft union" mentaliteit weer op, wat begrijpelijk is, 
omdat een aanzienlijk aantal Indiers in deze bedrijfstak werkzaam is. 

Durban heeft omstreeks 1920 twaalf "Indische" drukkerijen waar in 
totaal 65 Indiers werken, terwijl 190 Indiers in "Europese" drukkerijen 
werkzaam zijn 89). AI in 1917 is het probleem van de goedkope Indiers aan 
de orde gesteld. Het hoofdbestuur van de S.A.T.U. stelde toen voor een 
campagne onder de Indiers te beginnen met het doel hen te organiseren. 
De conferentie besloot echter, na uitvoerige beraadslagingen, dit voorstel 
aan te houden, totdat de in Durban werkzame Europeanen, waarvan velen 
nog geen lid van de bond waren, goed waren georganiseerd. 

In de jaren twintig komt het probleem duidelijker naar voren. WeI zijn 
de lonen gesteld op een niveau " ... designed to assist the Government in its 
civilized labour policy", welke politiek ook betrekking heeft op " ... Mauri
tians, St. Helenas, members of the Cape Coloured Community and 
Indians" 90). De opname in de bond laat echter nog op zich wachten. In 1925 
doet de "Durban Indian Printers' Union" een verzoek tot affiliatie met de 
bond. De druk wordt groter, omdat verschillende Indische drukkerijen de 
nationale overeenkomst van 1920 ondermijnen. Bovendien bestaat de moge-

86) Downes, p. 441. Standaard VI is de hoogste klas van de lagere school, die 
destijds in Zuid-Afrika acht jaar duurde. Standaard VII is het eerste leerjaar van 
de middelbare school. Het ligt voor de hand dat voor deze industrie hoge toelatings
eisen worden gesteld. Echter, aangezien de opleidingsmogelijkheden voor niet
blanken veel ongunstiger zijn dan voor blanken wordt hun kans om als leerling 
te worden toegelaten een stuk kleiner, zo niet onmogelijk. Vgl. Sh. van der Horst, 
Native Labour in South Africa, London 1942, p. 243, 244. 

87) Downes, p. 443, 451. 
88) Grade I-All persons who were members of the S.A.T.U. prior to July 31st, 

1920, journeymen, and last year apprentices, or any other employee considered 
to be fully qualified. 

Grade II-is composed of persons, not eligible for admission to Grade I, who 
have been employed in the Industry for a period of two years or more. 

Grade ill-is composed of persons who have been employed in the Industry 
for a lesser period than two years. 

Gitsham and Trembath, p. 80; vgl. ook Downes, p. 440. 
89) Downes, p. 492. 
90) H. G. Ringrose, Trade Unions in Natal, Cape Town - London - New York, 

1951, p. 48. 
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lijkheid, dat hun bond, in het kader van de "Industrial Conciliation Act" 
(1924), registratie als een officieel erkende vakbond zal aanvragen. Dit zou 
direkt problemen geven, omdat deze wet ten aanzien van onderhandelingen 
tussen werkgevers en werknemers in principe voor beide partijen slechts een 
vertegenwoordigende organisatie erkent. De stemming verandert nu ook snel 
- al wordt een motie tot toelating in 1927 nog tegengehouden - want reeds 
het volgende jaar doet de "Indian Printers' Union" een verzoek tot regi
stratie onder de "Industrial Conciliation Act", terwijl ook de Indische 
werkgevers zich organiseren. 

Nu besluit het hoofdbestuur van de S.A.T.U. zich met de zaak te be
moeien. Twee bestuursleden bezoeken een afdelingsvergadering van Durban, 
waarin zij wijzen op de " ... undertakings regarding the Indian community 
given by the Union Government to the Indian Government and the danger 
to our wage standards that would arise if such employees were forced to 
register as a separate trade union under the Act" 91). 

De vergadering neemt dan ook de beslissing de Indiers toe te laten (slechts 
een aanwezige stemt tegen) en zij treden inderdaad op grote schaal toe. Op
vallend is - mijns inziens - de tamelijk indifferente houding van de blanke 
leden als men in aanmerking neemt, dat bij deze belangrijke beslissing 
slechts 112 van de 538 leden aanwezig zijn. In ieder geval kan hieruit ge
concludeerd worden, dat men er geen halszaak van heeft gemaakt. 

Of de minister van arbeid inderdaad pressie heeft uitgeoefend om de 
Indiers toe te laten, zoals Leubuscher beweert 92), vie! niet te verifieren. Het 
lijkt vrij onwaarschijnlijk dat dit gebeurd zou zijn in een bewuste anti-"colour 
bar" politiek, zoals zij beweert, maar veeleer voortkomend uit de moei
lijkheden met het gouvernement in Brits-Indie. 

De toetreding tot de bond wordt over het algemeen door beide partijen 
positief gewaardeerd. Waarschijnlijk draagt hier ook toe bij het feit dat, 
dankzij hun lidmaatschap, een aantal overtreders van de nationale overeen
komst kunnen worden vervolgd. Indiers nemen - zij het apart gezeten -
deel aan de vergaderingen, wat nooit aanleiding geeft tot enige serieuze moei
lijkheden. Ook staat het graad I lidmaatschap voor hen open 93). Zij kunnen 
deelnemen aan de discussies en zelfs worden twee Indiers, zij het als ad
viesleden, aan het bestuur van de afdeling toegevoegd. 

Ter illustratie diene een ingezonden brief in de "Typographical Journal" 
van oktober 1929 (Zie appendix II) waarin de auteur, een vooraanstaand 
afdelingslid, zich zeer positief over de entree der Indiers uitlaat, maar zich 
tevens haast te zeggen, dat zij niet dromen van sociale gelijkheid. De reakties 
in de andere afdelingen varieren: Kaapstad laat zich het meest positief uit 
en stuurt enthousiaste felicitaties, Kimberley neemt met algemene stem
men een motie ter goedkeuring aan, wat Bloemfontein, na enige discussie 
ook doet, zij het niet unaniem. In Johannesburg en Pretoria geeft de zaak 

91) Downes, p. 499. 
92) Ch. Leubuscher, Der Siid-Afrikanische Eingeborene als Industriearbeiter 

und als Stadtbewoner, Jena 1931, p. 215. 
93) Downes, p. 500, 738. 
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aanleiding tot uitvoerige discussies en Pietermaritzburg neemt zelfs een 
motie aan, dat zij de toelating betreurt. 

Ten aanzien van de Afrikanen blijven de barrieres gehandhaaft. WeI 
wordt in 1921 door het hoofdbestuur een speciale commissie benoemd om 
de kwestie rond de toelating van Natives in een aparte afdeling te onder
zoeken, maar hierover wordt verder niets meer vermeld. Pas in de jaren 
dertig wordt deze zaak weer aanhangig gemaakt wanneer, onder invloed 
van de depressie in de industrie, Durban voorstelt aile werkgevers binnen 
de grafische industrie en aile (passen dragende) Natives binnen het kader 
van de "Industrial Conciliation Act" te brengen. 

Weer is het de afdeling Durban, die zich in 1940 als eerste aktief met de 
formatie van een "AfriCan Printing Workers' Section" gaat bezig houden 
(ongeveer 100 leden). Dit voorbeeld wordtal vrij spoedig gevolgd door Kaap
stad (60 leden), East London, Johannesburg (ongeveer 300 leden), Pretoria 
en wat later Pietermaritzburg. 

Deze ontwikkelingen vinden hun officiele bekrachtiging in 1943, wanneer 
onder een speciaal gecreeerd Graad IV lidmaatschap de Afrikanen binnen 
de bond worden geaccepteerd 94). Dit betekent weI een gradatie op grond 
van kleur, in tegenstelling tot de andere graden, die scholingseisen als basis 
hebben. De "African Workers' Section" zal in vergelijking met andere 
bonden van Afrikanen uitgroeien tot een vrij sterke afdeling, die veel zaken 
zelf behartigt onder leiding van een " ... committee consisting of not less 
than three members of the section, under the guidance and supervision of the 
President and Secretary of the Branch of the registered Union 95). 

De vraag is, waarom de S.A.T.U. nu ineens weI oog krijgt voor de be
langenbehartiging van Native werknemers. Een reden zou kunnen zijn, dat 
met de voortgaande industrialisatie van Zuid-Afrika, het aantal Afrikanen 
in de industrie sterk is toegenomen. Een ontwikkeling, die nog wordt ver
sterkt door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waardoor als ge
volg van de mobilisatie blanken aan het arbeidsproces worden onttrokken. 

Bovendien ligt het voor de hand - gezien de hierboven geschetste ontwik
kelingen -, dat de S.A.T.U. de controle binnen de industrie wi! behouden en 
gezien het groeiende aantal Natives weI tot openheid moet besluiten, een 
openheid die hij zich, gezien zijn machtspositie, ook gemakkelijk kan 
permitteren. 

Samenvattend kan men stellen, dat de S.A.T.U. er geleidelijk aan voor
namelijk via overleg in geslaagd is, een invloedrijke positie binnen de gra
fische industrie op te bouwen. 

De bond heeft zich hierbij, vooral in de beginjaren, afgezet tegen allen 
die zijn positie onderrnijnen, ongeacht of dit hooggeschoolde arbeiders uit 
Engeland, lager geschoolde vrouwen, leerlingen of niet-blanke arbeiders 
zijn. Pas vanuit een wat hechtere basis groeit de bereidheid de "minderhe
den" op bepaalde voorwaarden te organiseren en op te nemen binnen de 

94) Downes, p. 717, 718. 
95) Ringrose, p. 57. 
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bond. Een zekere "craft union" mentaliteit t.a.v. het Graad I lidmaatschap, 
blijft bestaan. Opklimmen binnen de bond naar het Graad I lidmaatschap 
voor vrouwen en niet-blanke leden (Natives uitgezonderd), is mogelijk, al 
gebeurt dit waarschijnlijk niet op grote schaal. 

De vraag blijft of er ten aanzien van het Graad I lidmaatschap en het 
leerlingenbeleid een verkapte "colour-bar"-politiek gevoerd wordt. Niet 
aan te tonen is of er, wanneer men eenmaal aan deze voorwaarden voldoet, 
gemanipuleerd wordt ten aanzien van kleur. Van zeer duidelijke verschillen 
tussen de afdelingen is nauwelijks sprake. WeI lopen Kaapstad en Durban 
voorop in het doorbreken van barrieres, maar dankzij een sterke centrale 
organisatie wordt toch steeds een uniforme politiek gevoerd, waardoor ook 
Pietermaritzburg, mijns inziens de meest intolerante afdeling, in het gareel 
wordt gehouden. 

HOOFDSTUK IV. DE KLEDINGlNDUSTRIE 

De industriele ontwikkeling van Zuid-Afrika krijgt een eerste impuls door 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, wanneer de mogelijkheden om 
buitenlandse goederen in te voeren beperkt zijn. 

Na een tijdelijke terugslag aan het eind van de oorlog, komt zij pas in 
de loop van de jaren twintig behoorlijk op gang, als gevolg van de in
dustrialisatiepolitiek, die de PACT regering (Nationalisten en Labour) 
voert. De veranderde houding van de overheid komt voor een deel voort 
uit de wens werkgeIegenheid te creeren voor de arme blanken die nog steeds 
in grote getale van het platteland komen, voor een deeI uit het erkennen 
van de noodzaak dat een ontwikkelde industrie nodig is, omdat de goud
mijnen eens uitgeput zullen raken. 

Ook de kledingindustrie staat in deze jaren nog in de kinderschoenen. In 
1922 telt deze in totaaI9.000 werknemers, verspreid over 807 vestigingen 96). 
De produktie heeft nog grotendeels het karakter van huisnijverheid of 
vindt plaats in grotere of kleinere ateliers. Maatkleermakerij vormt een 
belangrijk onderdeel van deze industrie, al loopt het aandeel daarvan na 
1927 weI terug. Van fabriekmatige produktie is in de jaren twintig nog 
nauwelijks sprake. De Witwatersrand en Pretoria hebben, volgens Barker, 
in 1929 veertig fabrieken, " ... employing 2,395 workers of whom 1,719 
were Europeans, 539 Natives, 117 Coloureds and 10 Asiatics" 97). 

De arbeidsomstandigheden zijn in deze jaren zeer slecht. Slechts enkeJe 
fabrieken kunnen voJgens de toen geldende maatstaven voor modem door
gaan. Het merendeel wordt gevormd door "sweatshops" onder leiding van 
fabrikanten, die op contract voor kooplieden werken en grote moeite heb
ben het hoofd boven water te houden, omdat zij onregeImatig en slecht 

96) M. H. de Kock, Selected Subjects in the Economic History of South Africa, 
Cape Town and Johannesburg 1924, p. 294. 

97) H. A. F. Barker, The clothing industry in South Africa, in: South African 
Journal of Economics, 1961, vol. 29, nr. 4, p. 243. 
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worden betaald. Een logisch gevolg van deze situatie is dat zij hun kosten 
zo laag mogelijk willen houden en hun werknemers slecht betalen. "They 
started generally with little capital and poor organisation, and exploited 
their workers - White, African, Coloured and Indian - mercilessly" 98). 

Een overeenkomstige situatie geldt voor de maatkleermakerij. In een aantal 
grotere ateliers heersen redelijke werkomstandigheden. Daarnaast bestaan 
ongeveer honderd kleine ateliers, met een tot vijf werknemers, waar er
barmelijke toestanden heersen. Ook deze leveren veelal op contract 99). 
Ret behoeft geen betoog dat de geldende industriele overeenkomsten niet 
of nauwelijks worden nagekomen. 

Organisatie van de werknemers 

AI vanaf 1913 bestaat in Johannesburg een organisatie van kleermakers, 
maar dit blijft eigenlijk een "craft union", die slechts aandacht heeft voor 
problemen en arbeidsvoorwaarden binnen haar eigen werkterrein. Wellaat 
men de werkneemsters uit de fabrieken in de bond toe, maar verder bestaat 
er nauwelijks belangstelling voor hun werksituatie, hoewel deze bond in 
1928 1.750 leden telt, waarvan ongeveer 70 % in de confectie werkzaam is. 

Met de aanstelling in 1928 van E. S. Sachs - een Joods immigrant en aan
hanger van de Communistische Partij - als secretaris van de "Witwaters
rand Tailors' Association" komt er duidelijk verandering in deze politiek. 
Meer aandacht wordt besteed aan de organisatie en positieverbetering van 
de werkneemsters in de confectie-industrie. De naam van de bond wordt 
nu ook gewijzigd in "Garment Workers' Union" (G.W.U.). Zijn werkzaam
heden liggen voornamelijk in Transvaal. In later jaren worden ook af
delingen buiten Transvaal opgericht. Belangrijke centra als Kaapstad 
en Durban echter blijven vooraIsnog buiten de bond 100). Frictie met de 
kleermakers blijft echter bestaan met als gevolg, dat dezen in 1935 een aparte 
bond zullen vormen. 

De situatie in de industrie in aanmerking nemend, zijn aktiviteiten van 
de "Garment Workers' Union" ten aanzien van organisatie van de werk
nemers en erkenning door de werkgevers als officieel vertegenwoor
digend orgaan, dringend nodig, vooral wanneer de industriele overeenkomst 
door het Rooggerechtshof, op grond van enkele technische bijzaken, in 
1929 ontbonden wordt. 

Deze problemen worden nog vergroot door de aan het begin van de jaren 
dertig heersende depressie. De bestaande werkgelegenheid is al in gevaar 
en bovendien moet de industrie vele nieuwkomers van het platteland 
opvangen. Een botsing kan dan ook niet uitblijven. Aktieve vakbonds
mensen worden ontslagen, vakbondsvertegenwoordigers wordt de toegang 
tot de fabrieken ontzegd en wanneer ook nog een loonsverlaging van 25 % 

98) E. S. Sachs, Rebels Daughters, London 1957, p. 35. 
99) Sachs, p. 27. 
100) Verslag van die Kommissie van Ondersoek insake "Garment Workers 

Union", 1948-49, Pretoria 1950, p. 14. 



VAKBONDEN EN APARTHEID IN ZUID-AFRIKA 231 

wordt aangekondigd, kondigt de G.W.U. in 1931 een staking af, die voor
lopig wordt bijgelegd. Een jaar later echter breekt een nieuwe staking uit 
en dit keer geeft het aanleiding tot heftige tonelen, omdat nu politieke fac
toren een rol spelen (aanstaande verkiezingen). De confrontatie vindt 
plaats in Germiston, een voorstad van Johannesburg, waar veel Afrikaanders 
wonen en waar de Nationalistische Partij veel stemmen hoopt te trekken. 
Pirow, de nationalistische minister van justitie, passeert zijn collega van 
het ministerie van arbeid, Creswell - een Labour man - en stuurt politie 
om het conflict zo snel mogelijk te beslechten. Immers, een staking van on
tevreden Afrikaanders is het laatste, dat hij nu kan gebruiken. 

"Amid a newspaper clamour of 'Moscow' and' Communism', a dozen of 
these women were lodged in goal and, in due time Pirow banned Sachs and 
one or two other leaders from the scene of their activities (d.w.z. de 
Witwatersrand) under the Riotous Assemblies Act" 101). De G.W.U. 
verliest de staking bij gebrek aan financien en het conflict wordt via 
arbitrage, die in het voordeel van de werkgevers uitvalt, bijgelegd. De ver
banningsorder tegen Sachs wordt niet uitgevoerd - hoewel hij een gerechte
lijke procedure om het bevel ongedaan te maken, verliest - omdat Smuts, 
Pirow's opvolger als minister van justitie, haar intrekt. De aktie van Pirow 
was weI een voorproefje van nationalistische aktiviteiten, waar de G.W.U. 
in de toekornst nog heel wat mee te stellen zal krijgen. 

De bond ondervindt van deze stakingen een nadelige terugslag, wat ver
ergerd wordt door de heersende depressie. Veel werknemers verliezen dan 
ook hun belangstelling in de bond. Na 1934 begint het tij te keren. Zuid
Afrika beleeft na het loslaten van de gouden standaard (1932) een periode 
van economische opleving, die zich ook in de kledingindustrie doet voelen. 
Moderne fabrieken worden gebouwd en nu pas gaat de moderne kapita
listische ondernemer een rol spelen, die bereid is samen met de G.W.U. op 
te treden tegen "unfaire" concurrentie. De verhouding met de werkgevers 
verbetert nu ook geleidelijk aan en vrij snel wordt weer een industriele 
raad (overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers) opgericht. 

Blanke werknemers in de kledingindustrie 

Het merendeel van de employes in de Transvaalse confectie-industrie 
wordt gevormd door vrouwen van Afrikaander afkomst. Grosskopf 102) 

101) E. A. Walker, A History of Southern Africa, London 1957, p. 626. Deze 
wet geeft de minister van justitie o.a. uitgebreide volmacht om in te grijpen in 
bijeenkomsten, die naar zijn mening de openbare orde verstoren. Zie ook: E. Roux, 
Time longer than Rope, London 1948, p.271 e.v.; E. S. Sachs, The Choice 
before South Africa, London 1952, p. 72 e.v.; A. Hepple, Trade Unions in Tra
vail, Johannesburg 1954, p. 47. 

102) Grosskopf, Rural Impoverishment and Rural Exodus, Stellenbosch 1932, 
p. 216, 217. Het opleidingsniveau van de vrouwen Jigt volgens hem hoger dan dat 
van mannen in soortgeJijk werk. Helaas was het Grosskopf onmogelijk om feite
Iijke informatie te krijgen over een vergelijkbare groep mannen. Een verklaring 
voor zijn constatering zou kunnen zijn dat mannen met standaard VI en hoger 
eerder in hooggeschoolde beroepen terecht komen. 
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geeft cijfers over een kledingfabriek in Johannesburg waar 138 vrouwen 
werken, van wie 80 % nederlandstalig zijn. De meesten van hen zijn op
gegroeid in de stad en zijn dochters van (vroegere) mijnwerkers. Anderen 
wonen pas kort in de stad en hebben hun familie nog op het platteland. 

Een opvallende constatering die hij doet is, dat over het algemeen het 
ontwikkelingspeil van de vrouwelijke werknemers in de industrie vrij hoog 
ligt. (Een onderzoek onder 562 vrouwen geeft het volgende: 321 standaard 
VI of hoger; 55 minder dan standaard Y.) Ter illustratie van de achter
grond van deze vrouwen en hun ideeenwereld, diene het verhaal van 
Johanna Cornelius, later presidente van de G.W.U., afkomstig uit een 
nationalistische Boerenfamilie uit West-Transvaal. 

"Father was very strict, read the Bible to us every day, ... despised the 
English, and thought the natives were born to be our slaves" 103). Door 
armoede van huis verdreven zoekt zij werk in Johannesburg, waar zij ook 
in kontakt komt met de bond. Politieke ideeen heeft ze tijdens de staking 
van 1932 nauwelijks. Ze zegt hierover van zichzelf: " . . . that there was a way 
of fighting for a better life, and that the unity of the garment workers and 
their trade union had pointed were this lay. Beyond that ... it took me 
years ... to get used to the notion that even the English-let alone the na
tives-were human beings" 104). 

Ook met de communistische, vanuit Moskou gedirigeerde, intriges binnen de 
G.W.U. - zo breed uitgemeten in de pers ten tijde van bovengenoemde 
staking - blijkt het nogal mee te vallen. Want wanneer zij als afgevaardigde 
van de bond in 1933 naar de viering van de Oktoberrevolutie in Moskou 
wordt gestuurd, zegt ze: "I hadn't the slightest idea who Lenin was. And 1 
remember on the boat that the people began to talk about us as Bolshies." 
Een ander moet haar dan inlichten over de Bolsjewistische revolutie en over 
Lenin. 
"Even then, 1 still regarded the natives as being pretty well subhuman. 1 
remember they asked me in Russia if 1 was a native of the Union of South 
Africa and 1 replied indignantly: 'No I'm a white woman, can't you see?' " 105). 

Houding van de G. W. U. ten opzichte van de niet-blanke werknemers 

De vraag rijst nu hoe de houding van de G.W.U. en zijn leden is ten op
zichte van de niet-blanke werknemers. Alvorens hierop in te gaan is het 
nuttig enig inzicht te hebben in de raciale stratificatie binnen deze bedrijfs
tak. Routh, secretaris van de industriele raad voor de kledingindustrie, 
geeft de volgende cijfers 106) : 

Voor de hele Unie: 
1937/8 1952 

Europeanen mannen 985 1.503 
vrouwen 8.896 10.4D6 

Coloured en Aziaten mannen 1.509 4.850 
vrouwen 3.441 17.953 

Afrikanen mannen 1.228 3.214 
vrouwen 101 2.497 

Totaal 16.160 4D.423 

103) B. Davidson, Report on Southern Africa, Bristol 1952, p. 176, 177. 
104) Davidson, p. 179. 
105) Davidson, p. 179. 
108) Sachs, Rebels Daughters, p. 106. De cijfers van Barker (p. 245), die zijn 
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Transvaal: 
Europeanen mannen 569 412 

vrouwen 5.923 7.333 
Coloured en Aziaten mannen 73 550 

vrouwen 250 5.767 
Afrikanen mannen 1.101 2.631 

vrouwen 8 2.742 

Totaal 7.924 19.435 

Uit de cijfers blijkt, dat de Afrikaanse vrouw binnen de industrie zeker 
in Transvaal, nog nauwelijks een probleem vormt in de jaren dertig. 
In verband daarmee verdient in eerste instantie de attitude ten opzichte 
van de Afrikaanse mannen en de Coloured de aandacht. 

Afrikanen 

In de loop der jaren twintig is de Communistische Partij aktief bezig 
met het organiseren van vakbonden voor Afrikanen. Als gevolg hiervan 
wordt in 1927 ook een "African Clothing Workers' Union" opgericht 10'1). 

Sachs merkt hierover op, dat " . .. Since 1928 our union has helped to 
organise a separate union of Africans . . . and has assisted the African 
workers in many ways. Officials of the union often helped the South African 
Clothing Workers' Union in making representations to the employers, and 
on several occasions the union threatened to take strike action to help 
them. In some instances, when African workers stopped work, European 
workers, although generally antagonistic to the Africans, were prepared to 
go on strike to help these less fortunate workers" 108). 

Enige vraagtekens roept deze uitspraak toch wei op. Simons 109) ver
meldt, dat " ... About 800 Africans had been locked out during a strike of 
white garment workers in Johannesburg." De Communistische Partij be
schuldigt Sachs ervan de Afrikanen een uitkering uit de stakingskas te 
hebben geweigerd en zij dringt er bij de "African Clothing Workers' 
Union" op aan zijn nauwe banden met de blanke bond van Sachs te ver
breken. Aangezien de Native bond weigert hierop in te gaan, wordt ook 
zijn (zwarte) secretaris uit de c.P. verstoten. De vraag rijst of de G.W.U. 
met betaling in gebreke blijft, omdat er geen geld meer is - het betreft hier 
de staking van 1932, die bij gebrek aan financiele middelen beeindigd 
wordt - of omdat het Natives zijn. 

In 1937 wordt de "Industrial Conciliation Act" geamendeerd, in die zin 
dat gesloten overeenkomsten ook toepasbaar zij n op Afrikanen, mits 

ontIeend aan een industriele census, Jiggen wat hoger. Hij geeft voor 1935 ongeveer 
16.000, voor 1939 ongeveer 18.500 werknemers. 

107) Roux, p. 215. 
108) Sachs, p. 114. 
109) H. J. and R. E. Simons, Class and Colour in South Africa, 1850-1950, 

Harmondsworth 1969, p. 457. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden 
dat Sachs inmiddels met andere vooraanstaande partijleden, vanwege zijn refor
mistische neigingen is geroyeerd. 
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ministeriele goedkeuring is verkregen. Vanaf die tijd onderneemt de 
G.W.U. geregeld stappen om die toestemming te krijgen, maar hij stuit 
hierbij op verzet van de werkgevers uit vrees voor te grote concurrentie van 
de kustdistrikten, waar lagere lonen worden betaald. (Dit geldt ook voor 
blanke werknemers). Een over dit probleem aangespannen proces komt 
later in dit hoofdstuk ter sprake. 

Coloured werknemers 

Hoewel de statuten van de G.W.U. geen "colour bar" bevatten 110), 

waren slechts enkele Coloured en Indiers lid van de bond geworden. 
Coloured werknemers, een paar honderd in getal, zijn op dat moment werk
zaam in slechts zes fabrieken waar ze aIleen de goedkoopste kleding maken. 
Vanaf 1935 gaat de G.W.U. speciale aandacht aan hun organisatie be
steden. In genoemd jaar houdt Sachs een propagandaspeech voor een groep 
Coloured werknemers. Zij tonen duidelijk animo om lid te worden, zien 
ook in dat zij theoretisch het recht hebben om toe te treden, maar stellen 
zich weI kritisch op ten aanzien van de voorwaarden " ... they were 
anxious to find out whether they would have full rights of membership in 
practice, as well as in theory, whether they would be allowed to attend 
general meetings along with the European members, and whether they 
would be elected to serve on committees. Above all, they wanted to know 
whether they would be able to work in factories where white workers were 
employed" 111). Hoewel dit volgens de statuten geen enkel probleem vormt 
en het bestuur van de bond totaal geen onderscheid tussen blanken en 
Kleurlingen wil maken - aldus Sachs - is het cruciale probleem hoe de 
blanke werknemers op het bestuursvoorstel zullen reageren. Sachs is eer
lijk genoeg om toe te geven, dat onder de leden van de bond raciale voor
oordelen leven. Ben speciale vergadering wordt aan deze kwestie gewijd en 
bij de toen gehouden stemming komen de volgende percentages uit de bus: 

10 % voor volledige gelijkheid 
80 % voor een parallelle organisatie, d.w.z. afzonderlijke afdelingen, 

met een eigen bestuur en gescheiden ledenvergaderingen. 
10 % tegen algehele toelating. 

De leden gaan ermee akkoord dat de Coloured " ... have an equal 
say in determining union policy and in the making of industrial agreements. 
Coloured workers would be entitled to take employment anywhere they 
chose and to perform all classes of work .. . "112). WeI moet erop wor
den toegezien, dat de werkgevers Kleurlingen niet bevoordelen boven 
Europeanen. 

1l0) "Any person, male or female, engaged in any branch of the garment-making 
industry, excluding bespoke tailoring, shall be eligible for membership of the 
Union". Kommissie van Ondersoek "Garment Workers Union", p. 48. 

lll) Sachs, p. 118. 
112) Sachs, p. 119. 
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Deze voorwaarden worden door de Coloured geaccepteerd en als af
deling twee zullen zij in het vervolg deel uitrnaken van de G.W.U. met vol
ledige zeggenschap in eigen zaken. Ret financiele beheer wordt, op hun eigen 
verzoek, aan het centrale dagelijks bestuur overgelaten. Vanaf deze tijd 
wordt dan ook de strijd met onwillige werkgevers aangebonden, sorns door 
te procederen, om de vereiste lonen ook aan de Coloured uit te betalen. 

Werkt deze openheid in de praktijk? 
Gemengde fabrieken blijven tijd en aandacht vragen van de vakbonds
funktionarissen om vreedzame onderlinge verhoudingen te handhaven, voor
al wanneer vanaf 1936 de Nationalisten een campagne beginnen " ... for 
the saving of the souls of Afrikander workers ... from corruption by the 
Jews, Communists and 'Kafferboeties' who led so many trade unions 
... "113). Ook de Nederduits Hervormde Kerk laat zich niet onbetuigd. 
Predikanten vertellen de "Industrial Legislation Commission" van 1934 
met name doelend op de G.W.U., dat allen die hogere lonen vragen ver
stokte Bolsjewieken zijn. " ... others of their cloth visited workshops 
along the Rand during the lunch hour to hold prayer meetings and in
veigh against such trade unions as were not yet under Nationalist control, 
and above all, such as admitted non-Europeans as forces of evil, Com
munistic and Imperialistic organisations, alien to the Afrikander spirit 
and inimical to white civilisation 114). Deze aktiviteiten leiden tot de op
richting van een "Afrikaner Front" waarin ook de protestante kerken 
vertegenwoordigd zijn. 

Ret bestuur probeert zoveel mogelijk raciale uitbarstingen te bezweren 
en de leden tot rede te brengen. Met de werkgevers wordt afgesproken 
dat er direkt gewaarschuwd zal worden als er moeilijkheden dreigen. 

Als illustratie diene het volgende conflict: 
Sachs krijgt bericht van een fabrikant in wiens fabriek een staking is 
uitgebroken. In deze fabriek werken 102 Europese vrouwen en de werk
gever heeft nu een Creoolse weduwe in dienst genomen. Ben waar pande
monium breekt los en de vrouwen zijn tot alles in staat. Een der aanvoer
sters schreeuwt: "We Christians will not allow the Bastermeide to work in 
this factory. Get the hell out of here." Een moment staat hij verbijsterd, 
niet wetend wat te doen, dan raast hij terug: "If you are a Christian, .. 
then I will gladly stay a heathen all my life ... How dare you call yourselves 
Christians, when you have not a drop of compassion, of love and charity 
in you and all you want of Christianity is another crucifixion?" 115). Rij 
slaagt erin de groep tot bedaren te brengen en houdt een stemming onder 

113) Walker, p. 660. Een "Kafferboetie" is een scheldwoord voor iemand die 
vriendscbappelijk met Afrikanen omgaat. Voor een uitgebreider verslag van hun 
aktiviteiten vgl. o.a. I. L. Walker and B. Weinbren, 2000 casualties, A History 
of the South African Labour Movement, Johannesburg 1961, p. 216 e.v.; Sachs, 
The Choice before South Africa, p. 166 e.v.; Hepple, p. 10 tim 54. 

114) Walker, p. 659. 
116) Sachs, Rebels Daughters, p. 125. 
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de aanwezigen of de vrouw mag blijven. V66r stemmen 61 vrouwen, dertig 
stemmen tegen, de rest onthoudt zich, waarmee het probleem uit de wereld 
is. De lucht is zelfs zo gezuiverd, dat een maand later deze fabriek bij een 
collecte, gehouden ten bate van Coloured kinderen, wier ouders bij een 
treinongeluk om het leven zijn gekomen, gemiddeld meer opbrengt dan 
enige andere fabriek. 

Afrikaanse vrouwen 

Met de voortschrijdende industrialisatie en de groeiende werkgelegenheid 
zoeken in de jaren veertig steeds meer Mrikaanse vrouwen werk in de kle
dingindustrie. In 1944 is hun aantal reeds gestegen tot ongeveer duizend. 

Hoe stelt de bond zich tegenover deze groep op? Gaat de solidariteit zover, 
dat hij zich aktief voor deze groep zal inzetten? Het is mij onbekend of deze 
vrouwen lid zijn geweest van de "Mrican Clothing Workers' Union", 
voorlopig aan hun lot zijn overgelaten of in een aparte bond waren 
georganiseerd. 

In 1944 besluit de G.W.U. een proefproces uit te lokken over de term 
"employee" - vastgelegd in de "Industrial Conciliation Act" - op grond 
waarvan bijna aIle Mrikanen van industriele onvereenkomsten worden uit
gesloten. Ten tijde van de totstandkoming van deze wet, werd de industrie 
nog niet geconfronteerd met Mrikaanse vrouwen en onzekerheid heerst of 
zij binnen het raam van deze wet weI als "werknemer" beschouwd mogen 
worden. BesloteD wordt zowel voor een Mrikaan als voor een Mrikaanse 
te procederen. 

Wat hierbij opvalt is, dat de bond in dit proces de werkgevers meekrijgt 
en dat het proces door de industriele raad - waarin werkgevers en werk
nemers vertegenwoordigd zijn - wordt aangespannen. Het proces loopt 
bij de Transvaalse afdeling van het Hooggerechtshof, onder President 
Solomon, die zich al eerder onafhankelijk van de regering had opgesteld. 
De zaak van de Mrikaan wordt verloren " ... a Native male employee, 
even though he was exempted from carrying a pass, was not an 'employee' 
under the Act" 116). De Mrikaanse wordt daarentegen in het gelijk gesteld. 

Solomon stelt in zijn uitspraak: "A gap appears to have been left in the 
legislation hitherto passed and the second applicant has found her way 
through it. The result may be anomalous, but the court declares that the 
terms of the clothing industry agreement apply to her ... " 11'1). De konse
kwenties van deze uitspraak zijn verstrekkend. Want nu is toelating van 
de Mrikaanse vrouwen binnen de bond mogelijk - wat dan ook gebeurt -
op precies dezelfde voorwaarden en met precies dezelfde rechten als de 
Coloured werknemers. Bovendien heeft dit tot gevolg, dat - een unieke 
situatie - ook hun salariering en arbeidsvoorwaarden er zodanig op voor
uitgaan, dat zij veel beter af zijn dan hun mannelijke Mrikaanse coIlega's. 
Wanneer jaren later het "lek in de wet" wordt gedicht, accepteert de 

116) Sachs, The Choice before South Mrica, p. 162. 
111) Sachs, Rebels Daughters, p. 115, 116. 
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G.W.U. deze achteruitgang voor zijn leden niet en de werkgevers worden 
stakingen in het vooruitzicht gesteld voor het geval zij de klok willen 
terugdraaien. 

Hoewel (zoals vermeld) op verzoek van de leden een aparte afdeling voor 
Kleurlingen en Afrikaanse vrouwen is opgericht, trekt het dagelijks be
stuur deze scheiding Diet door in zijn eigen optreden. Uit een getuigever
klaring voor de onderzoekcommissie blijkt dat Sachs " ... daarmee saam 
is dat naturelle, blankes en kleurlinge oor dieselfde kam geskeer word." 
Dezelfde getuige verklaart dat zij " .. . een dag in die klerewerkersunie
kantore gekom het toe daar natureile, kleurlingen en witmense op dieselfde 
stoele gesit en sij'n plek aangewijs was om te sit tussen 'n naturel en 'n 
naturellemeid" liS). 

De vraag blijft waarom als gevolg van de open politiek van de G.W.U. 
de Afrikaanse mannen niet in de bond worden opgenomen. WeI is ge
bleken dat nauwe relaties bestonden met de "African Clothing Workers' 
Union". Maar wanneer Sachs expliciet vermeldt, dat deze groep als ge
volg van de rechterlijke uitspraak een wettelijke verbod tot toetreding is 
opgelegd li9), kan dit aileen slaan op een toetreden als "employee" met 
dezelfde rechten ais de andere leden. De "Industrial Conciliation Act" van 
1924 houdt weliswaar Afrikanen buiten het bereik van industriele over
eenkomsten, maar definieert een vakbond als "an association of persons" 120) 

wat in ieder geval in principe toelating van Afrikanen onder beperkte voor
waarden mogelijk maakt. WeI wordt in het amendement van 1937 deze 
formulering gewijzigd in "an association of employees" 121), maar dan 
nog blijkt dat, gezien de ontwikkelingen bij de "South African Typographical 
Union", toe1aten van Afrikanen binnen vakbonden mogelijk is. 

Ret zou te ver voeren om uitvoerig in te gaan op de moeilijkheden en 
conflicten die de bond in de jaren veertig nog te incasseren krijgt ten ge
volge van aktiviteiten van nationalistische en kerkelijke zijde. Raciale con
flicten worden aangewakkerd, pogingen worden in het werk gesteld een 
aparte Afrikaander bond op te richten en een betaalde nationalistische 
agent brengt het - een constatering waar zelfs de onderzoekcommissie Diet 
omheen kan - voor zijn ontmaskering, tot vice-voorzitter van de G. W. U. 122). 

Diverse malen ziet de bond zich genoodzaakt in proces te gaan tegen laster
lijke publikaties, waarbij hij geregeld als winnende partij het gerechtsge
bouw kan verla ten, wat de onderlinge solidariteit en het aanzien naar 
buiten sterk bevordert. WeI krijgt de bond een zware slag te incasseren wan
neer zijn secretaris Sachs op grond van de "Suppression of Communism 

118) Kommissie van Ondersoek "Garment Workers Union", p. 17, par. 167, 169. 
119) Sachs, p. 116. 
120) Ringrose, Trade Unions in Natal, Cape Town-London-New York 1951, 

p.17. 
121) Ringrose, p. 26. 
122) Sachs, p. 176 e.v.; Kornmissie van Ondersoek "Garment Workers Union", 

p. 13-14, par. 135, 136; p. 25, par. 265. 
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Act" (1950) 123), tot zwijgen wordt gebracht, maar tegen die tijd is ook de 
achterban zover, dat op een conferentie aile aanwezigen (300 in getal) 
zich unaniem uitspreken tegen apartheid, " ... most of these shop stewards 
were Afrikaners - more curiously still, many of them would vote Nationalist 
rather than United Party or Labour ... " 124). 

De ontwikkeling van de bond overziende kan men constateren dat hij 
beginnend vanuit een zeer ongunstige situatie zowel wat betreft arbeids
omstandigheden als de raciale vooroordelen van de werknemers, geleide
lijk aan de inter-raciale verhoudingen aanmerkelijk heeft weten te verbeteren. 

Dit is vooral gelukt dankzij goede organisatie en aktieve inzet van de 
vakbondsfunctionarissen, waardoor de leden bij het weI en wee van de 
bond betrokken zijn geraakt en gebleven, ook toen economisch betere tijden 
aanbraken. Welloopt het bestuur wat betreft tolerantie en accepteren van 
niet-blanken voorop, maar het heeft deze houding geleidelijk aan toch aan 
de achterban kunnen overdragen of op zijn minst kunnen verdedigen. 
Want gekozen afgevaardigden van de leden bepalen mede het beleid en 
verzet tegen voorgenomen bestuursaktiviteiten of uitschrijven van nieuwe 
verkiezingen zouden gevolgd zijn, indien de leden zich niet met het gevoerde 
beleid hadden kunnen verenigen. 

Openheid is ongetwijfeld vergemakkelijkt door het feit, dat de voor de 
mijnen wettelijk afgekondigde "colour bar" niet is uitgebreid tot de rest 
van de industrie. Bovendien heeft men het voordeel te werken in een jonge 
industrie, waar geen traditioneel gevestigde belangen heersen, zodat een 
samenwerkingsbasis met de werkgevers kan worden opgebouwd. Zoals ge
steld blijven er vragen ten aanzien van de Afrikanen. Prefereren zij een 
aparte bond? Is er sprake van tegenstand bij het ministerie van arbeid? 
Wil de G.W.U. slechts leden met volwaardig lidmaatschap? Het zijn vragen 
die binnen het bestek van dit betoog helaas onbeantwoord moeten blijven. 

SLOTOPMERKlNGEN 

Keren wij terug naar de eerder gestelde vraag in hoeverre de gedragslijn 
van de blanke arbeiders wordt bemvloed door de mate waarin zij een sterke 
positie op de arbeidsmarkt innemen. Het blijkt dat hierop geen eenslui
dend antwoord mogelijk is. Ten aanzien van de mijnwerkers kan de vraag 
in zoverre negatief beantwoord worden dat na een aanvankelijk min of 
meer neerbuigende houding, juist de - geschoolde - Engelse mijnwerkers 
de eerste aanzet hebben gegeven tot "job reservation". In positieve zin 
kan zij beantwoord worden wat de Afrikaanders betreft. Door het 
ontbreken van enige scholing waren zij, ondanks de "Mines and Works 
Act", weinig zeker van hun zaak. Juist in de periode, dat zij in grote 

123) Deze wet geeft de minister van justitie volmacht op te treden tegen iedere 
partij, vereniging of persoon, die hij ervan verdenkt communistisch resp. com
munist te zijn. Appel hiertegen is niet mogelijk. 

124) Davidson, p. 184. 
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getale hun entree in de mijnen maakten, werden de scherpste conflicten 
uitgevochten en de "job reservation" uitgebreid. Hun akties, weliswaar 
sterk bepaald door de houding van de werkgevers en invIoeden van buiten
af, hebben dus geleid tot het verkrijgen van een wettelijk beschermde positie. 
De verhoudingen lagen rond 1926 zodanig vast dat na die tijd geen sprake 
meer kon zijn van een toleranter wordende attitude. In hoeverre een beter 
bestuursbeleid de pressie nog had kunnen tegengaan van de Nationalistische 
Partij en de daaruit voortvIoeiende verstarring, moet een open vraag bIijven. 

Het beleid van de typografen in zijn geheel overziende, kan men con
stateren dat de bond toleranter werd, naarmate zijn kracht op de arbeids
markt toenam. Merkwaardig genoeg bewerkstelligde uiteindelijk bedreiging 
van die marktpositie (ondermijning van blanke lonen, vorming van een 
aparte Indier bond) de doorbraak tot het neerhalen van de raciale barriere. 
Waarschijnlijk kwam dit voort uit de gedachte dat men het "kwaad" beter 
binnen de bond kon halen, zodat men controle kon uitoefenen. Graad I 
lidrnaatschap voor Coloured en Indiers bleek officieel open, al kan men zich 
afvragen of er mee gemanipuleerd werd. Aangezien de bond geschoolde 
Afrikanen niet binnen zijn gelederen wilde accepteren is het vrij waarschijn
lijk dat mede daarom, de toelatingseisen voor Ieerlingen zeer hoog waren 
gesteld, al hebben kwaliteitseisen daarbij zeker meegespeeld. Wat betreft 
de ommekeer in de jaren veertig ten aanzien van de Afrikanen kan men zich 
afvragen in hoeverre deze van invloed was op de arbeidsverdeling binnen 
de industrie en verhoogde scholingskansen betekende. 

De werknemers in de kledingindustrie vormden de enige groep die, nog 
vechtend voor eigen rechten, zich solidair met niet-blanken hebben opge
steld. WeI werden de Kleurlingen in een aparte afdeling georganiseerd, 
maar met dezelfde rechten als de blanken. De houding ten opzichte van de 
Afrikaanse vrouwen bij het doorbreken van de juridische barriere en de 
konsekwenties daarvan waren weI zeer treffend. Helaas werden de relaties 
met de "African Clothing Workers' Union" niet helemaal duidelijk. 
De opstelling van de blanke arbeiders in deze industrie werd echter niet 
zozeer bepaald door de mate van scholing of (daarmee samenhang
ende) marktpositie maar veeleer door goede organisatie en een aktief 
bestuursbeleid. 

APPENDIX I 

Manifest van de Communistische Partij, uitgegeven ten tijde van de Randstaking 

Fellow Workers, 

An over-confident stroke on the part of the Chamber of Mines, aimed too 
palpably at lowering wages and reducing the number of white workers, has had 
the effect of bringing home to South Africa what is really involved in capitalist 
exploitation, so much so that a violent revulsion of feeling against the ruling class 
is arising not only among ourselves (with some of the petty middle-class dependent 
on their custom) but also among the country folk, from whom a majority of those 
workers are sprung, and who although themselves often far from proletarian in 
position and outlook, rebel against the enslavement of their country to the mining 
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houses, largely overseas organisations and closely linked with the British Empire. 
Of such situations the Communists, since the days of Marx, have always urged 

organised labour to take full advantage with a view to shaking the position of the 
ruling class and so facilitating a change in the existing order of society. Hence 
without necessarily identifying itself with every slogan heard in the strike, the 
Communist Party of S.A. gladly offers its assistance to the Strike Committee 
convinced that essentially this is a fight against the rule of the capitalistic class, 
a fight which, if energetically pushed, may drive at least one more nail into its 
coffin and contribute to its eventual downfall-the only real 'settlement'. To 
maintain the 'white standard' to build a 'white South Africa', is impossible under 
capitalism, whose nature is to degrade every class it employs. 

Then away with it! How? By dint of the utmost solidarity of labour against the 
common enemy: nothing less can win. Let us take what other help is offered, but 
remember that the support of landowners, interested as they themselves are in 
cheap labour, will not last forever, while the middle class, prone as they are to 
face both ways may prove broken reeds. Our only permanent allies are our fellow 
workers-irrespective of race or colour-as this strike is plainly teaching. And the 
more militant the struggle, the greater is the circle of workers drawn in, and 
simultaneously the more revolutionary becomes the aim, until it is realised by all 
that every road must lead to one goal: the end of the capitalist system of profit 
and the establishment of the Workers' Republic of the World for the common 
and equal benefit of all workers. 

(Overgenomen uit Lerumo, p. 121,122.) 

APPENDIX II 

Uit de "South African Typographical Journal" (oktober 1929): 

Indians and Membership 

To the Editor, 

Sir,-As I was favoured with an invitation to the reception and dinner given 
by the Indians of Durban to celebrate their admission (to use their own words) 
into "the honourable fraternity of South African Typos.," may I give you a few 
impressions? 

All the arrangements were conducted by the Indians themselves, and they were 
lavish in the extreme. 

Contrasts between "East" and "West" were very pronounced. The Indian 
speakers all spoke good English-free of any dialect. The Lord help them when they 
had to listen to the Europeans who addressed them; for, verily, we had a mixture
Gaelic, Lancashire, Devonshire, Cockney and American. (Can you pick out the 
culprits?). 

The Indians spoke of South Africa as "our country"; the Europeans called it 
"this country". The Indians alluded to India as India; the Europeans alluded to 
Great Britain as "Orne". As a South African I preferred the Indians' method of 
designation. 

Just imagine two or three prominent European citizens standing up on a platform 
and advising tradesmen to be loyal to their trades union! Imagine wealthy Euro
peans advising trades unionists of the good that must eventuate from their loyalty 
to the Society. We know, alas! the dodges used to break trades unions by the 
wealthier Europeans, whether they are interested in the printing business or not. 
Yet on that Sunday morning in the beautiful Indian library we had several well
to-do and influential Indians so advising the Indian workers. 

I am one of those who think that the advent of the Indians into the Durban 
Branch will liven up our Branch meetings, especially when office-bearers are to 
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be elected. The Indian spokesmen were all emphatic in emphasising the fact that, 
whilst the Indians would be good trades unionists, they would not exert any right 
they may have attained in an offensive manner ; nor would they dream of social 
equality. 

Altogether the admission of the Indians (nearly 300, I understand) into the 
Durban Branch promises good for all concerned, in the opinion of 

Yours, etc., 
"UMLAZI" 

r 6 
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Van 4 april tot 3 juli staakte in Amsterdam en Rotterdam een groot deel 
van de zeelieden en havenarbeiders: een staking van drie maanden in een 
sector van vitaal belang voor onze toch al zwakke na-oorlogse economie. 
Na 26 april zijn het vooral de havenarbeiders die staken; over dit gedeelte 
van de staking gaat dit artikel. Ret is de bedoeling om enkele conflict- en 
stakingstheorieen aan deze staking te toetsen. Ben uitvoerig chronologisch 
overzicht van de staking zal hier niet gegeven worden, omdat dat elders al 
gebeurd is (Reinalda 1973). In de synopsis van de havenstaking komt vooral 
datgene weI uitvoerig aan de orde wat elders in de literatuur niet gevonden 
kan worden. Dat betreft vooral de rol van de overheid, waarnaar ik in 
departementale archieven onderzoek gedaan heb. 

Bij stakingen, en conflicten in het algemeen, kan men de volgende as-
pecten onderscheiden: 

a. oorzaken (structurele en procesmatige), 
b. aanleidingen, 
c. verloop, 
d. intensiteit, duur en mate van geweIddadigheid, 
e. beeindiging, 
f. gevolgen (functies). 

In principe kan men een zevental collectiva onderscheiden, die direct of 
indirect bij de staking betrokken waren: 

i. havenarbeiders, 
ii. de Benheidsvakcentrale (EVC), 
iii. erkende vakcentrales en bonden, 
iv. werkgevers in de haven, 
v. overheid 

vi. CPN/"De Waarheid", 
vii. de niet-communistische ("burgerlijke") pers 

In de betreffende hoofdstukken zal niet altijd evenveel aandacht geschon
ken worden aan elk van deze collectiva, in de eerste plaats omdat de rol van 
sommige belangrijker was dan die van andere, en in de tweede plaats om-
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dat we niet over aIle collectiva even goed zijn ingelicht. Zo moet noodzake
lijkerwijs veel over het optreden van de CPN in het duister blijven: aIleen 
op indirecte wijze kunnen we soms achter de beweegredenen van deze 
partij komen. 

De hier gekozen opzet brengt vele moeilijkheden met zich mee. Zo is het 
in de eerste plaats ondoenlijk om alles wat er over conflicten en stakingen 
geschreven is te overzien, zodat er een keuze gedaan moest worden. Verder 
zou men theoretische uitspraken moeten toetsen aan een reeks vergelijk
bare verschijnselen, en niet aan een staking. In vele gevallen is - zoals uit 
het artikel blijkt - toetsing zelfs onmogelijk. Dit artikel is dan ook een ter
reinverkenning en een poging tot inventarisatie. 

Uit de grote hoeveelheid theoretische uitspraken die de revue passeerden 
moest een keus gemaakt worden: stellingen die niet relevant waren voor de 
"case study" of die bij gebrek aan materiaal niet getoetst konden worden 
zijn weggelaten. Men loopt daardoor het risico ste1lingen uit hun verband 
te rukken en de auteurs onrecht aan te doen. AIle kritische opmerkingen 
moeten in dit licht bezien worden. Tenslotte kan van verificatie of falsifi
catie van modellen geen sprake zijn; zover zijn we helaas nog niet. We kun
nen slechts constateren dat een stelling weI of niet in strijd is met de feiten 
uit de "case study". 

I. CoNFLICITHEORIEEN 

Bij het zoeken naar bruikbare conflicttheoretische uitspraken doen zich 
enkele moeilijkheden voor. In de eerste plaats zoekt men tevergeefs naar 
theorieen die zich bezig houden met de "conditioning causes" zoals Knowles 
(1968) ze noemt; weI wordt het ontbreken hiervan herhaalde malen ge
signaleerd (Mack/Snyder 1957; Turner 1973). In de tweede plaats kan men 
niet voor aIle genoemde aspecten (a tim f) bij ren bepaalde stroming of 
"school" terecht: de structureel-functionalisten interesseren zich voor rol 
en junctie van het conflict, andere stromingen bepalen zich hoofdzakelijk 
tot de structurele voorwaarden c.q. oorzaken ("underlying causes", Knowles 
1968) van conflicten (Valkenburgh 1969; Turner 1975). 

Wat het eerste bezwaar betreft : In elke maatschappij-vorm is er een ob
jectief waarneembaar verschil tussen bezitters (van produktiemiddelen, 
macht, gezag) en niet-bezitters. We kunnen dat beschouwen als de struc
ture1e oorzaak van conflicten. Ret is echter bekend dat deze ongelijkheid 
niet automatisch, zondermeer, tot conflicten leidt: het potentiele conflict 
moet geactualiseerd worden. Met het gegeven van de ongelijkheid weten 
we aIleen waarom er conflicten uitbreken, niet hoe dat gebeurt. Relaas laten 
de conflicttheorieen ons bij de vraag naar dit proces (procesmatige oor
zaken, "conditioning causes") in de steek. Op dit punt zijn de stakings
theoretici iets verder, maar nog niet zo ver als een andere tak van het 
conflict-den ken : theorieen over revoluties. 

Ret tweede bezwaar is niet zo groot als het lijkt: conflict- en harmonie
model zijn geen "Real-" maar "Idealtypen", en een zich vastbijten in deze 
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exclusieve tweedeling levert een onvruchtbaar wetenschappelijk purisme Op. 
Zolang het empirisch controleerbare uitspraken betreft zullen we het ver
schil in ideologische achtergrond voor lief moeten nemen. 

Ik wil er nu toe overgaan om per aspect (a tIm f) theoretische uitspraken 
te zoeken. 

a.I. Structurele oorzaken. Door een verschil in machtsposities of be
zitsverhoudingen (Marx), of gezagsverhoudingen (Dahrendorf 1959) is de 
mogelijkheid voor een conflict in elke maatschappijvorm ingebouwd 2). 

a.2. Procesmatige oorzaken. Ongelijkmatige positionele verschuivingen 
tussen actors vormen een belangrijke grondslag voor het conflictgedrag 
van de actors (Valkenburgh 1969, 59). We kunnen het, met Marx, ook 
anders formuleren: Naarmate er meer sociale verandering optreedt, zullen 
de overheersten zich sterker bewust worden van hun gemeenschappelijke 
belangen (Turner 1975). Beide uitspraken zijn aIleen dan identiek als men 
ervan uitgaat, dat bewustwording vooraf moet gaan aan een conflict: be
wustwording zorgt er voor dat een diffuse, latente crisissituatie uitgroeit 
tot een manifeste crisis. Althans zo vinden we dat bij revolutie-theoretici 
(Dohse 1971). 

b. Ret is ondoenlijk om over aanleidingen theoretische stellingen te 
formuleren. Ret is aIleen mijns inziens van belang om aan te geven dat een 
conflict nooit automatisch uitbreekt wanneer aan de sub a.2. geformuleerde 
voorwaarden - hoe mager die ook zijn - voldaan is. 

c.l. Conflict met een andere groep leidt tot mobilisatie van de energie 
der groepsleden en dientengevolge tot toenemende cohesie binnen de groep. 
Als het binnen de groep aan sociale solidariteit ontbreekt, is tijdens een 
conflict de kans op desintegratie groot. (Coser 1956, 95; Valkenburgh 
1969, 21). 

c.2. Bij gebrek aan solidariteit, en dus aan cohesie, zal men pogen deze 
cohesie op despotische wijze tot stand te brengen om zo de energie der 
groepsleden te mobiliseren voor het conflict. (Coser 1956, 95). 

c.3. Groepen die in een langdurig conflict gewikkeld zijn hebben een 
neiging tot interne intolerantie. (Coser 1956, 103). 

c.4. Conflict kan groepen die anderszins nauwelijks bij elkaar betrok
ken zijn bij elkaar brengen. Hieruit vloeien coalities en tijdelijk samengaan 
voort, eerder dan het ontstaan van meer permanente en samenhangende 
groepen, vooral waar er van pragmatische belangen van de deelnemers 
sprake is. (Coser 1956, 148/149; De Moor 1961, 137; Mack/Snyder 1957, 
231). 

c.5. Conflict draagt bij tot het tot stand komen en in stand houden van 
groepsidentiteit en groepsgrenzen. (Coser 1956, 38; Mack 1964/65, 396). 

2) Dahrendorf formuleert een drietal eisen waaran voldaan moet zijn voordat 
een quasi-groep (KJasse an sich) een belangen groep (KJasse fUr sich) wordt. In 1946 
zijn deze belangen groepen in Nederland reeds lang aanwezig, zodat we niet verder 
op deze eisen ingaan. 
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d. In de theoretische literatuur over conflicten treft men termen aan als 
"intense", "radical", "passionate" en "violent". De meeste auteurs ont
lenen deze termen aan het spraakgebruik en nemen niet de moeite ze te 
definieren of te omschrijven. Dahrendorf vormt hierop een uitzondering: 
"The category of intensity refers to the energy expenditure and degree of 
involvement of conflicting parties" (1959, 211), en: "violence ... is a mat
ter of the weapons that are chosen by conflict groups to express their 
hostilities" (1959, 212). Hij maakt dus een duidelijk onderscheid tussen in
tensiteit en gewelddadigheid. Met name zijn begrip intensiteit echter is 
met deze definitie niet operationeel gemaakt. Ik zou voor de "heftigheid" 
van een conflict drie kategorieen willen invoeren: 

d.1. intensiteit 
d.2. duur 
d.3. gewelddadigheid. 

ad 1: voor het "meten" van de intensiteit lijken me de volgende criteria 
van belang: 

i. aantal deelnemers (vergeleken met andere soortgelijke conflicten) 
ii. verbaal geweld 
iii. de mate waarin de omvang van actie en reactie op elkaar afgestemd 

zijn (b.v. "flexible response" of "massive retaliation"); 
ad 2: de lengte van het conflict vergeleken met de geIniddelde lengte van 

soortgelijke conflicten (gegeven plaats en tijd); 
ad 3: aanwenden van of dreigen met fysiek geweld tegen goederen of 

mensen. 

Daarnaast maakt de literatuur een onderscheid tussen "realistic" en 
"non-realistic" of "induced" conflicten. Dit verschil is terug te vinden in 
de tegenstelling tussen conflicten waar persoonlijke grieven aan ten grond
slag liggen en conflicten met "boven-persoonlijke" motivatie. 

Realistisch: conflict als Iniddel tot een bepaald, welornschreven doel; 
Niet-realistisch: conflict als doel, sorns tengevolge van het niet kunnen uiten 

van reele grieven, soms als uiting van diffuse frustratiegevoelens (Coser 
1956,49 e.v.); 

Gelnduceerd: leiders van groepen slepen in hun streven naar macht hun 
achterban mee; dit soort conflicten zal vooral optreden bij onduidelijke 
machtsverhoudingen (Mack/Synder 1957, 230); 

Boven-persoonlijk: waarden, idealen (Coser 1956, 118; De Moor 1961, 149). 

d.l. Intensiteit 
1. Een conflict is intensiever, naarmate de conflicterende groepen dichter 

bij elkaar staan (meer aan elkaar verwant zijn). (Michels 1949, 375; Coser 
1956, 71; Mack/Snyder 1957, 225); 

2. Naarmate conflicten meer als legitiem beschouwd worden, zal de 
intensiteit ervan afnemen. (Dahrendorf 1959, 212/213); 
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3. Conflicten vanwege boven-persoonlijke of niet-realistische en gein
duceerde redenen zijn intensiever dan conflicten met persoonlijke of rea
listische motieven. (Coser 1956, 49 en 118; Mack/Snyder 1957, 230; De 
Moor 1961, 149); 

4. Ret niet-realistische element bij conflicten zal sterker zijn naarmate de 
deelnemers er meer in hun totaliteit bij betrokken zijn. (Coser 1956, 58; 
Dahrendorf 1959,212); 

5. Ret niet-realistische element bij conflicten zal sterker zijn naarmate het 
aantal erbij betrokken groepen geringer is. (Mack/Snyder 1957, 231); 

6. Institutionalisering van het klassenconflict doet de intensiteit ervan 
afnemen. (Dahrendorf 1959, 257); 

d.2. Duur 
7. Conflict is een manier om de relatieve sterkte van de betrokken groepen 

te testen; ernstiger conflicten worden daardoor vermeden. Een langdurig 
conflict duidt dan ook op grofweg gelijke sterkte van beide partijen, of het 
onvermogen om een bruikbare sterkte-index te vinden. (Coser 1956, 137; 
Mack/Snyder 1957, 225); 

d.3. Gewelddadigheid 
8. Conflicten vanwege boven-persoonlijke of niet-realistische redenen 

zijn gewelddadiger dan conflicten met persoonlijke of realistische motieven. 
(Turner 1975, 624); 

9. Institutionalisering van het klassenconflict doet de gewelddadigheid er
van afnemen (Dahrendorf 1959, 257); 

10. Naarmate de betrokken groepen minder in de maatschappij geinte
greerd zijn, is het conflict gewelddadiger. (Mack/Snyder 1957, 227). 

e.l. Onderhandelingen vinden aIleen plaats als de ene partij ervan over
tuigd is dat hij de andere niet zo maar zijn wil kan opleggen. (Val ken burgh 
1969,122); 

e.2. Hoe groter het aantal partijen, des te moeilijker een oplossing. 
(Mack/Snyder 1957,231); 

e.3. AIleen als de ene partij zich in principe kan inleven in het stand
punt van de andere is regulering mogelijk. (Dahrendorf 1959,225); 

eA. AIleen als de partijen het eens zijn over een aantal formele spel
regels is regulering mogelijk. (Dahrendorf 1959, 226); 

e.5. Geinduceerde conflicten zijn moeilijk te beeindigen via normale be
middelingsprocedures. (Mack/Snyder 1957, 230). 

f. Een aantal gevolgen van conflicten openbaart zich reeds tijdens het 
conflict. Na het conflict kunnen deze veranderingen al dan niet bestendigd 
worden. VoIledigheidshalve moe ten dus de vijf onder c gelanceerde stel
lingen hier weer opgevoerd worden. 

f.l. conflict bevordert de cohesie van de betrokken groepen, tenzij het 
binnen die groepen aan sociale solidariteit ontbrak (c. I.). 
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f.2. bij gebrek aan solidariteit zal men pogen die cohesie op despotische 
wijze tot stand te brengen (c.2.). 

f.3. groepen, gewikkeld in langdurig conflict, neigen tot intolerantie (c.3.) 
f.4. conflict doet coalities ontstaan (c.4.). 
f.5. en draagt bij tot groepsidentiteit en groepsgrenzen (c.5.). 
f.6. conflicten dienen om machtsverhoudingen duidelijk te maken, al

dus ernstiger onevenwichtigheden voorkomend. (Coser 1956, 137); 
f.7. conflicten kunnen nieuwe typen van interactie tussen tegenstanders 

in het leven roepen; zij zijn een stimulus voor het ontstaan van nieuwe 
regels, normen en instellingen en dienen aldus als socialiseringsmechanisme. 
(Coser 1956, 128); 

f.8. "Conflict may serve to remove dissociating elements in an relation
ship and to re-establish unity. Insofar as conflict is the resolution of ten
sion between antagonists it has stabilizing functions and becomes an inte
grating component of the relationship. However, not all conflicts are posi
tively functional for the relationship, but only those which concern goals, 
values or interests that do not contradict the basic assumptions upon which 
the relation is founded". (Coser 1956, 80); 

f.9. sociaal conflict leidt tot bipolaire machtsrelaties. (Mack/Snyder 
1957, 231); 

f.10. groepsconflicten van het klasse-type resulteren in structuurver
anderingen, door een totale of partiele verwijdering van hen die aan de 
macht zijn of doordat zij die aan de macht zijn een deel of het geheel der 
eisen van hun opponenten tot de hunne maken. (Dahrendorf 1959, 231 e.v.). 

II. STAKINGSTHEORIEEN 

A. Algemeen 

Moesten we bij de conflicttheorieen al constateren dat er ernstige leemten 
zijn in het geheel van controleerbare theoretische uitspraken, bij de sta
kingstheorieen kunnen we rustig van gapende kloven spreken. We zullen ons 
niet verliezen in pogingen om aan te geven wat daarvan de oorzaken zouden 
kunnen zijn en ons beperken tot datgene wat er weI is. 

Een eerste moeilijkheid die zich daarbij voordoet is het feit dat een fraaie 
indeling volgens aspecten van het stakingsgebeuren veel moeilijker is dan 
bij conflicten. Vrijwel alle beschikbare theorieen gaan over de oorzaken van 
stakingen. Over de andere aspecten vindt men over het algemeen slechts 
losse opmerkingen. Het is dan ook geen wonder dat Binneveld in zijn dis
sertatie (1974, 16 e.v.) te rade moet gaan bij een handjevol beschrijvingen 
van stakingen als hij iets over het verloop ervan wil zeggen, terwijl hij voor 
zijn theorievorming een beroep moet doen op de literatuur over mobilisatie
processen, literatuur die voor mij, bij gebrek aan gegevens, onbruikbaar is. 

a.I. Structurele oorzaken 

Bij de conflicten maakten we een onderscheid tussen de structurele oor
zaken enerzijds en de procesmatige anderzijds. Bij stakingen stuit dit onder-
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scheid op moeilijkheden. Knowles (1968,503) geeft enkele voorbeelden van 
"underlying causes" (bij hem hierarchisch komend boven "conditioning" 
en "immediate causes"): 

"bad living conditions, which are slow to change"; 
"the decline of craftmanship"; 
"the growing size and unpersonality of firms"; 
"new forms of industrial fatigue .... "; 
"the remoteness and delay of centralized collective bargaining"; 
"the collaboration of union leaders with employers and government". 

Dat is een handeltje ongeregeld waar men niet veel mee kan doen: ver
klaringen op verschillende niveaus, van verschillende tijden, soms van 
dynamisch, dan weer van statisch karakter. Hoe het zij, dit soort "verkla
ring" treffen we ook aan bij de driedeling van Turner (1963, 8) als hij het 
heeft over effecten van "institutions, policies and personalities" als oor
zaken van stakingen. AIleen bij Turner zit deze verklaring "laag" in tussen 
"fundamentele en onmiddellijke" oorzaken. Gelukkig heeft Knowles ons 
weI een sleutel gegeven om enigszins uit de narigheid te komen, al blijft 
zijn opsomming weinig overtuigend. Aan het eind van zijn opsomming zegt 
hij: "All these things emphasize the worker's inferiority: his comparative 
propertylessness, his difficulty in changing his job, his ignorance of the value 
of his labor, his liability to dismissal, and his impotence to control the 
stresses of his work". Dit zou je weer kunnen samenvatten als: Het gebrek 
aan zeggenschap (macht) van de arbeider over zijn eigenpositie. Dat brengt ons 
op vertrouwd terrein, want voor conflicten in het algemeen vonden we bij 
Marx en Dahrendorf dat het de ongelijkheid in machts- resp. gezagsposities 
was die conflicten veroorzaakte. 

Bij conflicten in het algemeen moesten we bij deze constatering voor wat 
de structurele oorzaken betreft halthouden, maar nu we een abstractie
niveau gedaald zijn is nadere specificatie mogelijk. Stakingen zijn een 
specifieke vorm van industriele conflicten en industrieIe conflicten spelen 
zich af binnen een Industrial Relations System (IRS) (Dunlop 1958). 

Binnen dat IRS treden drie soorten actors op: 

1. werkgevers + vertegenwoordigers; 
2. werknemers + zegslieden; 
3. de overheid. 

De interactiepatronen nu tussen deze actors en de manier waarop de 
actors zichzelf georganiseerd hebben kunnen als uitgangspunt genomen 
worden voor de structurele oorzaken van stakingen. Het meest systematisch 
is dit gedaan door Ross & Hartman (1960) wier stellingen we hier gepara
fraseerd zuHen weergeven. 

Sommige steHingen treft men in vergeIijkbare vorm aan bij andere auteurs; 
in dat geval is dat tussen haakjes achter de stelling vermeld: 

Er zijn minder stakingen te verwachten : 
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1. naarmate er een langere vakverenigingstraditie bestaat en er meer 
sprake is van een stabielledental (Dahrendorf 1959, 257; Knowles 1960, 
301); 

2. naarmate er minder sprake is van competitie tussen of binnen de vak
verenigingen (Dahrendorf 1959, 279) en hetcommunisme in deze organisaties 
zwakis (Ross 1954, 29); 

3. naarmate vakorganisaties meer geaccepteerd worden door de onder
nemers en er sprake is van consolidering en centralisatie van de onder
handelingsstructuur (Turner 1963,9 e.v.; Dahrendorf 1959, 257; Ingham 
1974, 43 en Dubin 1960, 510 e.v. zij het in wat geclausuleerder vorm: naar
mate vakorganisaties meer invloed binnen ondernemingen krijgen zal het 
aantal conflicten over "conventional issues" afnemen, maar dat over 
"fundamental issues" juist toenemen); 

4. naarmate er sterkere arbeiders- of sociaal-democratische partijen be
staan en/of in het kabinet vertegenwoordigd zijn; 

5. naarmate de overheid zich nadrukkelijker bezighoudt met arbeids
voorwaarden en een actieve rol speelt bij onderhandelingen (Dubin 1960, 
508). 

Dit alles in onderlinge samenhang. 

Er is de laatste jaren nogal wat kritiek op Ross en Hartman geweest 
(Eldridge 1968, 28 e.v.) en ook de auteurs zelf hebben al in sommige geval
len meteen bij de publicatie van hun boek hun beweringen afgezwakt of 
van randvoorwaarden voorzien. Dat ik hier toch hun stellingen weer op
voer heeft als oorzaak dat er bij mijn weten nog niet iets beters voor in de 
plaats is gekomen. 

Een IRS wordt niet alleen door actors gevormd. Daarnaast zijn er nog 
"an ideology which binds the industrial-relations system together, and a 
body of rules created to govern the actors at the work place and work com
munity" (Dunlop 1958, 7). Deze ideologie (in de ruimste zin des woords: 
geheel van ideeen, waarden en normen) en regels (vastgesteld door de actors) 
behoren dus tot het IRS. Daartoe behoren tenslotte eveneens bepaalde 
"contexts", waarover onder de procesmatige oorzaken gesproken zal 
worden. Door contextuele wijzigingen ondergaan interactiepatronen der 
actors, ideologie en regels veranderingen. Daarop moeten twee verfij
ningen die van invloed kunnen zijn op het stakingsgedrag aangebracht 
worden: 

1. de ideologie als zodanig - zonder dat er veranderingen in optreden -
is een factor in het al dan niet optreden van stakingen: ". . . these may 
embrace the notion of legitimate conflict and even, in certain circumstances, 
striking". (Eldridge 1968, 22). Of zo'n situatie tot meer of minder stakingen 
zou leiden is evenwel de vraag: een controleerbare stelling levert deze notie 
niet op. 

2. de regels als zodanig " ... kunnen een autonome bron van verander-
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ingen in die regeis zijn. Aspecten die daarbij van belang zijn, zijn de sta
biliteit en de evenwichtigheid van die regeIs". (de Jong 1974, 14). Als we 
deze uitspraak operationaliseren zou een stelling ais voIgt kunnen Iuiden: 
Als er sprake is van een ogenschijnlijk stabiel geheel van regels, doch van 
kennelijk onevenwichtige (latente onvrede over de regels) aard, dan zijn 
stakingen te verwachten: stabiliteit behoeft niet op absentie van onvrede 
te duiden (Knowles 1950, 301). Helaas is deze redenering lichtelijk tauto
logisch: pas a posteriori laat zich vaak vaststellen dat er onvrede heerste 
terwijl het geheel een stabiele indruk maakte: dus pas ais er een staking 
uitgebroken is. De onderzoeker kan echter weI, de achtergronden van het 
conflict analyserend, uitmaken of ontevredenheid met de regels door een 
der actors expliciet genoemd is. 

a.2. Procesmatige oorzaken 

Tot zover over de structurele oorzaken. Wat is er te vinden over wat ik 
procesmatige ("conditioning") oorzaken genoemd heb? 

De stakingstheoretici - en de theoretici die zich bezig houden met indu
striele verhoudingen in het algemeen - spreken in dit verband graag over 
context (Dunlop 1958; de Jong 1974). Genoemd worden dan de 

technische ("the technological characteristics of the work place and work 
community"), 

economische ("the market or budgetary constraints which impinge on 
the actors") en de 

politieke ("the locus and distribution of power in the larger society") 
(Dunlop 1958, 7). 

Als er in deze "contexts" veranderingen optreden beInvloedt dit de actors 
en hun onderiinge betrekkingen, doch men zal in de literatuur tevergeefs 
zoeken naar theoretische uitspraken van controleerbaar karakter over de 
manier waarop verschuivingen binnen de 'contexts' het stakingsgedrag 
beinvloeden. 

WeI kan men stellingen vinden over invloed van bepaalde contextuele 
factoren op stakingsgedrag binnen bepaalde bedrijfstakken, maar daar wil 
ik nader op ingaan als ik de havens apart behandel. 

Sprekend over de procesmatige oorzaken moet ik nog een soort literatuur 
apart vermelden, namelijk die over de invloed van de conjunctuurbewe
ging op het stakingsgedrag (Hansen 1921; Rees 1954; Hobsbawm 1964; 
Boomgaard 1973). Met enige goede wi! zou men bier, in aansluiting op de 
IRS-theoretici, kunnen spreken van (tijdelijke) verandering van de econo
mische context. Kort samengevat kan men zeggen dat men voor de xxe 

eeuw en voor de westerse samenlevingen een opvallend positief statistisch 
verband heeft geconstateerd tussen conjunctuurbeweging en stakingsfre
kwentie, met dien verstande dat de stakingshausse later begint dan de con
juncturele en ook weer eerder ophoudt. In samenhang met conjunctuur
bewegingen komt men ook tegen: Economische schommelingen doen de 
arbeider zijn afhankelijkheid sterk voelen en doen hem twijfelen aan "de 
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, 
legitimiteit van de bestaande industriele orde", zodat de kans op conflicten 
groter is (ter Hoeven 1963, 5). 

Knowles (1968, 503) splitst zijn "conditioning" oorzaken in "economic 
cycles" - zie hierboven - en "other conditioning causes" waar hij ons op 
net zo'n allegaartje trakteert als bij de "underlying causes". Ik zal een il
lustratieve opsomming ditmaal achterwege laten en er slechts een element 
uitlichten: "the emergencies of war": in IRS-termen een ontwrichting zo
weI van de economische ais van de politieke context en in mindere mate ook 
van de technische. 

Samenvattend hanteren we als causale factoren de volgende: 

1. structure Ie: 

i. aigemeen: het gebrek aan zeggenschap van de arbeider over zijn 
positie. 

ii. specifiek: de vorm van het IRS 
a. interactiepatronen tussen de actors (vijf variabelen) 
b. ideologieen 
c. regels 

2. procesmatige: 
i. contextuele verandering (drie variabelen). 

b. Aanieidingen 

Hierover zal men weIDIg theoretische uitspraken aantreffen; de sub
jectivistische sociologie heeft er grote belangstelling voor omdat de onder
zoeker daar in de huid van de actor kruipt (Eldridge 1973, 165) maar in het 
kader van onze studie levert dat niet zo veel op. De meeste sociologen ach
ten de "immediate causes" van weinig belang (Knowles 1960, 302; Knowles 
1968, 502; Eldridge 1968, 56; Turner 1963, 12). 

c. Verloop 

Zoals reeds eerder gezegd is: armoede is hier alom troef. Mobilisatie
modellen zijn voor ons onbruikbaar omdat het materiaal daar te grof voor 
is, zodat een opzet als die van Binneveld hier niet gevolgd kan worden. In 
verband met de hier behandelde staking is er echter ren hypothese zeer de 
moeite waard: verdeling van macht in de maatschappij in haar geheel en 
in het IRS kunnen parallel lopen, maar dat hoeft niet altijd het geval te 
zijn. Zo komt het voor dat een actor een conflict probeert te verleggen naar 
de politieke of economische arena omdat hij denkt daar sterker te staan 
(Dunlop 1958, 12); of anders geformuleerd: " ... the participants in in
dustrial conflict may form part of the political game and the industrial 
game. The players may not always be sure or aware what game they are 
playing in." (Eldridge 1973, 171). Een toetsbare uitspraak levert dit niet op. 

d. Intensiteit, duur, gewelddadigheid 

Naar voorspellingen zoals we die bij de conflicttheorieen vonden zullen 
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we tevergeefs zoeken; weI bestaat er een groeiende hoeveelheid literatuur 
over de relatie tussen stakingsduur, -frekwentie en -intensiteit (doch nu in 
de zin van aantallen stakers per staking) in onderling verband en verschui
vend in de tijd (Shorter/Tilly 1970; Tilly/Shorter 1973; Boomgaard 1973). 
Maar bij het bekijken van een staking heeft deze literatuur slechts beperkte 
waarde. Voor Nederland valt er in het Interbellum een trend waar te nemen 
naar rninder en korte stakingen (geringere duur en frekwentie); de intensiteit 
ontwikkelde zich rninder trendmatig (Boomgaard 1973, 344). Er vanuit 
gaand dat die trend na WO II zou doorzetten zou men dus stakingen ver
wachten van geringere duur en frekwentie dan in de jaren '30, maar omdat 
we ons tot een staking bepalen is aIleen de voorspelling omtrent de duur 
interessant. Een theoretische stelling levert dit echter niet op. Tenslotte 
valt er voor Nederland in het Interbellum een zekere correlatie te consta
teren tussen stakingsintensiteit en vakbondslidmaatschap: de intensiteit 
neemt toe als er weer meer mensen lid van een vakbond worden (Boom
gaard 1973, 367 e.v.). 

e. Beeindiging 

Er bestaat een grote hoeveelheid literatuur over het verschijnsel "bar
gaining" (zie voor verwijzingen: Valkenburgh 1969) maar voor ons doel is 
die literatuur grotendeels te specifiek: speltheorieen, waarschijnlijkheids
leer. We zullen er niet verder bij stilstaan. 

f. Gevolgen 

Over gevolgen, functie of resultaten van specifieke stakingen is het nodige 
geschreven, maar generaliserende uitspraken over gevolgen (functies) van 
deze vorm van industrieel conflict komt men zelden tegen. Ret nu volgende 
viertal stellingen slaat op industriele conflicten in het algemeen en dus ook 
op stakingen (Kornhauser e.a. 1954, 16/17): 

1. door stakingen wordt het duidelijk wat de verschillende groepen scheidt; 
de groepseenheid wordt versterkt doordat men zich achter expliciete doel
stellingen schaart; 

2. " ... to bring issues out into the open, where they become sensitive 
to the pressures of public opinion and subject to social control" ; 

3. een staking dwingt tot een sneIle oplossing van het conflict; 
4. " ... it serves to stabilize the social structure by classifying the 

identity of the power holding groups at strategic points in the society". 

B. Havenstakingen 

Gaande van het algemene naar het bijzondere zijn we van de conflicten 
bij de stakingen aangekomen, maar ook de kategorie stakingen is nog te 
ruim. We kunnen op twee manieren tot specificatie overgaan: het betreft 
hier een havens taking die bovendien een wilde staking was. Omdat we zowel 
over havenstakingen als over wilde stakingen theoretische uitspraken heb-
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ben aangetroffen zullen beide subkategorieen afzonderlijk behandeld wor
den. Allereerst dan de havenstakingen. 

De literatuur over dit verschijnsel houdt zich grotendeels bezig met de 
vraag naar de oorzaken van de grote geneigdheid tot staken (strike prone
ness, propensity to strike) van de havenarbeiders (Knowles 1951; Ter Hoeven 
1963 en 1969; Miller 1969; Biinneveld/Gaastra 1972; Gaastra 1975). 

De aanzet tot deze discussie werd geleverd door een artikel van Kerr en 
Siegel (1954) getiteld "The interindustry propensity to strike - an interna
tional comparison", waarin de auteurs op grond van een vergelijking van 
stakingsgegevens uit elf landen in de XXe eeuw tot de volgende twee hypo
theses komen: 

1. "Industries will be highly strike prone when the workers (i) form a 
relatively homogeneous group which · (ii) is unusually isolated from the 
general community and which (iii) is capable of cohesion"; 

n. "If the job is physically difficult and unpleasant, unskilled or semi
skilled, and casual or seasonal, and fosters an independent spirit ( ... ), it 
will draw tough, inconstant, combative, and virile workers, and they will 
be inclined to strike" (Kerr/Siegel 1954, 195). 

Bij hun onderverdeling van stakingsgeneigdheid in "high", "medium 
high", "medium", "medium low" en "low", vallen mijnwerkers en haven
arbeiders onder de eerste kategorie 3). Dat klopt voorzover het de havens 
betreft bijzonder goed met hun twee hypotheses, gezien het feit dat men de 
arbeids- en levensomstandigheden in en bij de havens als voIgt typeren kan: 

"The conditions that have been identified as producing the dockworker 
subculture are: 

1. the casual nature of employment; 
2. the exceptional arduousness, danger, and variability of work; 
3. the lack of occupationally stratified hierarchy and mobility outlets; 
4. lack of regular association with one employer; 
5. continuous contact with foreign goods, seamen, and ideas; 
6. the necessity of living near the docks; and 
7. the belief shared by longshoremen that others in the society consider 

them a low-status group". (Miller 1969, 305). 

Gegeven deze subcuItuur van havenarbeiders, kunnen de volgende 
karaktertrekken worden beschouwd als typerend: 

3) Overigens is het op grond van het "technical supplement" van het artikel 
(209 e.v.) allerminst onmiddellijk zichtbaar dat de havenarbeiders zich kenmerken 
door een "high propensity to strike". Slechts enkele malen vinden we de categorie 
"Shipping, wharf, labour, etc." vermeld, en dan inderdaad onder het kopje "high"; 
voor het overige komt men meestal de ongedifferentieerde categorie "Transport" 
onder "medium" tegen. A1s Kerr & Siegel over geen andere gegevens beschikt 
hebben dan de in hun supplement genoemde, kan men hun stelling voor zeelieden
en havenarbeiders ("maritime and longshore") nauwelijks bewezen achten. 
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,,1. extraordinary solidarity and undiffused loyalty to fellow dockworkers; 
2. suspicion of management and outsiders; 
3. militant unionism; 
4. appearance of charismatic leaders from the ranks; 
5. liberal political philosophy but conservative view of changes in work 

practices; and 
6. 'casual frame of mind' (free men or irresponsible opportunists)." 

' (Miller 1969, 308). 

De vraag die we ons dus zullen moeten stellen t.a.v. de havenstaking 
van 1946 is of de oorzaken die Miller voor het ontstaan van de subcultuur 
der havenarbeiders aanvoert opgaan (1), of hij die subcultuur op de juiste 
wijze typeert (2) en of een zodanige subcultuur inderdaad in hoge mate 
tot stakingen aanleiding geeft (Kerr/Siegel) (3). 

Diverse auteurs hebben erop gewezen dat een dergelijke subcultuur niet 
voldoende is om stakingsgeneigdheid te genereren (Rimlinger 1958/59; Ter 
Hoeven 1969; Binneveld 1974; Gaastra 1975). 

Het zou volgens deze auteurs van bepaalde macrofactoren afhankelijk 
zijn of een dergelijke stakingsgeneigdheid al dan niet tot stand komt. Ook 
dat zal dus onderzocht moeten worden. 

C. Wilde stakingen 

Om tot een volledige confrontatie van case study en theorie te komen is 
het nodig uit te zoeken wat, volgens de bestaande literatuur, oorzaken van 
en voorwaarden voor wilde stakingen zijn. Helaas kunnen wij hiervoor geen 
beroep doen op een reeds bestaand theoretisch kader: zo af en toe vindt 
men een wilde staking beschreven, waarbij de auteurs zich enige moeite 
hebben getroost "hun" staking een wat ruimer perspectief te geven, en 
verder moeten we het hebben van min of meer terloopse opmerkingen, 
verstopt in algemene werken over stakingsgedrag of vakbeweging (Scott/ 
Homans 1947; Knowles 1951; Knowles 1952, m.n. 33 e.v.; Gouldner 1955; 
Flanders 1957, m.n. 40 e.v.; Hoefnagels 1961; v. d. Vall 1963, m.n. 116 e.v.; 
Eldridge/Cameron 1964; Allen 1969, m.n. 115). 

Als wilde stakingen (wild cat strikes, unofficial strikes) zullen we die 
protestacties aanmerken die spontaan, op initiatief van de arbeiders, be
ginnen en niet de steun krijgen van een erkende vakbond of -centrale. Het 
laatste element van deze omschrijving krijgt in de meeste literatuur het 
zwaarste accent: de spontaniteit van het begin blijkt vaak dubieus en de 
meeste auteurs zijn zich terdege bewust van de mogelijkheden tot 
manipulatie. 

Wat nu zijn de voorwaarden voor wilde stakingen en hoe worden ze 
veroorzaakt? De meest algemene formulering is weI die van Eldridge & 
Cameron : "They (unofficial strikes P.B.) may be seen as a particular ex
pression of dis-satisfaction with the existing rules of the industrial game 
(or a particular aspect of those rules)". Nader gespecificeerd komt men op 
een viertal mogelijkheden: Men staakt 
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1. omdat er iiberhaupt regels zijn 
2. omdat de regels niet deugen 
3. omdat de regels niet goed toegepast worden 
4. omdat anderen de regels gebroken hebben. 

De meeste literatuur over wilde stakingen kan onder ren of meer van 
deze proposities gevangen worden en we zullen daar bij een nadere omschrij
ving gebruik van maken. Aan welke concrete situatie moeten we bij deze 
vier mogeliJkheden denken? 

ad 1. "an anarchical type of protest" (Eldridge/Cameron 1964); we zul
len hierbij vooral moeten denken aan de vroegste stadia van de arbeiders
beweging, en aan stakingen met een duidelijk revolutionaire inslag. 

ad 2. Hier moeten we weer twee mogelijkheden onderscheiden: 
a. de regels deugen niet omdat de omstandigheden zo sterk veranderen 

of veranderd zin; er zijn dan nieuwe regels nodig. Men kan hierbij denken 
aan een hausse, als de kosten van het levensonderhoud sterk stijgen en de 
handen van de vakbeweging gebonden zijn door langlopende CAO's 
(Knowles 1952); er is dan sprake van een conjuncturele oorzaak. Retzelfde 
geldt in feite voor oorlogsomstandigheden (Scott/Romans 1947; Knowles 
1952) en grote maatschappelijke verstoringen iiberhaupt (Y. d. Vall 1963). 

b. door structurele maatschappelijke veranderingen moeten de regels weI 
eens herzien worden: wilde stakingen treden op als de arbeiders het met 
deze nieuwe regels niet eens zijn. Hier is dus sprake van structurele oor
zaken. Diverse auteurs hebben dit op verschillende wijze tot uitdrukking 
gebracht: de klassestrijd gaat zich in toenemende mate buiten de vakbe
weging afspelen (Y. d. Vall 1963), de vakbonden laten zich in sterke mate 
met het overheidsapparaat in (Roefnagels 1961), de vakbeweging stelt zich 
de fundamentele democratisering van de economische structuur niet meer 
ten doel (Y. d. Vall 1963; Roefnagels 1961), gevolg van de onvermijdelijke 
tendens tot nationale regulering (Flanders 1957). Samenvattend kan men 
zeggen dat er belangrijke verschuivingen in het IRS zijn opgetreden. 

In al deze gevallen heeft de wilde staking vaak een duidelijk antivakbonds
karakter (Knowles 1952; V. d. Vall 1963) en veelal geeft men de schuld aan 
communistische agitatoren; analyse leert dat zij weI een stimulans zijn ge
weest, doch zelden de staking veroorzaakt hebben (Scott/Romans 1947; 
Knowles 1951 en 1952), en er soms zelfs pertinent tegen waren (Knowles 
1951). 

ad 3. Men denke hierbij aan communicatie-stoornissen zoals vertragingen 
en het niet au serieux nemen van bepaalde klachten (Scott/Romans 1947; 
Gouldner 1955) of, algemener geformuleerd: "important defects in formal 
union activity" (Allen 1969). 

ad 4. Dit spreekt voor zichzelf en is verder voor onze analyse van weinig 
belang; uiteraard kan men het optreden van nieuwe regels (zie ad 2) zien 
als het breken van de oude, zolang de nieuwe regels niet stroken met het 
geheel van normen en waarden der arbeiders. 
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Een geheel andere benadering is die van Gouldner, die in zijn analyse van 
stakingen de "leadership dynamics" een centrale plaats geeft. Dit gaat 
echter m.L pas een rol spelen als aan bepaalde externe (conjuncturele of 
structurele m.n.) voorwaarden voldaan is, zoals behandeld onder II.A.a.l 
en 2. 

Er zij op deze plaats reeds gewezen op een, al door Dahrendorf gesigna
leerde, paradox: in navolging van Ross & Hartman voorspelden we (pro
posities 1 en 3 sub ILA.a.l) dat er minder stakingen zouden optreden naar
mate vakorganisaties langer bestaan, een stabiel ledental hebben en meer 
geaccepteerd worden door de ondernemers en er sprake is van consolidering 
en centralisatie van de onderhandelingsstructuur. Maar juist onder die 
omstandigheden vinden we de zojuist onder ad 2.b. genoemde kenmerken 
die we met structurele oorzaken van wilde stakingen aanduidden. De 
tegenstrijdigheid is echter inderdaad slechts schijn: Strak georganiseerde, 
op hoog, gecentraliseerd niveau onderhandelende vakbonden zullen door
gaans weinig stakingen sanctioneren, maar volgens de "ijzeren wet der 
oligarchie" van Michels zullen topkader en leden van de vakbond in een 
vervreemdende gezagsrelatie tegenover elkaar komen te staan; dit schept 
een klimaat waarin wilde stakingen goed gedijen. 

III. SYNOPSIS VAN DE HAVENSTAKING 

Voorspel 

AIs op 26 april 1946 enkele havenarbeiders te Amsterdam weigeren "be
smette" goederen te lossen (goederen van schepen waarop door de zee
lieden gestaakt wordt), waarna vrij snel in beide havensteden een staking 
wordt geproclameerd uit solidariteit met de zeelieden, is dat na de oorlog 
niet de eerste keer dat de havens onrustig zijn. AI in juni 1945 was de eerste 
- korte - staking uitgebroken in Amsterdam. Zowel bij deze staking als bij 
de grote staking in '46 zijn de Amsterdammers koplopers, en toch wordt 
alom gesproken van Rotterdamse zeelieden- en havenstakingen voor 1945 
en 1946! Zowel bij Reinalda (1973) als bij De Gast (z.j.) blijkt expliciet uit 
de titels van hun respectievelijke artikelen dat het hier om Rotterdamse 
stakingen gaat, terwijl tenminste bij Reinalda uit zijn tekst diverse malen 
blijkt dat de gebeurtenissen in Rotterdam door die in Amsterdam geindu
ceerd werden. Het feit dat ook in '45 de Amsterdammers al voor de Rotter
dammers staakten is Reinalda blijkbaar ontgaan (De Gast sowieso want 
die heeft kennelijk uitsluitend het Rotterdamse Jaarboekje als bron ge
bruikt) zodat daarmee het "voorspel" van '45 een exclusief Rotterdams 
tintje jeeft gekregen. Wellicht heeft hij toen, deze tendens naar '46 extra
polerend, ook de stakingen van '46 in dat licht bekeken. Ret blijft een in
teressant historiografisch puzzeltje, maar hopelijk is deze "Rotterdamse 
my the" nu de wereld uit. 

17 
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De EVC 4) steunde de staking van juni '45, die met succes bekroond 
werd. Enkele weken later (28 juni) staken ook de Rotterdamse havenar
beiders met als aanleiding de beschieting van een bootje met naar huis 
terugkerende havenarbeiders door de Binnenlandse Strijdkrachten en als 
oorzaak onvrede met de arbeidsvoorwaarden, waaronder de hoogte van 
het loon. Dit was precies 12 dagen na de oprichting van de Rotterdamse 
afdeling van de EVC. Landelijk gezien kwam die oprichting rijkelijk laat, 
doch tijdens en na de staking schrijven zich meteen enkele duizenden in 
als lid. 

6 Juli wordt de staking op advies van de EVC al weer opgeschort, in af
wachting van de resultaten van de door premier Schermerhorn toegezegde 
bemiddeling. Als deze besprekingen moeizaam en voor de havenarbeiders 
onbevredigend verlopen, wordt er tussen 12 en 17 augustus opnieuw ge
staakt. Ben van de belangrijkste eisen was in beide gevallen dat de haven
arbeiders wensten dat regering (College van Rijksbemiddelaars) en werk
gevers (Scheepvaart Vereniging Zuid SVZ) de EVC als hun vertegenwoor
diger zouden erkennen. 

De regering had echter bij monde van Schermerhorn laten weten dat de 
EVC eerst als gesprekspartner erkend zou worden als ze de "regels van het 
spel" zou eerbiedigen, t.w. erkenning van het College van Rijksbemidde
laars (CRB) als instantie die uiteindelijk te beslissen had over de lonen. 
Dit was o.m. gebleken uit een radiorede van Schermerhorn op 3 juli
t.t.v. de staking dus - waarin hij ook blijk gegeven had van zijn begrip 
voor de eisen van de havenarbeiders. Daar echter deze "spelregels" door 
de EVC als een de facto stakingsverbod worden ervaren - staken na een 
beslissing van het CRB was, gezien de bepalingen in het Buitengewoon 
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA II), illegitiem en in feite staken 
tegen de regering en dus een politieke staking - kon zij op deze eis niet 
ingaan. 

De 17eaugustus bereikt men echter een compromis en EVC en SVZ gaan 
met elkaar praten, waarbij de EVC van te voren belooft zich bij een even
tuele uitspraak van de Rijksbemiddelaars neer te zullen leggen, mocht men 
het met de SVZ niet eens worden. 

De EVC acht zich nu door overheid en werkgevers erkend (Schermerhorn 
had zijn instemming met dit compromis betuigd); 15 september 1945 zou 
Schermerhorn nog eens tegenover twee "hoge" EVC-ers betogen dat de 
erkenning van de EVC zeer algemeen was (De Vries, 1945, 11). Overigens 
bestond er geen duidelijke communis opinio over het al dan niet erkennen 
van de EVC: de Stichting van de Arbeid is vierkant tegen, het kabinet en 
de SVZ zijn verdeeld (Bronnen II.4.a, 6 en 13 juli 1945). 

4) Eenheidsvakcentrale; tot ca. juni '45 heette deze Eenheids Vakbeweging 
(EVB) en tussen juni en oktober worden beide namen door elkaar gebruikt, al 
was reeds op 29 mei het besluit gevallen de EVB landelijk "uit te bouwen", zodat 
er de facto van een centrale sprake was (HarmsenjNoordegraaf 1973, 873 e.v.). 
Om wille van de duidelijkheid zal er in de tekst overal van EVe gesproken worden. 
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Een der Rijksbemiddelaars (Van der Dussen) dreigt bij een andere sta
king de betrokken werkgever met rigoureuze maatregelen als deze de EVC 
niet erkent. Drees laat dan echter weten dat dit geen regeringsstandpunt is 
(Bronnen II.4.a). 

16 Oktober 1945 neemt Rijksbemiddelaar Romme een beslissing over de 
Rotterdamse haven-problemen die in het voordeel van de SVZ uitvalt; 
aIleen een kleine loonsverhoging voor de vaste arbeiders wordt toegestaan. 
Op enkele punten wordt de beslissing aangehouden. 

Roewel havenarbeiders noch EVC erg blij zijn met deze beslissing, gaat 
men - als beloofd - niet opnieuw in staking. Overigens zij hier vast opge
merkt dat voor aIle genoemde acties geldt dat de havenarbeiders spontaan 
zijn gaan staken, waama de EVC zich over het algemeen achter hun eisen 
stelde; de drie "bonafide" bonden weigerden dit. 6 Juli '45 was het zelfs 
op advies van de EVC dat de staking werd opgeschort. Verder kenmerken 
de Rotterdamse activiteiten zich tegenover de Amsterdamse door een voor
keur voor korte acties: een kenmerk van anarchosyndicalistische tactiek! 
Ook binnen het hoofdbestuur van de EVC was men trouwens verdeeld over 
het nut van korte acties (Bronnen VI!'8). 

2 April 1946 vindt er overleg plaats tussen de EVC en het CRB over de 
lonen in de havens. Dit gebeurde nadat in februari weer eens in de Amster
damse havens was gebleken hoe groot de onvrede met de bestaande lonen 
was. Overigens had Kleinsma van de EVC tegen deze staking geadviseerd. 
De aanleiding voor de staking was geweest dat men weigerde aardappels 
bestemd voor Spanje te laden, omdat men op aIle mogelijke manieren het 
Franco-regiem afbreuk wenste te doen en omdat men hoopte de regering 
over te kunnen halen tot een officiele boycot (Bronnen VI!. 7). Dit was op 
11 februari; op 25 februari wordt om soortgelijke redenen in Rotterdam 
het werk neergelegd. 

Van 18 tim 25 maart wordt dan in Rotterdam de zgn. Sinaasappelsta
king, aanvankelijk tegen het advies van de EVC in, gehouden: de havenar
beiders weigeren uit Spanje afkomstige sinaasappels te lossen, als politiek 
protest tegen het feit dat de regering de banden met Franco nog niet ver
broken heeft. 

Ook had op 7 maart het CRB besloten de lonen van de Amsterdamse 
havenarbeiders met ingang van 11 maart te verhogen met terugwerkende 
kracht van 1 oktober 1945 af, dit in verband met het feit dat ook de Rotter
damse havenarbeiders per 1 okt. een loonsverhoging hadden gekregen 
(Bronnen V.2.b), te weinig naar de zin van de havenarbeiders: 18 dagen na 
die beslissing schrijft de EVC-er J. Bestman nog in Werkend Nederland 
over de teleurstellende beslissingen van het CRB in oktober en de dienten
gevolge gestegen ontevredenheid in de havens; veel indruk kan de be
schikking van 7 maart dus niet gemaakt hebben. Ret overleg van 2 april 
heeft niet veel vruchten afgeworpen: op 18 april wijst Romme de reeds in 
augustus gevraagde vakantie-toeslag af en op 30 april voIgt een negatieve 
beschikking op het ook reeds in '45 ingediende verzoek om beter schoeisel 
voor de havenarbeiders (Bronnen IV.3.b). Doch hiermee lopen we op de 
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feiten vooruit. De laatste twee beschikkingen heb ik willen noemen in ver
band met de andere beslissingen van het College om te laten zien dat er 
behoorlijk wat conflictstof in de havens lag opgetast. 

Resumerend kunnen we zeggen dat er tussen 5 mei 1945 en 4 april 1946 
herhaalde malen in beide grote havens gestaakt is, waarbij Amsterdam in 
vele gevallen vooropliep. Vrijwel altijd betrof het spontane acties (wilde 
stakingen) die tegen de zin van de EVC op touw gezet werden ; maar altijd 
ging de EVC er, in tegenstelling tot de drie erkende organisaties, later achter
staan, waarbij zelfs aan niet-Ieden stakingsuitkeringen gedaan werden. 

De onderhandelingen over loon- en andere arbeidsvoorwaarden verliepen 
traag en resulteerden in CAO's die de goedkeuring van de havenarbeiders 
niet konden wegdragen. Soms was de aanleiding tot een staking van poli
tieke aard, doch vaak zijn de achterliggende motieven dan toch weer eco
nomisch bepaald. 

Tenslotte: In sommige gevallen werd de EVC plaatselijk zowel als lande
lijk door overheid en werkgevers de facto erkend; aIleen in de Stichting van 
de Arbeid was geen plaats voor hen; pas als ze zich aan "de regels van het 
spel" zouden houden konden zij er in theorie bij komen. 

4 april tot 3 juli 1946 

Op 4 april weigeren in Amsterdam enkele zeelieden te monsteren op de 
nieuwe CAO-voorwaarden: zij gaan er nl. op achteruit. De EVC belegt 
een vergadering, doch proclameert nog geen staking. Desondanks krijgen 
de Gewestelijke Arbeidsbureaus (GAB's) te A'dam en R'dam opdracht van 
het Rijksarbeidsbureau (Min. v. S. Z.) niet tot arbeidsbemiddeling over te 
gaan (Bronnen 1V.3.c) daar de Arbeidsbemiddelingswet van 1930 zulks 
verbiedt. Dit blijkt een vergissing - er was nog geen officiele stakings-pro
clamatie - en van 8 april af moeten de GAB's weI bemiddelen. Nog op 6 
april adivseert de EVC bij monde van Toon van de Berg (R'dam) tegen een 
staking. Maar op 10 april kan de EVC niet anders meer: er wordt voor beide 
steden een staking geproclameerd. Drees laat de GAB's weten dat er niet 
bemiddeld mag worden. 

Op 14 april sturen de Raad van Bestuur van de zeevaart en de Contact
commissie van werknemers ter koopvaardij (werkgevers en erkende bonden 
dus) de minister een telegram waarin zij de wens te kennen geven dat de 
arbeidsbemiddeling hervat worde, omdat zij de staking niet erkennen daar 
er een CAO is afgesloten. 

Twee dagen later antwoordt Drees: de wet van 1930 verbiedt hem om 
te bemiddelen, maar "Intusschen worden de zeelieden, die wachtgeld of 
steun genieten, langs anderen weg opgeroepen, terwijl zij, ingeval zij het 
aangeboden werk weigeren, niet meer voor de bedoelde uitkering in aan
merking worden gebracht" (Bronnen IV.3.c). 

Op dezelfde dag rnislukten de besprekingen tussen Drees en de stakings
leiders. 

18 April wijst Romme een vakantietoeslag voor de havens af. Op 26 
april weigert een aantal Amsterdamse havenarbeiders op "de Java" te 
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werken, daar deze met "onderkruipers" (mensen die op de nieuwe eAO
voorwaarden waren gaan varen, en dus stakingsbrekers) was bemand. Op 
dezelfde dag riep de Eve de Amsterdamse havenarbeiders op tot solidari
teit met de zeelieden en stuurde ze het GAB-Amsterdam ~n brief dat de 
havenarbeiders staken! De 27e april (zaterdag) roept de Eve de Rotter
damse havenarbeiders op tot solidariteit met de zeelieden en besluit men 
de maandag daarop te zulIen beslissen over al dan niet lossen. Die maandag 
(de 2ge) wordt er in de Rotterdamse haven inderdaad een staking gepro
clameerd en gaat er een brief naar het GAB-Rotterdam dat de haven 
staakt. 

Het is op grond van de ons ter beschikking staande bronnen niet ondub
belzinnig duidelijk hoe de staking tot stand is gekomen: is het initiatief van 
de havenarbeiders of van de EVe uitgegaan? De meeste bronnen suggereren 
het eerste en slechts een bron noemt ondubbelzinnig het laatste als oor
zaak; volgens een rapport van het Directoraat-Generaal van de Arbeid 
zou de EVe de havenarbeiders hebben opgedragen niet op het besmette 
schip te werken (Bronnen IV.3.a). Gesteld dat er van een spontane actie 
- zoals die van de zeelieden enkele weken eerder - sprake is geweest, dan 
heeft de EVe er in elk geval geen gras over laten groeien: dezelfde dag nog 
stuurt zij het GAB-Amsterdam de officiele proclamatie. De EVe was het 
er dus kennelijk van harte mee eens; later zal bekeken worden of het niet 
zinvol is binnen de EVe te differentieren. De Rotterdamse staking is in 
elk geval weI op instigatie van de EVe ondernomen. Er zijn zelfs tekenen 
die erop wijzen dat niet aIle Rotterdamse havenarbeiders enthousiast waren 
voor deze staking (Bronnen V .l.a) en wellicht daarom zegt Schotting - een 
der plaatselijke Eve leiders - op 30 april dat de havenarbeiders niet aIleen 
uit solidariteit met de zeelieden staken, maar ook omdat "loon dictator 
Romme" een vakantietoeslag geweigerd heeft (Bronnen 1.1.). Enkele dagen 
later zouden ook de Amsterdammers eigen eisen voor de haven laten horen 
(Bronnen IrA.a., 10 mei). 

Op 30 april ligt het werk in beide havens grotendeels stil. Op dezelfde 
dag besluit het HB van de SVZ om de toch reeds boventallige Haven 
Arbeids Reserve - een pool van havenarbeiders die, als er geen werk is, een 
garantieloon krijgen - meteen te saneren, in de eerste plaats als strafmaat
regel, in de tweede plaats omdat dit de werkgevers finandeel goed uit
kwam. De regering laat weten hier niet achter te staan. 

Tussen 7 en 13 mei roepen de burgemeesters der beide steden vrijwilligers 
op, en doen de drie erkende Transportbonden, samenwerkend in de Unie 
Verkeer, tevergeefs een beroep op de stakers om weer aan 't werk te gaan. 

Tot op dat moment had de regering zich betrekkelijk afzijdig gehouden, 
doch op 16 mei houdt Schermerhorn een radiorede, waarin hij in niet mis 
te verstane bewoordingen de stakers kapittelt: ze brengen op ernstige wijze 
de voedselvoorziening, en wat erger is, het hele herstel van het land in ge
vaar. Het inzetten van vrijwilligers wordt aangekondigd, en, mocht dat 
niet voldoende zijn, dan zullen militairen de helpende hand gaan bieden! 
Diezelfde dag gaat er een circulaire uit van de regering, getiteld: "Alge-



262 DE HAVENSTAKING VAN 1946 IN AMSTERDAM EN ROTIERDAM 

meene Richtlijnen tot het breken van de havenstaking op maandag, 20 mei 
a.s." (Bronnen IVA.). 

17 mei: verkiezingen voor de Tweede Kamer; flinke winst voor de CPN; 
de PvdA krijgt aanzienlijk minder stemmen dan alom verwacht werd. Ret 
Rotterdamsch Nieuwsblad acht door de verkiezingswinst van de CPN be
wezen dat deze profijt getrokken heeft van de staking. Op de CPN-ver
gadering in Amsterdam wenst de leiding dat er minder geld wordt uitge
keerd aan de stakers: de staking moet tot een einde komen (Bronnen VII. 
8 en 11). 

18 mei: 500 marechaussees trekken Rotterdam binnen. EVC voorzitter 
Blokzijl en Schermerhorn hebben een lang gesprek - zonder dat de minister
raad er iets van af wist; men had zich er zelfs uitdrukkelijk tegen verklaard 
(Bronnen VII. 5 en 10) - waarbij ze het eens worden over de beeindiging van 
het conflict; na beeindiging zou de rijksbemiddelaar de zaak der zeelieden 
opnieuw aan de orde stellen. 

19 mei: nogmaals 500 gemotoriseerde marechaussees, vergezeld van 20 
gevechtswagens paraderen door de stad. Schermerhorn belt Blokzijl op om 
te zeggen dat "men" bezwaar heeft gemaakt tegen hun afspraken: hij kan 
nu niets meer doen. Op dezelfde dag vindt er een telefoongesprek plaats 
tussen Toon van de Berg en Schermerhorn; op hetzelfde moment dat 
Schermerhorn Van de Berg zegt dat er geen tanks ingezet zullen worden, 
rijden de gevechtswagens Rotterdam binnen. Schermerhorn was hier niet 
van op de hoogte! 

20 mei: 1500 militairen beginnen in Rotterdam met lossen; 1000 mili
tairen arriveren in Amsterdam. 's Ochtends vindt de wekelijkse zitting van 
de ministerraad plaats; Schermerhorn: deze staking is een prestigekwestie 
geworden; "De EVC heeft zo juist besloten om een brief te schrijven, waar
in wordt verzocht toegelaten te worden tot de contact-commissie (voor de 
havens; met vertegenwoordigers van de overheid, de werkgevers en de werk
nemers, P.B.). De President vermoedt echter, dat hierop een weigering zal 
volgen". Rij spreekt er zijn afkeuring over uit dat de marechaussee met 
tanks door de stad heeft geparadeerd. Minister Meynen (OorIog): ze moeten 
zich aan de orders van de burgemeester houden; dat is gebeurd. Drees: op
lossen zonder vertoon; laten uitzieken (Bronnen IV.i). 

Inderdaad - Schermerhorn was blijkbaar uitstekend op de hoogte - ver
stuurt de EVC die dag een brief aan de NederIandse Reedersvereeniging 
waarin zij de CAO-eis faat vallen als voorwaarde voor de beeindiging van de 
staking. 

Men vraagt nu aIleen nog maar om erkenning van de EVC als gespreks
partner en het afzien van rancunemaatregelen. De staking is een nieuwe 
fase ingegaan. 

Namens de contact-commissie en regering wijst Brautigam - vertegen
woordiger van de minister in de contact-commissie en oud CBT-bestuurder 
- het aanbod van de EVC af. 

Ret ministerie van Sociale Zaken deelt de GAB's mee dat havenarbeiders 
met een overbruggingsuitkering in de haven moeten gaan werken op straffe 
van verlies van die uitkering. 
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Op 24 mei, tijdens een vergadering van de Landelijke Advies Raad (LAR) 
van de EVC - theoretisch, op de Algemene Ledenvergadering na, het hoog
ste orgaan - adviseert het hoofdbestuur - buiten het HB-lid Toon van de 
Berg om - de staking op te heffen; ondanks veel oppositie wordt er uit
eindelijk gestemd voor zo spoedig mogelijke opheffing. 

Dezelfde dag beweert Van de Berg op een vergadering te Rotterdam dat 
de staking uitgebreid moet worden! 

Op 1 juni stemmen in beide steden de stakers voor de voortzetting van de 
staking. Op dezelfde dag vindt er een bespreking plaats tussen het HB van 
de SVN en een hoge ambtenaar van Sociale Zaken: De EVe heeft zich in
formeel bereid verklaard de staking op te he./fen mits er geen rancune-maat
regelen genomen worden (Bronnen IV.3.a.). Ook de eis om erkenning was 
nu dus verval1en. De werkgevers willen echter weI rancunemaatregelen. 

De kwestie van de rancunemaatregelen zou gedurende meer dan een 
maand het beeindigen van de staking, zonder al te veel gezichtsverlies voor de 
EVC, onmogelijk maken. Ook al sprak men van tijd tot tijd nog weI van 
EVC-zijde over uitbreiding van de staking en al werden op stakings-ver
gaderingen kreten als "we gaan door tot we gras vreten" gelanceerd, men 
heeft vanaf die datum geweten dat er zeker niet meer inzat dan het af
zien van rancunemaatregelen en zelfs dat was allerminst zeker. 

Op 12 juni vindt er een bespreking plaats tussen vijf ministers, vertegen
woordigers van het ministerie van Oorlog en de burgemeesters van Amster
dam en Rotterdam: het is nu ondubbelzinnig duidelijk geworden dat de 
EVe de staking zo snel mogelijk wenst te beeindigen. De regering staat in 
contact met Ds. Frits Kuiper, die tracht te bemiddelen tussen de Eve en 
de overheid. Kuiper had reeds met Drees, Lichtenauer (Rotterdamse 
Kamer van Koophandel) en Van Wageningen (voorzitter SVZ) gesproken, 
doch had m.n. bij de laatste weinig resultaat geboekt; ook Drees kon officieel 
niets doen (Bronnen VILlO en V.2.a.). Vanaf dat moment komt er dan toch 
langzamerhand beweging in de onwrikbaar geachte fronten. 

De regering maakt de werkgevers direct en indirect duidelijk dat over
heidssteun voor de werkgevers niet te verwachten is als het nog uitsluitend 
om rancunemaatregelen gaat. De EVe geeft officieel te kennen dat men be
reid is de staking op te heffen, mits er geen rancunemaatregelen genomen 
worden (20 juni). 28 juni heeft Blokzijl een telefoongesprek met een hoge 
ambtenaar van Sociale Zaken (Fagel? De Gaay Fortman?) waarin hij zegt 
na de opheffing van de staking bereid te zijn "een instantie te scheppen, die 
verzoeken van de werkgevers om bepaalde onrust verwekkende elementen 
te ontslaan, in behandeling neemt". De opheffing van de staking kan daar 
echter onmogelijk publiekelijk aan gekoppeld worden; dat zou toch weer 
rancunemaatregelen inhouden (Bronnen IlL!.). 

Als op 1 juli de ministerraad bijeenkomt zegt de minister-president te 
verwachten dat de staking de volgende dag zal worden opgeheven (Bron
nen IV.l.). 

2 juli vergadert de EVe met de stakers: men wi! weer aan het werk; nu 
pas vervalt openlijk de eis van erkenning; zulks wordt aan Sociale Zaken 
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bericht. Rijksbemiddelaar loekes en De Gaay Fortman delen dit mee op 
een vergadering met SVZ en SVN. 

3 juli: 75 a 80 % van de stakers is weer aan 't werk. 

IV. ANALYSE 

a. Oorzaken 

1. Als structurele oorzaken van stakingen hebben we aangemerkt het 
karakter van de interactiepatronen tussen de actors die het IRS vormen en 
de aard van bestaande ideologie en regels. Als procesmatige oorzaken de 
veranderingen binnen de drie "contexts" (technische, economische, poli
tieke). Het is daarom noodzakelijk om aan te geven hoe deze grootheden 
er in 1945 uitzagen en aan welke veranderingen ze onderhevig waren of ge
weest waren. Voor een uitvoerige uiteenzetting over de ontwikkelingen bin
nen het Nederlandse IRS is bier geen plaats; men zij daarvoor verwezen 
naar de op dat terrein bestaande literatuur (zie literatuurlijst; een beknopt 
overzicht bij Bos 1971, 64 e.v.; uitvoeriger bij De Jong 1956 en Windmuller 
1970). Ik zal me hier beperken tot die trekken van het IRS die onder II.A. 
a.I., in navolging van Ross & Hartman (1960), genoemd worden als rele
vant voor het stakingsgedrag. 

(1) Vakverenigingstraditie. Nederland kan in 1945/46 terugzien op een 
vakverenigingstraditie van ca. driekwart eeuw. Van enige stabiliteit in dit 
opzicht was echter pas na 1900 sprake, waarbij ik de oprichting van het 
NVV als belangrijk symptoom beschouw. Wat de stabiliteit van het leden
tal betreft kan men zeggen dat de recessie van de jaren '30 t.o.v. de recessie 
van de vroege jaren '20 een duidelijke vooruitgang betekende (Boomgaard 
1973, 360 e.v.). 

Door de Tweede Wereldoorlog wordt dit beeld evenwel vertroebeld: de 
vakverenigingen hadden opgehouden te bestaan, en toen het Zuiden des 
lands bevrijd was bleek er een geduchte concurrent van de oude centrales 
bijgekomen te zijn: de EVe. 

Desondanks getuigen de cijfers van de aantallen per centrale georgani
seerden van redelijke stabiliteit: (tabel 1) 

NVV 
KAB 
CNV 

Tabell 

Georganiseerden per centrale 

1940 

319.100 
186.100 
118.900 

1946 

242.600 
182.800 
94.000 

Voor aile jaren : per 1 januari (CBS) * 5) 
-----

1947 

300.300 
224.900 
119.100 

5) Er zij in dit verband op gewezen dat de hebbelijkheid van het CBS om vak
bondlidmaatschap per 1 januari en stakingen per 31 december te noteren tot veel 
vergissingen aanleiding heeft gegeven. Wees ik daar reeds op in een eerder artikel 
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Voor het NVV en het CNV laat het jaar 1946 evenwel een duidelijke 
daling zien, die we ten dele kunnen toeschrijven aan het bestaan van de 
EVC, die per 1 jan. 1946 162.300 leden had. Op grond waarvan het CBS 
meent dat het verlies van het CNV het NVV ten goede kwam is onduide
lijk (CBS, Omvang der vakbeweging 1946, 10). 

Concluderend: lange vakverenigingstraditie, grote stabiliteit in het leden
tal van ca. 1930 af, met uitzondering van het jaar 1946, o.m. door het op
treden der EVe. 

(2) Competitie en communisten. Na ernstige ideologische twisten die nog 
tot in de jaren '20 tussen de socialistische, protestantse en katholieke cen
trales gewoed hadden was er een steeds grotere mate van samenwerking 
gekomen. Over een fusie kon men het in de oorlog weliswaar niet eens 
worden, doch men besloot na de oorlog een Raad van Vakcentralen op te 
richten, als kader voor de samenwerking tussen de organisaties (Windmuller 
1970, 121). Bij een zo grote mate van overeenstemming kan van competitie 
tussen de centrales eigenlijk nauwelijks meer gesproken worden: ze had
den aIle drie een min of meer duidelijk afgebakend recruteringsveld, al 
heeft het NVV zijn pretentie een organisatie voor aIle arbeiders te zijn in 
feite nooit opgegeven. 

Factie-vorming binnen de centrales was zo goed als afwezig. Door de op
komst van de EVC werd dit idyllisch beeld echter verstoord. Van deze op
komst kan de lezer elders een uitvoerige beschrijving aantreffen (Harmsen/ 
Noordegraaf 1973; Harmsen/Reinalda 1975; Coomans e.a. 1976) evenals 
van de wortels van het eenheidsstreven in Communistische- en Vrijsocia
listische kringen (Ruter 1967, Harmsen 1973). Eigen onderzoek doet mij 
slechts t.a.v. enkele punten afwijken van de analyse van Harmsen c.s.: 
hoewel pas in 1943 het eenheidsstreven door inschakeling van het organi
satorisch kader der CPN in een stroomversnelling raakt, was het van oudere 
datum, en moet de oorsprong gezocht worden bij in hun centrale teleurge
.stelde ex- NVV -ers (Bronnen VII 2 en 9), met als andere wortel de Lim
burgse rnijnen (Bronnen VII 4, De Wever z.j.). Verder ben ik van oordeel 
dat men de EVC pas na de zomer van 1946 als een volstrekt door de CPN 
gedomineerde centrale kan beschouwen. Hoewel het hoofdbestuur reeds 

(Boomgaard 1973, 360) omdat enkele auteurs zich hiermee vergalopperen, nu 
moet ik de aandacht vestigen op een soortgelijke vergissing bij Harmsen & Rei
nalda (1975,426 e.v.). In een loffelijke poging om de stakings- en lidmaatschaps
gegevens met elkaar in overeenstemming te brengen hebben ze twee tabellen ver
vaardigd waarvan de gegevens per 1 januari vermeld worden. Jammer is aileen 
dat de stakingen en de stakingsdagen (kolomrnen 1 en 2 tabel 1) die zij onder bij 
voorbeeld 1 januari 1946 vermelden, in werkelijkheid door het CBS per 31 dec. 
1946 verzameld zijn, zodat er had moeten staan: 1 januari 1947. Bovendien kan 
men weI vakbondslidrnaatschap op 1 januari meten, maar stakingen eigenlijk 
niet tenzij men genoegen neemt met de uitkomst: nihil. Het ware dan ook beter 
geweest de tabel der vakbondslidmaatschapsgegevens zo aan te passen dat waar 
het CBS 1 januari 1947 geeft, geschreven wordt: 31 december 1946, waarna de 
stakingsgegevens genoteerd kunnen worden op dezelfde wijze als het CBS dat 
doet. 
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tevoren grotendeels in handen van communisten was, kan dat van diverse 
bedrijfsgroepen (Transport, Mijnbouw, het zgn. Zwarte Corps (wegen) ) en 
plaatselijke centrales (Groningen, Deventer, Maastricht, Rotterdam) be
paald niet gezegd worden. Het zou veel diplomatie vergen om bij zoveel 
niet-communisten de CPN-lijn doorgedrukt te krijgen 6). 

Het is moeilijk te schatten in welke mate de EVC leden weggehaald heeft 
bij de oude centrales; bij een steekproef uit 1947 blijkt 65 % uit het NVV 
atkomstig en 5 % uit de beide confessionele centrales. Deze steekproef is 
echter helaas niet aselect : het betrof de bestuurders van bedrijfsgroepen en 
plaatselijke centrales (Bronnen II.2.c.). Als men er van uitgaat dat het gehele 
verlies van NVV en CNV/KAB tussen 1940 en 1946 naar de EVC gegaan is 
dan worden de getallen 50 % en 15 %. Een ding is duidelijk: m.n. het NVV 
heeft bij de opkomst van de EVC een behoorlijke veer moeten laten, zodat 
er in 1945/46 op z'n minst twee centrales zich t.o.v. elkaar in een competi
tieve verhouding bevonden. 

Concluderend: na een tijd van toenadering en toenemende cooperatie is 
er in 1945/46 duidelijk sprake van competitie, terwijl een centrale welis
waar Diet geheel maar toch weI ten dele door communisten beheerst wordt. 

(3) Consolidering en centralisatie. Al geruime tijd voor de Tweede Wereld
oorlog hebben overheid en werkgevers zich neergelegd bij het feit dat er nu 
eenmaal vakorganisaties waren, zijn de werkgevers zich op een soortgelijke 
wijze gaan organiseren en zijn werkgevers en overheid gaan beseffen dat 
het bestaan van vakverenigingen zelfs plezierige kanten had: men kon het 
"disciplineren" van de arbeiders aan hen overlaten; een "betrouwbaar" vak
bondsleider zag kans extreme eisen af te wimpelen. Naarmate meer arbeiders 
zich organiseerden werd hun gedrag in sterke mate controleerbaar en 
manipuleerbaar (Windmuller 1970, 103 e.v.). Althans als men van de hypo
these uitgaat dat de bonden by. het stakingsgedrag in de hand hadden 
(Boomgaard 1973, 372). 

In 1938 creeerden vakcentrales en werkgeversorganisaties een perma
nent overlegorgaan: de Raad van Bestuur, centrale van georgaDiseerd 
overleg, voor een breed scala van problemen betretfende de loonarbeid '1) . 

6) Het is jammer dat Coomans e.a. (1976), uitgekomen toen dit artikel zo goed 
als afgerond was, niet meer onderzoek naar de wortels der EVC gedaan hebben; 
men mag dat van een boek dat uitsluitend over de eerste vijf jaar van de EVC gaat 
gaat toch verwachten. Zij verwijzen echter naar Harmsen/Noordegraaf (1973) 
en varen verder vrijwel geheel op het kompas van Wim van Exter, die slechts ren 
der wortels van nabij kent (261). Wei meen ik in hun boek steun te vinden voor 
mijn these dat de EVC pas na de zomer van 1946 geheel in handen van commu
nisten is (m.n. 230). 

7) Over deze term bestaat nog al wat verwarring: Windmuller (1970, 412, noot 
72) geeft drie namen naast elkaar: Centrale van georganiseerd overleg, Commissie 
van Overleg, Orgaan van overleg in arbeidszaken; voor de eerste twee termen 
baseert hij zich vermoedelijk op De Jong (1956, resp. 249 en 255); de laatste term 
zal wei berusten op een vergissing: het overlegorgaan der werkgevers heette: 
Centraal overleg in arbeidszaken (sinds 1920).Stikker (1966) geeft : Centrale Com
missie van overleg (35) en Bos (1971, 84) geeft de in de tekst gekozen benaming: 
Raad van Bestuur, centrale van georganiseerd overleg. 
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de bestaande organisaties van 
werkgevers en werknemers opgeheven of hieven zij zichzelf op. Intussen 
bleven de vertegenwoordigers van deze organisaties elkaar ontmoeten. 

Nadat aanvankelijk praktische problemen die aan de orde van de dag 
waren, besproken werden, ging men zich al gauw bezig houden met de toe
komstige samenwerking. Zo kwamen de eerste schetsen van een toekom
stige Stichting van de Arbeid (SvdA) op papier. Het zou een autonome 
organisatie worden, met privaatrechtelijk karakter, waar beslissingen op 
sociaal terrein genomen zouden moeten worden. Begin '45 bereikte men 
overeenstemming. 

In 1945 werd de Stichting door de regering erkend als advies-orgaan 
(daarover onder 5.). 

Ook per bedrijfstak werd het overleg in toenemende mate gecentraliseerd. 
De enige dissonant in deze harmonie was de EVe: de SvdA weigerde 

deze centrale tot het overleg toe te laten, en ook bij het bedrijfstaksgewijze 
overleg stond de Eve buitenspel. Individuele werkgevers en werkgevers
organisaties weigerden met de EVC te onderhandelen, al zijn hier vele 
uitzonderingen op gemaakt. 

Concluderend: tussen de vanouds bestaande organisaties van werkgevers 
en werknemers was men gekomen tot consolidering en centralisatie van de 
onderhandelingsstructuur. Beide soorten organisaties weigerdern echter de 
de EVe te accepteren. 

(4) Socialistische partijen. Bij de kamerverkiezingen van 1937 kreeg de 
SDAP 23 van de 100 zetels in de Tweede Kamer. In het laatste kabinet dat 
voor de oorlog tot stand kwam - het tweede kabinet De Geer - leverde 
deze partij voor het eerst ministers: Albarda en Van den Tempel. Sociaal
democratische ministers (d.w.z. lid van de SDAP of later PvdA) zijn van 
deze datum af tot 1958 niet meer weg te denken, als men afziet van het 
kortstondige tweede kabinet Gerbrandy, terwijl de PvdA kon rekenen op 
een stemmenpercentage gelegen tussen de 20 en de 35. 

Men kan dus voor Nederland tussen 1935 en 1960 wijzen op het bestaan 
van een stabiele sociaal-democratische partij die doorgaans 1/4 tot 1/3 van 
de kamerzetels bezette en tussen 1939 en 1958 vrijwel zonder onderbreking 
ministers heeft geleverd. Het enige probleem waarop we hier stuiten is dat 
van de overgang van SDAP naar PvdA. Zoals men weet is laatstgenoemde 
partij op 9 februari 1946 ontstaan uit een samengaan van drie vooroorlogse 
partijen: de SDAP, de Vrijzinnig Democraten Bond en de Christen-Demo
cratische Unie, met daarnaast individuele vertegenwoordigers van andere 
groeperingen. 

De Nederlandse Volks Beweging, die probeerde de vooroorlogse tegen
stellingen tussen de politieke partijen te overbruggen en streefde naar een 
brede volkspartij, was de motor achter het ontstaan van de PvdA geweest. 
De vraag rijst nu in hoeverre we NVB en PvdA nog socialistisch kunnen 
noemen. Ik zal deze kwestie laten rusten, al was het aIleen maar om geen 
antwoord te hoeven geven op de vraag wat we dan onder socialistisch moeten 
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verstaan. Van groter be1ang lijkt me het feit dat we de PvdA qua leden en 
kiezers kunnen zien als een voortzetting van de SDAP. Aldus geclausu
leerd blijft mijn hierboven getrokken conclusie overeind staan. 

(5) De rot van de overheid. In 1919 werd de Hoge Raad van Arbeid opge
richt. Hierin raadpleegde de overheid werkgevers- en werknemersorganisa
ties, terwijl de Raad als zodanig het recht had de regering officiele aanbeve
lingen te doen. Met name vanaf het begin van de Depressie ging de Hoge 
Raad van Arbeid een belangrijke rol spelen, abrupt afgebroken door de 
komst van de Duitsers. In 1937 werd de wet op het algemeen verbindend en 
onverbindend verklaren van CAO's afgekondigd: deze wet stelde de mini
ster van Sociale Zaken in staat gemaakte CAO afspraken voor een hele 
bedrijfstak te doen gelden of nietig te verklaren. 

Vier Rijksbemiddelaars (ingesteld bij wet van 1923 onder protest van 
werkgevers en NVV) boden waar nodig hun diensten aan om bij arbeids
conflicten tot een compromis te geraken. 

Dit alles kan natuurlijk Diet los gezien worden van het feit dat de over
heid haar greep op het gehele economische leven ten gevolge van de depres
sie verstevigd had. Dat de Duitse overheid ten tijde van de Tweede Wereld
oorlog in dit opzicht nog verder ging is gezien haar nationaal-socialistische 
ideologie en de oorlogsomstandigheden niet verbazingwekkend. Zo werden, 
in het sociale vlak, de vier Rijksbemiddelaars "gebundeld" tot een College 
van Rijksbemiddelaars (CRB) dat verregaande bevoegdheden kreeg: als 
partijen het niet eens konden worden kon het CRB een bindende uitspraak 
opleggen; van "bemiddelaars" was nu in feite geen sprake meer. Tegelijker
tijd was de regering in London bezig geweest met het herzien van het be
staand wettelijk instrumentarium op het gebied van de arbeidsverhoudingen. 
Dit resulteerde in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1944 
(BBAI) bij K. B. van 17 juli, later nog aangevuld door enkele andere 
K.B.'s (De Gaay Fortman 1946, 76). 

Volgens dit BBA I werden in het bevrijde Zuiden de arbeidsverhoudingen 
geregeld. Toen deze K.B.'s in maart '45 bezet gebied bereikten sloegen ze 
in als een born bij de groep rond de SvdA. De groep schreef een nota waar
in onder meer gezegd werd dat "een tijdperk van absoluut staatssocia
lisme" (Stikker 1966, 52) te wachten stond als er niet allerlei wijzigingen 
aangebracht werden, waaronder uiteraard de inpassing van de SvdA, waar
voor in het BBAI geen plaats was. Inderdaad introduceerde het BBA I 
een voor Nederland ongekende mate van overheidsbemoeii'ng in de ver
houdingen tussen werkgevers en werknemers. 

Als derde formant (naast SvdA en BBA I) van de naoorlogse wettelijke 
regelingen inzake arbeidsverhoudingen moet nog de Noodregeling Arbeids
zaken van A. L. Scholtens, door de Duitsers afgezet als secretaris-generaal 
van Sociale Zaken, genoemd worden. Scholtens stond in contact met de 
SvdA-groep en met de Vertrouwensmannen van de regering in bezet 
gebied. 

Hoewel de tijdgenoten wederzijds van mening waren dat de "tegenpartij" 



DE HAVENSTAKING VAN 1946 IN AMSTERDAM EN ROTTERDAM 269 

trachtte bepaalde bevoegdheden te usurperen die van oudsher niet op haar 
terrein lagen (volgens "London" wilden de ontwerpers van de SvdA het 
regelen der arbeidsverhoudingen monopoliseren en te strak centraliseren 
zodat niet alleen de overheid maar ook niet bij de SvdA aangesloten groe
peringen in de kou kwamen te staan (De Gaay Fortman 1972,220 e.v.), en 
volgens de groep rond de SvdA streefde de overheid, zoals we reeds zagen, 
naar staatssocialisme), lagen de standpunten toch niet zover uiteen dat een 
compromis niet mogelijk zou zijn. Nadat de minister van Sociale Zaken 
reeds in juli '45 de SvdA als adviserend orgaan had erkend, yond er in 
oktober van hetzelfde jaar bij K.B. een synthese plaats tussen SvdA, BBAI 
en Noodregeling Arbeidszaken: op 15 oktober trad het Buitengewoon 
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA II) in werking. In het derde deel 
van dit BBAII kwamen de bepalingen voor die ons in het kader van dit 
artikel het meest interesseren: het College van Rijksbemiddelaars werd 
opnieuw ingeste1d, met de bevoegdheid bindende regels voor het bedrijfs
leven vast te stellen met name waar het CAO's betrof. De leden van het 
College van Rijksbemiddelaars werden door de minister van Sociale Zaken 
aangewezen en kregen van hem hun richtlijnen. 

Tenslotte werd de SvdA gehandhaafd in diens adviserende ro1. Bedoeld 
als noodmaatregel zou het BBA II voor wat het derde deel betreft tot het 
aannemen van de loonwet van Roolvink in 1970 van kracht blijven. Ook 
het College van Rijksbemiddelaars verdween toen. De Stichting van de 
Arbeid heeft het langer uitgehouden en bestaat nu nog steeds, al is zij later 
in toenemende mate overschaduwd door de Sociaal-Econornische Raad 
(SER; 1950). 

Wat nu was het nieuwe van het BBA II? Men zou kunnen zeggen dat 
hier, in tegenstelling tot het zuiver partij-politieke terrein, weI degelijk van 
een "doorbraak" sprake was, al was het hier de overheid die doorbrak en 
wei naar het gebied van het overleg tussen werkgevers en werknemers over 
lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Niet gehee1 ten onrechte spraken 
Stikker c.s. van staatssocialisme, al werd dit in het BBA II nadrukkelijk be
perkt tot de sociale sfeer; de econornische werd in veel sterkere mate met 
rust ge1aten. De overheid was meer dan vroeger in staat planmatig te werk 
te gaan: het gehele economische terrein overziend zou zij van jaar tot jaar 
kunnen vaststellen hoeveel "ruimte" er was voor loonstijgingen, waarna het 
College van Rijksbemiddelaars directieven kreeg om ervoor te zorgen dat 
geen enkele CAO daarboven uit zou gaan. In de praktijk gebeurde het nogal 
eens dat bij CAO-onderhandelingen de werkgevers zeer meegaand waren 
omdat ze weI wisten dat het College van Rijksbemiddelaars een te hoge 
100nstijging toch zou verbieden. 

Een andere konsekwentie was dat stakingen tegen een door het College 
van Rijksberniddelaars goedgekeurde CAO in feite stakingen tegen de over
heid waren. Nu was dit altijd al een teer punt geweest: men was wat sta
kingen betreft in Nederland nogal verwend geweest in de periode 1933-1940, 
al is het wat overdreven om, zoais Stikker doet, te schrijven "stakingen 
kwamen in feite niet meer voor" (Stikker 1946, 50). Maar een feit is dat men 
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zelfs bij opgaande conjunctuur (vanaf '35/'36) opvallend weinig staakte 
(Boomgaard 1973, 351 e.v.). Wellicht heeft men daarom in allerlei kringen 
gedacht dat stakingen dan ook eigenlijk maar verboden moesten worden. 
Merkwaardigerwijs was het BBA I in deze "liberaler" dan de Noodrege
ling Arbeidszaken, doch tot een "de iure" stakingsverbod is het nooit 
gekomen. WeI beschouwden velen, w.o. met name de EVC-Ieiding, de 
betreffende bepalingen uit het BBA II als een "de facto" stakingsverbod 
en daar kan het nageslacht vermoedelijk beter inkomen dan de tijd
genoot. 

Tot 1954 zou de overheid het BBA II en het College van Rijksbemidde
laars gebruiken om ervoor te zorgen dat de loonstijgingen niet die van de 
kosten van het levensonderhoud te boven zouden gaan; het loonniveau werd 
bepaald door de kosten van een "redelijk pakket" levensmiddelen, ook weI 
sociaal minimum genoemd. 

Zo af en toe werd er bij-gestuurd (loonrondes, 10ekes-gulden) doch eerst 
vanaf 1954 gingen de arbeiders delen in de stijgende welvaart. Nog in 1951 
accepteerden de vakbonden zelfs een verlaging van het reele loon door bij 
een prijsstijging van ca. 10 % genoegen te nemen, zij het onder (verbaal) pro
test, met een loonstijging van 5 % (Windmuller 1970, 323 e.v.; Ulman/ 
Flanagan 1971, 57 e.v.). 

De gebeurtenissen van 1951 werden ingegeven door de mondiale prijs
stijgingen ten gevolge van de Korea-crisis, die een bedreiging vormden voor 
het evenwicht van de Nederlandse betalingsbalans. Ret was dit evenwicht 
dat uiteindelijk de te volgen loonpolitiek decreteerde, waarbij volledige 
werkgelegenheid pas op de tweede plaats kwam. Tenslotte was met de er
kenning van de SvdA als belangrijk adviesorgaan aan de bestaande centrales 
het recht toegevallen door hen ongewenste organisaties buiten het overleg 
te houden. Dat was de prijs die de overheid moest betalen voor het zich 
cooperatief opstellen der vakcentrales. Zoals de grondwet van 1815 aIle 
bestaande godsdiensten vrijheid van religie bood, zodat de Afgescheidenen 
er buiten vielen, zo sloot het BBA II niet "de iure" maar weI "de facto" de 
EVC buiten. Concluderend: de overheid is zich steeds nadrukkelijker gaan 
bezighouden met arbeidsvoorwaarden, waarbij na de oorlog vooral het 
loonpeil voorwerp van aanhoudende zorg was. Zij werd echter in haar 
poging de sociale partners in haar groep te krijgen gedwarsboomd door 
de EVe. 

De vijf punten waarin het interactiepatroon van het Nederlandse IRS is 
samengevat laten zich als voIgt resumeren: een lange vakverenigingstra
ditie, waarbij het ledental stabiel genoemd mag worden, consolidering en 
concentratie van de onderhandelingsstructuur, een relatief krachtige sociaal
democratische partij met regeringsverantwoordelijkheid en een toenemende 
overheidsinvloed op de (cooperatieve) sociale partners, met als enige dis
sonant de door communisten sterk bemvloede EVC, die de stabiliteit van 
het ledental der traditionele verenigingen in gevaar bracht, het competitie
element tussen centrales en bonden onderling er weer in bracht, veelal door 
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werkgevers niet erkend werd en zich niet cooperatief opstelde tegenover de 
overheid 8). 

Hiermee is een deel van de voor stakingen relevant geachte structuur ge
schetst; resten ons ideologie en regels. Daar hoeft na het bovenstaande niet 
veel meer over gezegd te worden. In het kort nog het volgende: 

(6). Ideologie. De na de oorlog aangeheven leuze "Herstel en Vernieu
wing", waaronder het kabinet Schermerhorn-Drees z'n werk begon, veronder
stelde een cooperatieve mentaliteit, waarbij achteraf gezien van veel herstel 
en weinig vernieuwing sprake was (Hoek 1970; Romein-Verschoor 1971; 
Hofland 1972; Van den Berg/Mol1eman 1974). Op politiek terrein was deze 
cooperatieve mentaliteit c.q. ideologie slechts een voortzetting van de 
"pacificaties" van 1917 en 1939 (Lijphart 1968; Van den Berg/Molleman 
1974), op sociaal-economisch gebied was dit ook allerminst als iets nieuws 
te beschouwen: ten einde de zware klappen die Nederland tijdens de oorlog 
had opgelopen te boven te komen werd het cooperatieve element van re
geringswege sterk benadrukt, niet in het leven geroepen. Men kan ten hoog
ste zeggen dat wat de socialisten betreft er voor het eerst sprake was van 
een totaal geaccepteerd worden, nadat ze onder De Geer en Gerbrandy 
hadden mogen "proefdraaien". Men moet van de zojuist "gepacificeerde" 
socialisten, als jongste partner in de firma al te gewillig om zich te con
formeren, dan ook geen gedrag verwachten dat door potentiele contestanten 
als een aanmoediging beschouwd zou kunnen worden. In dat licht bezien 
zal het niemand bevreemden dat het stakingsrecht voor hen niet langer een 
hoog te houden verworvenheid betekende. Men kan er zich eerder over 
verwonderen dat er onder die omstandigheden geen stakingsverbod - waar 
Drees zich niet tegen verzet zou hebben (Bronnen VII 3) - tot stand is 
gekomen. 

Tenslotte was zelfs de CPN cooperatief. De Russische strategie van dat 
moment was net als voor 1939 die van het eenheidsfront, zowel t.a.v. de 
politiek als de vakbeweging. Zo ziet men in heel Europa Eenheidsvakorga
nisaties en cooperatieve, zelfs regeergeile Communistische Partijen (Niet
hammer 1975; Einaudi e.a. 1951). Nederland nam in dit opzicht geen uit~ 
zonderlijke positie in. Hoewel de CPN het enige haar geboden kansje om 
mee te regeren - een aanbod om Wagenaar zitting te laten nemen in het 
kabinet Schermerhorn - niet heeft benut, kan toch gesproken worden van 
een "constructieve periode" (De longe 1972, 90). Zo heeft partijleider Paul 
de Groot zowel intern als publiek de havenstaking van juli/augustus '45 
veroordeeld: "Wij betreuren de onrust, die er door een staking in het 

8) Coomans e.a. (1976, 63 e.v.) beschouwen het na-oorlogs "wettelijk en insti
tutioneel kader" m.i. teveel als geheel tot stand gekomen door de vrees voor ar
beidsonrust na W.O.IT. Dit zal zonder enige twijfel een rol gespeeld hebben, maar 
ik hoop in mijn betoog aangetoond te hebben dat de toenemende centralisering van 
het systeem van arbeidsverhoudingen een reeds land bestaande tendens was. De 
oorlog heeft niet veel meer gedaan dan dit proces versnellen. 
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produktieproces veroorzaakt wordt, ten zeerste" (HarmsenjNoordegraaf 
1973,844 e.v.). 

Concluderend : de heersende ideologie was sterk cooperatief van aard en 
anti-stakingsgezind. 

(7) Regels. Wat de regels waren mag nu als bekend verondersteld wor
den: de sociale partners wikken, de overheid beslist, en maakt van die be
slissingsbevoegdheid ook voortdurend gebruik. Als men na een beslissing 
van het CRB staakte, staakte men tegen de overheid. 

Eigenlijk heeft aileen de EVC zich herhaaldelijk in woord en geschrift 
tegen deze regels verzet. Dat hiermee een gevoelen vertolkt werd dat onder 
vele arbeiders leefde, kan worden afgelezen aan de sneile groei van het 
ledental der EVC in 1945: de regels deugden niet. 

Verder kan men zich voor de havens afvragen of de regels weI goed toe
gepast werden; het CRB heeft voortdurend erg veel tijd nodig om tot be
slissingen te komen, en als er dan eindelijk een beschikking komt is die voor 
de havenarbeiders veelal teleurstellend. In mijn schets van bet voorspel van 
de havenstaking van 1946 heb ik daar de nodige aandacht aan besteed. 

Ret is in dit verband niet zozeer de vraag of de historicus achteraf kan 
vaststeilen of de regels inderdaad niet deugden en of ze inderdaad niet goed 
werden toegepast, maar of de tijdgenoot die zich aan de regels had te houden 
ze als ondeugdelijk en gebrekkig uitgevoerd ervoer. Tot dat laatste meen ik 
op grond van mijn onderzoek te moeten concluderen. 

2. Genoemde regels waren van recente datum, en de vraag die we ons 
moeten steilen is welke veranderingen verantwoordelijk waren voor het 
ontstaan ervan. Dit brengt ons, na de bovengegeven schets der interactie
patronen tussen de actoren, de ideologie en de regeis met de daarin opge
treden veranderingen, op de procesmatige oorzaken van stakingen; m.a.w.: 
welke contextuele verschuivingen zijn er opgetreden? In bet tbeoretisch 
gedeelte hebben we een onderscbeid gemaakt tussen technische, economische 
en politieke "contexts". 

(1) Technische. Hierover kunnen we kort zijn. Ret hele Nederlandse be
drijfsleven moest in 1945 op een technologisch niveau starten dat lager lag 
dan dat van 1940. Dit is zeker op de havens met hun vernietigde installaties 
van toepassing. Dit leidde tot een verscherping van het onder lIB genoemde 
onaangename en zware karakter van de bavenarbeid. Dit werd nog eens 
verergerd door de weigering van het CRB om extra schoeisel voor de havens 
toe te staan. 

(2) Economische. Het Nederland van 1945/46 was er economisch gezien 
eilendig aan toe, zodat het zware accent op verhoging van de productie, 
verruiming van de werkgelegenheid en infiatiebestrijding niet verwonderlijk 
is. In het kader van het herstel van de rentabiliteit der ondernemingen was 
de controle op de prijzen veel geringer dan op de lonen. Het zij duidelijk 
dat dat een politieke beslissing is, als zodanig slechts ten dele gedecreteerd 
door de economische situatie. Conjunctureel gezien beyond Nederland zich 
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Op een dieptepunt. Samenvattend kunnen we zeggen dat er bijzonder weinig 
"rek" in de economie zat, en dat de economische politiek van dien aard 
was dat de ruimte die er was besteed werd aan het vergroten van de in
komsten der ondernemingen. Hier kunnen we aan toevoegen dat er door 
de oorlogsomstandigheden sprake was van sterke economische schom
melingen, die de kans op conflicten groter maken omdat zij de arbeiders 
doen twijfelen aan "de legitimiteit van de bestaande industrii:Ie orde" (Ter 
Hoeven 1963, 5). 

(3) Politiek. De veranderingen die tussen 1935 en 1945 plaatsvonden in 
de politieke context zijn van zeer complexe aard, en een diepgaande analyse 
ervan zou de grenzen van dit artikel verre overschrijden. Meestal spreekt 
men van een mislukte "Doorbraak". Met doorbraak wordt dan gedoeld op 
het "opruimen" van de scherpe tegenstelling (antithese) tussen confes
sioneel en niet-confessioneel. De onvrede met het functioneren van de 
politieke partijen ging echter veel verder: vooral in de jaren '30 lag de 
democratie als zodanig of het functioneren ervan onder een spervuur van 
kritiek. Dit gold overigens voor heel Europa en ook in vele landen daar
buiten. Fascisme/Nazisme was daar een extreme uiting van (Von der 
Dunk 1975 a). Ook in Nederland was het hele spectrum van zeer gematigde 
tot uiterst felle kritiek aanwezig. Van de gematigde stromingen noem ik 
slechts Eenheid door Democratie, de Nederlandse Gemeenschap, de radio
rede van Koningin Wilhelmina (27 januari 1939) en de initiatieven van Mr. 
J. Linthorst Homan als Commissaris van de Koningin in Groningen (Rui
renbeek 1955; Linthorst Homan 1974; Von der Dunk 1975 b). Het is geen 
al te wilde hypothese om van deze stromingen naar de Nederlandse Dnie 
en tenslotte de Nederlandse Volksbeweging een zekere continuIteit te 
postuleren (Hofland 1972, 91; Ruitenbeek 1955, 169). 

Het afzwakken en verdoezelen van ideologische tegenstellingen stond bij 
al deze groeperingen hoog op de prioriteitenlijst. In deze sfeer voltrok zich 
de "proefpacificatie" van 1939 en de definitieve van 1945/46. Een ideologie 
van cooperatie, zoals ik die hierboven al schetste, was het gevolg .De vraag 
in hoeverre we de Doorbraak, in dit licht bezien, als mislukt mogen be
schouwen, is hier niet aan de orde. 

Concluderend kunnen we zeggen dat de opgetreden contextuele ver
anderingen wijzigingen aanbrachten in de interactiepatronen tussen de 
actors van het IRS, hun ideologie en de regels, met als resultaat de eerder 
beschreven situatie. Mogen we in een dergelijke situatie volgens de aange
haalde theorieen een grote staking verwachten? 

Ware de EVC niet ontstaan, dan was zo'n staking niet te verwachten ge
weest, althans als we uitsluitend afgaan op Ross & Hartman. Als we echter 
ook de theoretische uitspraken over wilde stakingen in onze beschouwingen 
betrekken, luidt de verwachting anders: gegeven de als onrechtvaardig er
varen regels waren wilde stakingen te verwachten. Die regels waren nu 
echter juist een recent product van de nieuwe verhoudingen binnen het IRS, 
verhoudingen die volgens Ross & Hartman geen stakingen produceerden! 

18 
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Men zal mij in dit stadium tegenwerpen dat ik de voorspelling, die ik op 
grond van Ross & Hartman deed, geclausuleerd heb: als de EVe niet was 
opgetreden. Mijn hypothese is dat de EVe in korte tijd zo'n indrukwek
kende aanhang kon krijgen juist omdat er sprake was van een in hoge mate 
op harmonie en cooperatie ingesteld IRS. Op dit punt wreekt zich het 
ontbreken van goede theoretische literatuur over het ontstaan van "break
away unions" of niet-erkende vakbonden/centrales. 

"Solidarity generally breaks down gradually, but some of its more ob
vious manifestations are outgrowths of crisis situations where the usual 
activities and behavioural patterns of a group are interrupted. In the trade 
union movement, secessions are precisely such manifestations of crisis 
which occur when a section of the rank and file lose confidence in their 
union and develop different goals". (Lerner 1961, 187). Ontstaan is de 
EVe inderdaad voor een groot gedeelte omdat velen geen vertrouwen 
meer hadden in het NVV, gegroeid is de EVe omdat de heropgerichte 
centrales "de facto" het stakingswapen moesten inleveren en dat ook 
deden. 

Het in sterke mate op cooperatie ingestelde IRS zal dus weinig stakingen 
genereren die door erkende bonden geleid worden, maar tevens een kli
maat scheppen waarin niet erkende bonden en wilde stakingen gedijen. 
Dahrendorf komt de eer toe deze tegenstrijdige tendenzen al in een vroeg 
stadium gesignaleerd te hebben (zie onder II.C.) 9). Dat een der belang
rijkste naoorlogse stakingen een havenstaking was behoeft ons niet te ver
bazen; zijn havenarbeiders altijd al meer tot staken geneigd dan andere 
soorten werknemers, hoeveel te meer zal dat het geval zijn als, zoals in 
het onderhavige geval, de havenarbeid nog zwaarder wordt doordat vele 
haveninstallaties vernietigd zijn en elementaire voorzieningen uitblijven. 

Het blijkt dus dat de theorieen van Ross & Hartman niet te rijmen zijn 
met die over wilde stakingen, tenzij we Dahrendorfs amendering van de 
theorie toepassen. We zijn echter met ren probleem blijven zitten: zou een 
zo grote (wilde) staking ook zijn uitgebroken bij ontstentenis van de EVe? 
Op dit punt laten de genoemde theorieen ons in de steek: er worden nood
zakelijke voorwaarden voor wilde stakingen geformuleerd, geen voldoende 
voorwaarden. 

We kunnen met dit vraagstuk wellicht iets verder komen als we gebruik 
maken van termen uit een zuster-wetenschap: het denken over revolutie, 
recentelijk met een aardige term staseologie gedoopt (Baechler 1972, 8). 
Een revolutie kan pas uitbreken na het optreden van een of meerdere "ac
celerators" (Johnson 1964) of een politiserende tegenelite (Dohse 1971). 
De EVe kan a1s zodanig worden opgevat. Ook als men mij in deze rede
nering wil volgen, is nog niet bewezen dat het optreden der EVe noodzake
lijkerwijs vooraf moest gaan aan, zelfs voorwaarde was voor een langdurige 
en omvangrijke staking. Opvallend is weI dat in de jaren '50, als de EVe 

9) Ross & Hartman wijzen zelf trouwens ook op "countervailing pressures" 
(1960,59). 
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niet veel meer voorstelt, het aantal geschillen aanzienlijk terugloopt, ter
wijl de geschillen minder lang duren en minder massaal zijn dan in de 
periode 1945-50, toen de EVC nog omvangrijk en actief was. Het is nog 
geen bewijs, maar weI een aanwijzing voor de belangrijke rol van de EVC 
als politiserende instelling. Ais de EVC langzamerhand wegkwijnt legt de 
arbeider zich in toenemende mate neer bij zijn situatie, als we af mogen 
gaan op de stakingsgegevens. In de vakbondswereld constateert men in de 
jaren '50 een toenemende des-interesse voor de vakorganisatie en bij enque
tes krijgt men vaak te horen dat de vakbond toch niets doet, althans dat 
het vakbondslid er niets van merkt. Het zou overigens van cruciaal belang 
zijn om eens te onderzoeken in hoeverre er in die tijd - de jaren '50 - wel
licht sprake is geweest van ander protest gedrag dan stakingen; ik denk 
daarbij aan diefstallen, hoog ziekteverzuim, "work to rule", hoog verloop 
bij de arbeidsplaatsen, sabotage van machines etc. 

Mocht dat het geval zijn dan zouden we daarmee een goed voorbeeld 
van diffuse, ongerichte agressie te pakken hebben, iets, dat je bij ontstentenis 
van een politiserende elite zou mogen verwachten: men heeft niet het ge
voel door eigen acticiteiten iets aan z'n situatie te kunnen veranderen. 

Ik ga bij deze analyse trouwens enigszins m'n theoretische boekje te 
buiten : de theorie veronderstelt dat politisering pas zin heeft als de groepen 
die aan "relative deprivation" onderhevig zijn, hun situatie door eigen op
treden menen te kunnen veranderen (arbitrary). Ik ben van mening dat 
eerst bij het optreden van een politiserende factor, groepen gaan geloven 
dat eigen activiteiten zinvol kunnen zijn. De door de theorie gepostuleerde 
relatie tussen politisering en het besef van eigen potentiele macht geldt, 
als men naar het IRS kijkt, wellicht weI voor de vroegste stadia van de ar
beidersbeweging, waar geisoleerde individuen zich pas tot kleine groepjes 
aaneen gaan sluiten als ze ervan overtuigd zijn dat hun situatie niet voort
vloeit uit een scheppingsordonantie of een ander onwrikbaar gegeven. 

Concluderend zouden we kunnen zeggen dat blijkens onze "case study" 
en de gebeurtenissen in de jaren '50 ontevredenheid met de regels niet 
zonder meer tot wilde stakingen hoeft te leiden; deze ontevredenheid kan 
evengoed leiden tot diffuse agressie of "withdrawal". Voor een wilde sta
king van enige omvang (qua duur en aantal deelnemers) is een politiserende 
instantie nodig, in dit geval een niet-erkende vakcentrale, de EVe. Ik 
sluit de mogelijkheid niet uit dat korte en weinig omvangrijke wilde sta
kingen zullen ontstaan ook als er geen politiserende groep aanwezig is (zie 
juni '45 in Rotterdam). Tenslotte moeten we ons afvragen of de geschetste 
contextuele veranderingen kunnen worden samengvat onder het verzamel
begrip "ongelijkmatige positionele verschuivingen tussen de actors", zoals 
dat sub I.a.2 geformuleerd is. Ik meen van weI: de contextuele veranderingen 
bemvloeden het IRS zodanig dat overheid en werkgevers meer macht en 
vrijheid van handelen krijgen dan te voren, terwijl de werknemers er qua 
invloed en vermogen tot protest op achteruit gaan. Dat daar conflictgedrag 
uit voort kan vloeien wordt door de havenstaking bevestigd. 
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Ik heb in dit hoofdstuk: geen poging gedaan om de uitspraken van 
Dahrendorf, Knowles en Marx over structurele oorzaken van conflict- en 
stakingsgedrag te toetsen. Ze liggen op een zo hoog abstractie-niveau dat 
toetsing aan een staking ook niet mogelijk is. Ik heb ze aIleen vermeld als 
achtergrond waartegen uitspraken op een lager abstractie-niveau gezien 
kunnen worden. 

b. Aanleidingen 

Generaliseren over aanleidingen wordt, zoals we zagen, door de theoretici 
niet als zinvol ervaren. Ik heb geen motieven om daar tegenin te gaan. 

c. Verloop 

Blijkens I.C en II.A.c is er door stakingstheoretici zeer weinig en door al
gemene conflicttheoretici behoorlijk wat gezegd over het verloop van sta
kingen resp. conflicten. Het is dan ook vooral bij de conflict-theorie dat we 
aansluiting zullen moeten zoeken. De aldaar (I.C) opgesomde theoretische 
uitspraken, vijf in getal, zullen hier op de voet gevolgd worden. Evenals in 
de inIeiding zullen daarbij de volgende groepen onderscheiden worden: de 
havenarbeiders (i), de EVC (ii), de erkende vakcentrales en bonden (iii), de 
werkgevers in de haven (iv) , de overheid (v), en de CPN/"De Waarheid" 
(vi); waarnodig zal aandacht besteed worden aan de niet-communistische 
pers (vii). 

1. Cohesie of desintegratie 

i. Havenarbeiders. Het is erg moeilijk om exacte getallen te vinden voor 
de aantallen havenarbeiders die aan de vooravond van de stakingen in de 
beide havens werkzaam zijn. Over Rotterdam zijn we nog het beste inge
licht (Bronnen V.l.b.). WeI weten we vrij nauwkeurig hoeveel werkwilligen 
het werk bleven voortzetten (Bronnen IV.4 en 6). Op grond van deze ge
gevens kom ik tot de volgende gemiddelden (tabel 2) 

Amsterdam 
Rotterdam 

Tabel2 
WerkwilHgen en stakers in Amsterdam en Rotterdam 

Totaal aantal havenarbeiders Werkwilligen 
(los + vast) 
± 2000 350 a 400 

3650 " 10) 650 a 800 

Stakers 

± 1600 
2850 a 3000 

Het aantal werkwilligen is tamelijk constant; aIleen in Rotterdam is er 
na ± 25 juni - de staking is dan vrijwel ten einde - een zekere stakings
moeheid te bespeuren: 

27 juni: 887 werkwilligen 
28 juni: 931 werkwilligen 
29 j uni: 989 werkwilligen 

10) Het cijfer 9000 dat Teychine Stakenburg (1957, 159) geeft is beJacheJijk 
hoog; wellicht een zetfout. 



DE HAVENSTAKING VAN 1946 IN AMSTERDAM EN ROTTERDAM 277 

Daaruit moet afgeleid worden dat het aantal stakers navenant is terug
gelopen. In A'dam valt deze tendens niet te signaleren. Men moet nu echter 
Diet denken dat al deze ca. 4500 stakers ook tot het eind toe gestaakt heb
ben; gezien het feit dat op 3 juli slechts 75 a 80 % van het aantal dat er had 
kunnen zijn zich op het werk meldt, moeten wij aannemen dat de overige 
elders werk gevonden hebben. In persoonlijke gesprekken werd mij dit be
vestigd (Bronnen VII. I.). Waar het ons echter om gaat is dat ze niet weer 
na verloop van tijd alsnog in de haven zijn gaan werken, wat wijst op een 
hoge graad van groepscohesie. 

Men zou zeggen dat het feit dat er geen desintegratie optreedt - in de 
vorm van toch in de havens gaan werken - duidt op een grote mate van 
solidariteit, maar dat is nu juist wat we moeten bewijzen, als we eosers 
these op z'n bruikbaarheid willen toetsen. Hier wreekt zich de rijkeIijk vage 
terminologie. Of het conflict gezorgd heeft voor een toenemende cohesie 
(en dat wordt m.n. door Coser gesteld) valt moeiIijk uit te maken. Wei 
weten we dat Kleinsma (Bestuurslid Landelijke Transportbond EVC, 
A'dam) vlak na de staking in A'dam de havenarbeiders in twee gevallen 
van (verkapte) rancune-maatregelen onmiddellijk bereid vindt weer te gaan 
staken (Bronnen VI!.7). Mede op grond van het feit dat in A'dam - i.t.t. 
R'dam - het aantal werkwilligen tegen het eind van de staking niet was toe
genomen, mogen we weIIicht conc1uderen dat in A'dam de cohesie groter 
was dan in R'dam. Dit zou ook kunnen bIijken uit het feit dat er in Rotter
dam eerder dan in Amsterdam bij het uitroepen van de solidariteitsstaking 
tevens eisen m.b.t. de haven gesteld worden: wellicht was het no dig de 
Rotterdamse havenarbeiders iets meer te geven om voor te staken dan aI
leen de solidariteit met de zeelieden. 

Als de veronderstelling juist is dat de EVC in Rotterdam enige moeite 
heeft moeten doen om alle havenarbeiders warm te laten lopen voor een 
solidariteitsstaking, dan mogen we voor die plaats wei spreken van een 
toenemende cohesie: ondanks alle taktische zwenkingen van de EVC, zodat 
er ten slotte aIleen nog maar gestaakt wordt omdat de werkgevers rancune
maatregelen willen nemen, blijven de havenarbeiders, de laatste week uit
gezonderd, "en masse" staken. Ik moet er echter nadrukkelijk op wijzen 
dat deze bewering een hypothetisch karakter draagt. 

Conc1uderend: nauweIijks desintegratie, grote cohesie en solidariteit, 
wellicht in Rotterdam in toenemende mate. 

ii. De EVe. Bij een bespreking van het optreden der EVe tijdens de 
havenstaking, zullen we ons van meet af aan moeten realiseren dat de EVe 
geen homogene eenheid was, en weI om twee redenen: in de eerste plaats 
waren zowel communisten als niet-communisten lid; van laatstgenoemden 
zijn vooraI de vrij-socialisten (anarchisten, syndicalisten, trotzkisten, raden
communisten 11) voor ons van belang. In de tweede plaats moet men de 

11) Hiermee wordt niet bedoeld dat vrij-socialisten een verzamelnaam zou zijn 
voor de genoemde groeperingen; om echter te vermijden dat deze opsomming 
steeds opnieuw gegeven moet worden zal ik de term vrij-socialisten voortaan ge
bruiken om deze groep van anti-centralisten/anti-Stalinisten aan te duiden. 
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verschillende geledingen der EVC onderscheiden: 
het Hoofdbestuur (lIB), 
de Landelijke Advies Raad (LAR), 
de Transportbond, 
de afdeling R'dam van de EVe. 
Het HB was vrijwel geheel in handen van CPN-Ieden: aIleen de 2e voor

zitter, Toon van de Berg - een Rotterdammer - was geen communist; hij 
hoort thuis in de hoek van de vrij-socialisten. De LAR is minder homogeen 
dan het HB; hoewel het me niet gelukt is van. aIle leden hun politieke affi
liatie na te gaan, is het weI duidelijk dat de communisten hier minder do
mineerden dan in het HB. Voor ons onderwerp is van belang de figuur van 
Dirk Kleinsma, Trotzkist en oud-NAS bestuurder, die als voorzitter van 
de Transportbond in de LAR zitting had. Zowel binnen de Transportbond 
als in de Amsterdamse haven was zijn stem gezaghebbend. Dit ondanks 
het feit dat het bestuur van de Transportbond ten dele uit communisten 
bestond. 

De afdeling Rotterdam van de EVC tenslotte bestond grotendeels uit 
niet-communisten; onder hen de al genoemde Toon van de Berg en de vrij
socialist Leen van Os, die voor de ooriog lid van het NVV geweest was. 

Samenvattend kan men zeggen dat er een hoofdzakelijk uit communisten 
bestaand HB en een dito LAR tegenover een niet-communistische Trans
portbond en dito Rotterdamse EVC-afdeling stonden. 

Het HB was om twee redenen tegen de staking: 
1 e omdat er fusie-onderhandelingen met het NVV gaande waren, 
2e omdat de CPN aan de vooravond van de verkiezingen en een nieuwe 

kabinetsformatie haar cooperatieve image niet wilde kwijtraken. 
Omdat over de fusie-besprekingen tussen EVC en NVV al voldoende 

geschreven is (HarmsenjReinalda 1975) zal ik er hier slechts in het kort 
op in gaan. AI in september 1945 was er op topniveau (Kupers en Van de 
Lende van het NVV en Blokzijl van de EVC) over fusie gesproken. 

Als echter blijkt dat Blokzijl, tegen de afspraken in, mededelingen ge
daan heeft over de fusiebesprekingen, worden ze van NVV-zijde opgeschort. 
Als men de gevoerde correspondentie leest worden er twee dingen duide
lijk: in het NVV bestonden er sterke weerstanden tegen een fusie: het 
minste of geringste werd aangegrepen om de besprekingen op te schorten. 
Ten tweede: de EVC, althans het HB, wilde coute que coute fuseren, en 
was te dien einde bereidalle mogelijke concessies te doen (Bronnen II.2.b.). 
Op 14 februari bereiken de beide centrales op bijna aIle punten een accoord 
over de fusie. Zo zag de situatie eruit toen de staking begon. Op 8 april 
publiceert de EVC haar fusie-rapport voor intern gebruik en op 16 april 
wordt het op een LAR-vergadering besproken. Men is er niet erg tevreden 
over en vrijwel alle aanwezigen hebben aanmerkingen; wat weI als bijzonder 
pijnlijk werd ervaren was het feit dat er van EVC-kant zulke forse conces
sies gedaan waren ten aanzien van de erkenning van het College van Rijks
bemiddelaars en de Stichting van de Arbeid. Van de Oude Wetering van 
Spoor- en Trampersoneel stelt zelfs voor het rapport integraal te verwerpen. 
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Zover komt het niet. Op 24 mei voert Koenen op een LAR-vergadering 
namens het HB het woord: de zeelieden- en havenstaking moet worden op
geheven! Vrijwel aile bestuurders zijn hier tegen. Desondanks ziet het HB 
kans om het besluit tot opheffing, zij het in een wat gemitigeerde vorm, er 
door te krijgen. Pas later zou duidelijk worden hoe diplomatiek het HB 
zich gedragen had: enkele dagen voor deze vergadering had het HB een 
brief van het NVV binnen gekregen, gedateerd 17 mei, waarin deze centrale 
van de EVC de garantie vraagt dat er geen stakingen meer gehouden zullen 
worden die gericht zijn tegen NVV-bonden; mocht dit toch gebeuren dan 
zouden de fusiebesprekingen onmiddellijk worden stopgezet. Daar de grote 
zeelieden- en havenstaking oorspronkelijk gericht was tegen een CAO waar
bij een NVV -bond medeondertekenaar was geweest, wenst het NVV in 
feite een beeindiging van deze staking. Zoals uit het overzicht van de sta
king al blijkt reageercte de EVC prompt met een poging tot de-escalatie: 20 
mei gaat er een brief naar de Ned. Reedersvereeniging waarin men de CAO
eis laat vallen, zodat er alleen nog maar om erkenning gestaakt werd. 

Het HB heeft weI begrepen dat deze brief niet zomaar bij de LAR op 
tafel gelegd kon worden: daarom zorgde het ervoor dat eerst het principe
besluit om de staking op te heffen zou vallen, alvorens de garantie-eis aan 
de LAR voor te leggen! Dat laatste gebeurde dan ook pas op de 28e meL 

Ondanks de gevolgde taktiek is de verontwaardiging toch nog zeer 
groot: vele afgevaardigden reageren uiterst fel op de brief, weigeren de 
garantie te geven en stellen voor maar af te zien van de hele fusie. Weer 
zwicht men echter voor het retorisch talent van het HB: na een rede van 
Koenen besluit de LAR de gevraagde garantie te geven. 

Het HB beseft echter wei dat men deze garantie 
a) niet kan geven voordat de staking is afgelopen, 
b) niet kan geven zonder enige concessie van NVV-zijde: dat zou zoveel 

gezichtsverlies betekenen dat velen de EVC onmiddellijk zouden verlaten. 
Het HB kan dan ook onmogelijk zonder meer "Ja" als antwoord op de 

garantie-eis geven en gaat nu koortsachtig aan het werk om te zorgen dat 
aan de sub a en b genoemde condities voldaan zal zijn. Te dien einde moet 
de staking zo snel mogelijk de wereld uit, en men raadplege het stakings
overzicht om te zien welke stappen daartoe werden ondernomen. In dit 
kader moet ook de berisping gezien worden die Blokzijl op de LAR-ver
gadering van 13 juni tot de Rotterdammers richt omdat ze meer aan de 
stakers hebben uitgekeerd dan in Amsterdam. 

Achteraf weten we dat Van Os, die in Amsterdam de 17e mei opdracht 
had gekregen om minder dan voorheen uit te keren, het tegenovergestelde 
had gedaan omdat hij weI begreep dat het in het eerste geval al snel met de 
stakingen gedaan zou zijn (Br!,nnen VII.7 en 11). Bovendien had op dezelfde 
dag dat de LAR besloot de staking op te heffen Toon van de Berg in Rotter
dam de stakers uitbreiding beloofd. Rotterdam stond dan ook duidelijk niet 
onder CPN-invloed en dat heeft het HB geweten: men kon immers moeilijk 
de staking in Amsterdam opheffen als er in Rotterdam nog gestaakt werd. 

Anderzijds krijgt het EVC van het NVV gedaan dat er nog een vergade-
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ring belegd wordt over de garantie-kwestie: op 18 juni vindt er een bijeen
komst plaats. Hierbij stelt de EVC de volgende, reeds bij een beschrijving 
van de staking geleverde vraag: "Is het NVV bereid, opheffing van het zee
lieden- en havenarbeidersconflict te bevorderen door er aan mede te werken, 
dat geen rancunemaatregelen worden toegepast en de EVC het reeds af
gesloten zeeliedencontract alsnog mede ondertekent", ais voorwaarde voor 
de van NVV-zijde gevraagde garantie (Bronnen II.2.b.). Ret NVV weigert 
hier op in te gaan en men gaat uit elkaar zonder overeenstemming bereikt 
te hebben. 

22 Juni doet de EVC haar laatste compromis-voorstel: "De EVC is 
bereid overal waar conflicten dreigen te ontstaan, als gevolg van het niet 
inwilligen van rechtvaardige verlangens der werkers, het NVV te raadplegen. 
Daarop kunnen EVC- en NVV-functionarissen met de bedrijfsarbeiders ver
gaderen. De besluiten dezer vergaderingen zullen door NVV en EVC worden 
nagekomen" (Bronnen II.2.b.). Ook dit voorstel wordt door het NVV 
verworpen. 

Op 1 juli verzoekt Blokzijl schriftelijk het NVV dringend zijn voorstel 
van de 22e nogmaals in overweging te nemen. Opnieuw wijst het NVV hem af. 

Nu zijn er echter geen compromissen meer no dig, want op 3 juli is de 
staking afgelopen. Blokzijl geeft het NVV te kennen dat hij de garantie-eis 
zal voodeggen aan een algemeen EVC-congres. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat het HB van het begin af aan in ver
band met de fusie heeft aangestuurd op een snelle beeindiging van de sta
king. Ret zag kans de voortdurend tegenstribbelende LAR daarbij in het 
gareel te houden, doch zag geen kans de afdeling R'dam onder contr61e 
te krijgen. De Rotterdammers stonden enerzijds dichter bij de stakers dan 
HB en LAR zodat men mag aannemen dat ze minder geneigd waren om 
de staking voor andere doeleinden dan het verbeteren van arbeidsvoor
waarden voor zeelieden en havenarbeiders te gebruiken, terwiji ze ander
zijds verklaarde tegenstanders van de fusie waren ; van hun NAS en anti
NVV achtergronden uit zeer verklaarbaar. 

Tot 24 mei wekt de EVC voor de meeste leden de indruk een gesloten 
front te vormen. De meeste leden, zeker niet aile. Zo beweert Kleinsma dat 
er in Amsterdam aanvankelijk geen eisen voor de havenarbeiders gesteld 
zijn, omdat HB en CPN meenden dat een solidariteitsstaking sneller be
eindigd zou zijn. Insiders - zoals Kleinsma - wisten dus van het begin af 
aan dat de staking het HB onwelgevallig was. Van Os komt er, zoals we 
zagen, op 17 mei achter, als hem gezegd wordt dat hij de Rotterdammers 
minder moet uitkeren. Op 20 mei laat het HB de CAO-eis voor de zeelieden 
vailen, aldus de weg vrij makend voor beeindiging van de staking. 

Toch moet men zich afvragen of de staking het HB van meet af aan on
welgevallig is geweest, en of de CPN het HB geheel naar haar pijpen kon 
doen dansen. Tenslotte heeft het tot 17 mei geduurd voor het HB maat
regelen gaat nemen om een einde aan de staking te maken . Anderzijds kon 
men de staking niet beeindigen zonder de stakers mee te krijgen of een ge
weIdig gezichtsverlies te lijden. Een staking krijgt, net als een revolutie, een 
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eigen dynamiek, en gaat vaak verder dan de bestuurders van de organiserende 
bond of centrale voor wenselijk houden. Bovendien had het HB onvol
doende zeggenschap over de Transportbond. Op 24 mei komt het gebrek 
aan cohesie duidelijk naar voren: terwijl het HB de LAR zover krijgt dat 
deze instemt met een afbouw van de staking, kondigt Toon van de Berg in 
R'dam uitbreiding ervan aan! 

Ook waren Kleinsma, Van Os en Van de Berg het niet eens met de stra
tegie van de EVC: zij pleitten voor een uitbreiding naar andere bedrijfs
takken. Het HB was hier vierkant tegen, en misschien weI terecht: de po
gingen tot uitbreiding die gedaan zijn mislukten snel, al weet ik niet in hoe
verre HB en CPN daar de hand in gehad hebben. Tenslotte had het eerder 
genoemde drietal ook weI na 2 juli door willen staken. 

Concluderend kunnen we zeggen dat, bij aIle schijnbare eenheid tijdens 
de eerste stakingsweken, de werkelijke solidariteit afwezig was; dit treedt 
tijdens en door het conflict steeds duidelijker aan het daglicht zodat aan het 
einde van de staking de facties scherper dan te voren tegenover elkaar 
staan. We mogen hier gevoegelijk van toenemende desintegratie spreken. 

iii. Erkende vakcentrales en bonden. Zowel binnen de erkende bonden en 
centrales ais tussen hen onderling was de eenstemmigheid groot. Het is 
bijzonder moeilijk uit te maken of we van toegenomen cohesie kunnen 
spreken. Op twee punten zijn daar weI aanwijzingen voor. 

1. Binnen de NVV-top bestond verschil van mening over de wenselijk
heid van een fusie met de EVe. Het is mijn indruk - maar ook niet meer 
dan dat - dat de voorstanders van een fusie door het havenconflict in een 
zwakkere positie kwamen te verkeren, zodat de NVV-top ais geheel meer 
anti-fusie-gezind werd dan tevoren. 

2. Bij de ondertekening van de betwiste zeelieden-CAO was aIleen de 
CBT betrokken geweest: niet aIleen de EVC, doch ook de confessionele 
organisaties waren er buiten gehouden. Aanvankelijk is bij deze bonden 
dan ook een onderdrukte korzeligheid hierover waarneembaar. Naarmate 
de staking echter vordert verdwijnt dit geluid om plaats te maken voor 
"uni sono" anti-EVC uitiatingen. 

ConcIuderend kan men zeggen dat bij de erkende bonden en centrales 
intern en onderling de eenstemmigheid bij de aanvang van het conflict vrij 
groot was en dat de nog aanwezige geschilpunten naarmate de staking voort
duurde meer op de achtergrond geraakten. 

iv. Werkgevers in de havens. Helaas beschikken we aIleen voor de SVZ 
over gedetailleerde gegevens (notulen van bestuursvergaderingen) omtrent 
haar gedrag tijdens de staking. Op 3 mei bekiagen twee bestuursleden, 
Backx en Van Wageningen (voorzitter) zich over gebrek aan samenwerking 
tussen de werkgevers onderling. Het is niet he1emaal duidelijk waar dat 
precies op slaat; mogelijk op de afspraak geen stakers in dienst te nemen 
en mensen die bepaalde taken weigeren te ontslaan, waar kennelijk niet 
iedereen zich aan hield: op 30 april wordt Van Beuningen gesommeerd 
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mensen die opgedragen taken weigeren (Lv.m. "besmetting") te ontslaan 
en nog op 20 juni moet P. Smit Jr. hetzelfde doen met in dienst genomen 
stakers. Tevens had men afgesproken niet te onderhandelen met de EVe. 
Op 18 juni blijkt dat Kiewiet de longe en Van der Sluis dat toch gedaan 
hebben. De heren worden ernstig berispt door de vergadering. Anderzijds 
bestaat er vrij grote eenstemmigheid over de sanering van de Haven Ar
beids Reserve (HAR) als strafmaatregel (zie synopsis). Op de ledenver
gadering van 4 mei zijn er 94 van de 112 uitgebrachte stemmen voor sane
ring, 12 tegen en 2 blanco. 

Overwegend dat deze eenstemmigheid in een vroeg stadium van de sta
king aanwezig is en er in een laat stadium flagrante schendingen van de 
afspraken plaatsvinden, moet geconstateerd worden dat van cohesie, laat 
staan van toenemende cohesie, moeilijk gesproken kan worden. Evenmin 
echter van duideIijke desintegratie. Tussen SVN en EVC zou er tijdens de 
staking geen contact geweest zijn. 

v. De Overheid. Net ais bij de EVC zullen we bij de overheid moeten 
differentieren, en weI ais voIgt: 

1. Het kabinet 
W. Schermerhorn: premier 
L. J. M. BeeI: BinnenIandse Zaken 
W. Drees (Sr.): Sociale Zaken 
J. Meijnen: Oorlog 
Th. S. G. J. M. van Schaik: Verkeer en Energie 

2. Col/ege van Rijksbemiddelaars 
e. P. M. Romme, voor de havens, per 5.6.46 opgevolgd door: 
A. M. loekes 
Van der Dussen 

3. Ambtenaren 
a. Sociale Zaken 

A. A. van Rhijn: secretaris-generaal 
A. H. W. Hacke: directeur-generaal van de arbeid 
W. F. de Gaay Fortman: chef van de afdeling arbeid II 
Van der Zan den : directeur-generaal van het Rijksarbeidsbureau 

b. Marine 
J. Brautigam: persoonlijk vertegenwoordiger van de minister in de 

contact-commissie voor de scheepvaart 
J. H. Hoogendijk: rijkshavencommissaris te Amsterdam 
D. Westra: rijkshavencommissaris te Rotterdam 

c. Verkeer en Energie 
C. e. van StoIk: directeur-generaal van Zeehaven- en Rijn

vaartzaken 
4. Burgemeesters 

B. e. Francke: van Amsterdam (waarnemend) 
P. J. Oud: van Rotterdam 



DE HAVENSTAKING VAN 1946 IN AMSTERDAM EN ROTTERDAM 283 

Het is niet eenvoudig uit te maken welke regeringsfunctionarissen rechts
streeks bij de staking betrokken zijn geweest. Op 16 mei wordt er o.l.v. 
Schermerhorn een ministervergadering gehouden (geen normale zitting van 
de ministerraad), waarop men besluit "dat aan de havens taking nu met 
kracht een einde gemaakt moet worden . .. " (Bronnen IVA). Te dien einde 
stelt Van Stolk een circulaire samen: "AIgemeene richtlijnen tot het breken 
van de havenstaking op maandag, 20 mei a.s.". Deze circulaire wordt ge
stuurd aan de sub. 1 genoemde ministers, de beide rijkshavencommissaris
sen en de beide scheepvaart verenigingen (SVN en SVZ). Merkwaardiger
wijze niet aan de ministers van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
(S. L. Mansholt) en van Marine en Scheepvaart (J. M. de Booij) die toch 
ook, zij het indirect, bij de staking betrokken waren. Zo had b.v. Mansholt 
voor de radio verklaard dat ten gevolge van de staking de voedselvoor
ziening in gevaar kwam. Dit was overigens maar ten dele aan de staking te 
wijten: al op 4 maart en op 29 april- de havenstaking was toen net gepro
c1ameerd, terwijl de zeeliedenstaking alleen uitgaande schepen trof - had 
Mansholt in de ministerraad moeilijkheden met resp. tarwe en vet aange
kondigd (Bronnen IV.1). Hij zou dit later toegeven (Reinalda 1973, 893). 

Hoewel Van Schaik weI tot de geadresseerden behoorde wordt hij door 
geen enkele bron genoemd als betrokkene, en dat terwijl de c06rdinatie van 
de stakingsmaatrege1en kennelijk bij zijn ministerie berustte, gezien het 
feit dat zijn ondergeschikte Van Stolk de afzender van de "Richtlijnen" is. 
Van Stolk wordt bovendien in paragraaf 14 van de "Richtlijnen" genoemd 
als degene bij wie "bijzondere onverwachte moeilijkheden" gemeld moeten 
worden. 

De ministers die in de bronnen het meest genoemd worden zijn Schermer
horn en Drees. Schermerhorn heeft diverse malen informeel (bij hem thuis) 
gesproken met EVC-Ieiders. Dit is in mei aIleen al tenminste driemaal ge
beurd (Bronnen 12, Ill, IV.3.a), nog afgezien van de telefonische contacten 
(Bronnen 1.1). De ministerraad was hier overigens vierkant tegen (Bron
nen VII.5 en 10). 

Blijkens aIle bronnen moet hij gerekend worden tot de "duiven": al in 
1945 had hij zich betrekkelijk positief over de EVC uitgelaten, en groot is 
de verbazing dan ook als hij op 16 mei een radiorede houdt waarin de EVC 
er ongezouten van langs krijgt: "Aan deze staking moet - koste wat het 
wi! - een einde komen. Maar nooit door het gezag van de overheid, dat 
hierbij ten nauwste betrokken is, door het slijk te laten sleuren". "Hier staan 
wij niet voor een stuk socialen strijd, maar zien wij ons geplaatst tegenover 
een strijd om de macht en de ondermijning van het gezag van de overheid". 

"En dan tenslotte: in het uiterste geval, zal de Regering niet schromen, 
indien zUlks onvermijdelijk is, ook het leger te gebruiken". 

Toch zal Schermerhorn ook na deze datum nog gesprekken met EVC-ers 
hebben, en op de zitting van de ministerraad van 20 mei spreekt hij er zijn 
afkeuring over uit dat er tanks zijn ingezet in de havens. 

Drees schijnt over het aigemeen de kabinetslijn, dat er tijdens de staking 
niet met de EVC gesproken werd, gevolgd te hebben. Slechts eenmaal heb 
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ik hier een uitzondering op kunnen vinden, en dat toen er aileen nog maar 
van een zeeliedenstaking sprake was (Bronnen 11.1). Hij was het beslist 
oneens met de vele conferenties tussen Schermerhorn en de Eve (Bronnen 
VII. 5). Dat de EVe zijn sympathie duidelijk niet had blijkt uit ailes. Zijn 
houding kan als vooral pragmatisch-legalistisch getypeerd worden: hij zal 
geen werkgever of overheidsfunctionaris verbieden om met de Eve aan 
een tafel te gaan zitten (onder normale omstandigheden) doch hij zal dit 
evenmin dwingend voorschrijven (Bronnen H.4.c en d). Typerend is zijn 
standpunt t.a.v. de arbeidsbemiddeling: Alop 5 april deelt Van der Zanden 
de GAB's in de beide havens mee dat ze niet meer mogen bemiddelen nu 
er een staking is uitgebroken. Dit op grond van de Arbeidsbemiddelings
wet van 1930. Drees laat op 8 april weten dat er weI bemiddeld moet wor
den, omdat er nog niet officieel een staking is geproclameerd: artikel 2 van 
het KB d.d. 8 dec. 1931 stelt dit als eis. Als dan ook op 10 april de staking 
wordt afgekondigd door de Eve laat Drees op 12 april de GAB's weten 
dat ze nu niet meer mogen bemiddelen (Bronnen 1V.3.c). De bedoeling van 
de wet van 1930 is duidelijk: de overheid mag tijdens een staking niet als 
stakingsbreker optreden door via de GAB's de werkgevers aan plaatsver
vangers voor de stakers te helpen. Drees handelt conform de wet door ar
beidsbemiddeling te verbieden. Op 16 april doet hij de GAB's echter het 
volgende weten: 

,,1ntusschen worden de zeelieden, die wachtgeld of steun genieten, langs 
anderen weg opgeroepen, terwijI zij, in geval zij het aangeboden werk wei
geren, niet meer voor bedoelde uitkeering in aanmerking worden gebracht". 
(Bronnen IV.3.c). Deze manceuvre zallater t.a.v. de havenarbeiders her
haald worden (Bronnen I.1, IV.3.!). Met deze handelwijze wordt de wet 
naar de geest ontdoken. Drees gaf later als zijn opinie dat hij zich gerechtigd 
achtte een illegitieme staking met illegitieme middelen tegemoet te treden 
(Bronnen VII.3). 

Net als Schermerhorn wilde hij slechts in het uiterste geval militairen in
zetten, en hij hoopte dat de staking zonder vertoon opgelost zOU kunnen 
worden. De rede van Schermerhorn van 16 mei vond hij dan ook in te 
krasse bewoordingen gesteld. Formalist als hij was, hadden de bemiddelings
pogingen van de Gaay Fortman zijn instemming, doch officieel wenste hij 
van niets te weten. 

Vrijwel unaniem werd hij door andere bij de staking betrokken personen 
geplaatst tussen de duif Schermerhorn en de havikken Beel en Meijnen. 
Slechts een zegsman noemde hem de Nederlandse Noske (Bronnen Vn.lO), 
een oordeel dat m.i. iets te hard is. Beel en Meijnen namen binnen de minis
terraad de meest onverzoenlijke houding aan. Aangenomen moet worden 
dat het verschijnen van tanks in de havens een initiatief van Meijnen ge
weest is, en weI omdat hij de havens nodig had voor het verschepen van 
troepen naar 1ndonesie (Bronnen VII.5). De ministerraad was hier niet 
van te voren in gekend, en het is dan ook begrijpelijk dat Schermerhorn 
hier op de vergadering van de raad van 20 mei z'n verontrusting over laat 
blijken. 
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Ook binnen het College van Rijksbemiddelaars zijn er schakeringen te 
onderscheiden. Bij de EVC werd Romme als hun grote vijand gezien. Zo is 
hij ± 15 april niet bereid om met Toon van de Berg over de zeelieden
CAO te praten; daar kon hij pas na opheffing van de staking aan beginnen 
(Bronnen 1.2). Of Romme inderdaad de grote EVC-hater is geweest die de 
tegenpartij van hem maakte, is voor mij de vraag. Zo is er op 2 april een 
gesprek tussen het College en de EVC over arbeidsvoorwaarden in de havens, 
terwijl er nog in maart een nieuwe CAO was afgesloten, en begin mei vraagt 
het College advies bij de Stichting van de Arbeid over voorstellen van de 
EVC t.a.v. de Amsterdamse haven (Bronnen 1.3, IIA.a). In geen van beide 
gevallen wordt de naam van Romme genoemd, maar men mag toch aan
nemen dat dit met zijn instemming gebeurde, gezien zijn positie als bemid
delaar voor de havens. Als op 5 juni Romme ontslag neemt en door Joekes 
vervangen wordt meent de EVC dat met het vertrek van Romme de koers 
van het College veranderd zou zijn (Bronnen 11.1), maar toch moet de 
Gaay Fortman zijn best doen Joekes ervan te overtuigen, dat hij na afioop 
van de staking niet alleen de EVC moet horen over de havens - dat is niet 
veel meer dan grondwette1ijk recht - maar ook naar hen moet luisteren. Het 
feit dat Joekes er bij de beide Scheepvaart Verenigingen op aandringt, om 
geen rancune-maatregelen te nemen (Bronnen 111.1, IT.3.a), kan niet be
schouwd worden als blijk van sympathie jegens de EVC: het betrof hier in
structies van de regering. 

Mocht er dan al tussen Romme en Joekes weinig verschil bestaan in hun 
houding jegens de EVC, een totaal ander geluid komt van de Rijksbemid
delaar Van der Dussen: in het najaar van 1945 dreigt hij de onderneming 
Noury & Van der Lande met strenge maatregelen als zij niet bereid waren 
met de EVC praten. Drees liet echter al snel weten dat dit niet de mening 
van de regering weergaf (Bronnen 11.4. a). Tijdens de staking is het soort 
geluiden als van Van der Dussen echter geheel afwezig. 

Nog moeilijker is het om er achter te komen in hoeverre de hoge ambte
naren er een eigen opinie op na hielden. Net als Joekes traden ze uiteraard 
meestal als spreekbuis van hun minister op, zodat door hen geventileerde 
opinies niet noodzakelijkerwijs hun eigen mening weerspiegelen. Men mag 
echter evenmin aannemen dat hun uitspraken altijd de gedachten van hun 
hoogste chef weergaven. Binnen het ministerie van Sociale Zaken zou men 
De Gaay Fortman, Hacke en Van der Zanden met enige reserve tot de dui
ven kunnen rekenen: De Gaay Fortman had begrip voor de EVC, al kan 
men nauwelijks zeggen dat hij ermee sympathiseerde. Hij kon zowel voor 
de minister als voor de EVC als vertrouwensman optreden. Hacke heeft 
vermoedelijk in een zeer vroeg stadium bemiddeld; Drees was hier niet in 
gekend, en de besprekingen leidden niet tot resultaten. Het feit echter dat 
hij trachtte te bemiddelen toen er officieel geen contact mocht zijn is 
veelbetekenend. 

Van der Zanden deelt op 5 april, als de zeeliedenstaking al wei begonnen 
maar nog niet officieel geproclameerd is, het GAB te Amsterdam mee dat 
het moet stoppen met de arbeidsbemiddeling voor zeelieden. Dat was, zo-
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als gezegd, prematuur. Ret duidt erop dat voor Van der Zanden de Eve 
een geaccepteerde vakcentrale was. 

Van Rhijn zou men, wederom .met de nodige reserve, tot de havikken 
kunnen rekenen: op 1 augustus 1945 spoort hij de erkende centrales aan 
tot het publiceren van hun ledentallen; hij yond dat de oude centrales te 
weinig van zich lieten horen, waarmee de EVe in de kaart gespeeld werd 
(Bronnen ITA.c) . Een dermate partijdige uitspraak, in een stadium dat de 
EVe over het algemeen nog welwillender bekeken werd dan tijdens de grote 
havenstaking, is, zeker uit de mond van een hoge ambtenaar, opmerkelijk. 
Ik acht het onaannemelijk dat Van Rhijn in dit geval op gezag van Drees 
gehandeld heeft; gezien het optreden van Drees jegens de EVC was hij te
veel diplomaat om zoiets te zeggen of te doen zeggen, ook al zou hij het er 
diep in z'n hart mee eens geweest zijn. Ik moet dus aannemen dat Van Rhijn 
deze uitspraak op eigen gezag deed. 

Een belangrijke rol hebben ook de beide Rijkshavencommissarissen ge
speeld. Ret overleg tussen regering en Scheepvaart Verenigingen liep ge
durende de maanden april en mei vrijwel geheel via hen. In de "bemidde
lingsfase" Uuni) bleven zij erbij betrokken al namen Joekes en De Gaay 
Fortman grotendeels hun taken over. Ik meen hen beide tot de havikken 
te moeten rekenen, al zijn mijn aanwijzingen hieromtrent voor Westra dui
delijker dan voor Roogendijk. 

Op 3 mei deelt Westra publiekelijk mee dat er in Rotterdam sprake is van 
terreur van 400 it 500 man jegens een werkwillige meerderheid; een perti
nente onjuistheid. Nog curieuzer is zijn gesprek met Schermerhorn op 15 
mei, aan de vooravond van diens onverwacht harde radiorede. AI eerder 
heb ik erop gewezen hoe merkwaardig het was dat juist de duif Schermer
horn een dergelijke rede had gehouden. Hij vertelde mij desgevraagd dat 
het hierboven genoemde gesprek met Westra daartoe de aanleiding was ge
weest. Op grond van deze gegevens kan men Westra op een lijn plaatsen 
met Beel, Meijnen en Van Rhijn. 

Hoogendijk deelt op 16 mei de SVN mee dat de regering een hardere koers 
gaat varen: er is sprake van machtsvorming binnen de staat "evenals dit het 
geval was in Duitsland gedurende de jaren v66r de opkomst van het Natio
naal-Socialisme". Zo het SVN-verslag waaruit ik deze uitspraak gehaald heb 
Hoogendijk verbatim heeft geciteerd, heeft hij zich in krassere bewoordingen 
geuit dan de "Richtlijnen" en Schermerhorn in zijn radiorede! Nog op 15 
juni, als de officieuze bemiddeling van De Gaay Fortman reeds op gang 
is gekomen, en de EVC zich overduidelijk bereid getoond heeft de staking 
te beeindigen, toont Hoogendijk zich bezorgd over de mogelijkheid van 
een algehele werkstaking (Bronnen IV.3.a). Binnen de regering was nie
mand daar bang voor, en zeker niet in dit stadium. Hoogendijk's angst voor 
de EVC spreekt duidelijk uit beide uitlatingen en wat is een betere voe
dingsbodem voor een "harde lijn" dan angst? 

Evenals bovengenoemde functionarissen behoorde Brautigam tot het 
ministerie van Marine en Scheepvaart. Zijn felle reactie van 22 mei op de 
brief van de EVC waarin deze de CAO-eis liet vallen doet mij hem zonder 
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veel aarzeling onder de havikken rangschikken. Hij was een oud-CBT
bestuurder, en dat verklaart goeddeels de felheid van zijn reactie. 

Tenslotte de burgemeesters. Hun rol in de staking is weinig gepronon
ceerd, althans als we kunnen afgaan op de beschikbare bronnen. Uit de 
sporadische aanduidingen van hun optreden moeten we Francke als duif en 
Oud als havik plaatsen. Wat Francke betreft is dit vrij duidelijk: door zijn 
persoonlijke bemiddeling is na 13 weken de door de EVC geleide bouwvak
staking bij Schiphol tot een goed einde gebracht, en hij is het dan ook niet 
eens met de strategie van Drees wat betreft het niet praten met de stakers 
(Bronnen 1.1 en VII.5). De positie van Oud is minder helder: hij vaardigt 
een samenscholingsverbod in de havens uit, de politie arresteert vrouwen 
die behulpzaam zijn bij het posten, en de Gemeentelijke Sociale Dienst 
roept mensen met een werkloosheidsuitkering op om te gaan werken in 
de haven (Bronnen IV.5, 1.1). Hoewel dit alles natuurlijk in zijn naam ge
beurde is het de vraag of dit op grond van zijn persoonlijke initiatieven ge
beurde. Vandaar mijn aarzeling. 

We mogen op z'n minst constateren dat er onder ministers, rijksbemidde
laars, hoge ambtenaren en burgemeesters geen communis opinio bestond 
over de EVC, noch over het tegenover deze centrale tijdens de staking in te 
nemen stand punt. De vraag die we ons moeten stellen is of er tijdens de 
staking van een naar elkaar toe groeien van de standpunten sprake is ge
weest of niet. Ogenschijnlijk weI: op 16 mei worden de al vaker genoemde 
"Richtlijnen" rondgestuurd, waarin de vanaf dat moment te volgen "harde 
lijn" is vastgelegd. Voor de buitenwereld wordt dit bevestigd door Scher
merhorns radiorede van dezelfde dag. De havikken schijnen gewonnen te 
hebben: de "Richtlijnen" staan expressis verbis rancune-maatregelen toe. 

Veel meer dan schijn was dit echter niet: Schermerhorn spreekt nog 0<1 
16 mei en v66r 1 juni - als er een nieuwe fase intreedt omdat de EVC laat 
weten dat ze bereid is ook de erkenningseis te Iaten vallen - heimelijk twee 
maal met EVC-Ieiders. Drees en Schermerhorn verklaren zich beide tegen 
het optreden van tanks in de havens. Ais na 1 juni een nieuwe fase intreedt 
is ook de schijn van een havikken-overwinning verdwenen. Officieel wordt 
er nog steeds niet met de EVC gesproken, officieus weI. Door de concessie 
van de EVC worden de duiven in staat gesteid in sterkere mate dan voorheen 
de koers te bepalen. Hoewel de standpunten wellicht niet naar elkaar toe
gegroeid zijn, is er m.L gedurende de Iaatste maand van de staking een 
grotere eenheid van optreden te signaleren dan tevoren. 

Tenslotte moeten we ons afvragen of we hiermee iets wezenlijks gezegd 
hebben over cohesie iiberhaupt binnen de overheid; was de staking belang
rijk genoeg om invloed te hebben op de onderlinge relaties in het kabinet, 
zodat verschillen van inzicht t.a.v. de staking de eenheid (zo aanwezig) 
van dat kabinet konden bedreigen? Ik meen van weI; er stond namelijk 
nog al wat op het spel: 

1. Het hele sociaal-economisch politiek systeem werd door het optreden 
der EVC bedreigd en de staking was hiervan het meest virulente symptoom. 
Zoals eerder beschreven is stond of viel het hele systeem met de positie der 
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Rijksbemiddelaars. Wie, middels een staking, een beslissing van het College 
aanvocht, voerde in feite buitenparlementaire oppositie. Dat nu was wat 
de EVe gedaan had en zou blijven doen als men niet hardhandig tegen deze 
organisatie optrad. Zij was in de grond van de zaak niet-c06peratief: een 
doodzonde in 1945/46. Drees zou er overigens later de nadruk op leggen 
dat een soortgelijke staking, door wie dan ook georganiseerd, door de 
regering zou zijn "neergeslagen"! (Bronnen VII.3). 

2. Door de staking kwam de politiek van wederopbouw in gevaar: ener
zijds dreigde er een vertraging in het tempo van de reconstructie op te zul
len treden, anderzijds werd de anti-inflatie politiek van loon- en in mindere 
mate prijsbeheersing doorkruist: men was bang dat bij toegeven aan de zee
lieden en havenarbeiders wat betreft loon en andere arbeidsvoorwaarden 
het hek van de dam zou zijn. In de mijnen waren er zojuist door stakingen 
loonsverhogingen afgedwongen, zou dit ook bij havenarbeiders en zeelieden 
gebeuren dan zou, zo vreesde men, de agrarische sector in het geweer 
komen tegen de prijsmaxirna, waardoor men in een inflatie-spiraal zou ge
raken. Tenslotte werd de voedselvoorziening door de staking in gevaar ge
bracht, hoewel de staking in dat opzicht als geroepen kwam, zoals eerder 
uiteengezet is. 

3. Daarnaast vertegenwoordigden de meeste ministers de vooroorlogse 
partijen, of transformaties daarvan, met hun, al dan niet informele, bin
dingen aan de drie grote vakcentrales, zodat men bijvoorbeeld van mensen 
als Drees, Beel en Romme uit dien hoofde weinig sympathie voor de EVe 
kon verwachten, ja eerder animositeit. 

4. Tenslotte was er nog een factor die het conflict verscherpt heeft: het 
ministerie van Oorlog had schepen en havens nodig voor het verzenden van 
troepen naar lndie. AI op 30 januari 1946 krijgt Meijnen een memorandum 
op zijn bureau, waarin de opsteller meldt dat er moeilijkheden met de EVe 
en de havenarbeiders te verwachten zijn bij een verscherping van het con
flict met Indie. Deze vrees zou begin '47 gegrond blijken. 

Op grond van dit alles meen ik te mogen zeggen dat geschilpunten binnen 
de overheid over de tegenover de staking in te nemen houding weI degelijk 
haar cohesie konden raken. 

Wat echter een slotoordeel weer bemoeilijkt is dat het kabinet de laatste 
anderhalve maand van de staking demissionair was. Men kan bij een de
missionair kabinet niet verwachten dat geschilpunten hard uitgespeeld 
worden. Wellicht heeft daarom het "onorganisatorisch" optreden van 
Schermerhorn tussen 16 mei en 1 juni geen scherpe repercussies binnen het 
kabinet gehad. Toen na 1 juni de EVe concessies deed was de ergste drei
ging weggevallen, zodat de havikken gemakkelijker de duiven hun gang 
konden laten gaan. 

Concluderend meen ik te kunnen zeggen dat het demission air zijn van 
het kabinet en het tijdig doen van concessies van de kant van de EVe des
integratie voorkomen heeft, maar dat er van toenemende cohesie toch maar 
nauwelijks gesproken kan worden. 
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vi. De CPNj"De Waarheid". Over de invloed van de staking op de CPN 
heb ik niets kunnen vinden. We kunnen ons aileen afvragen of alle EVC
leiders die lid van de CPN waren het met de koers van de partij eens waren. 
Er zijn aanwijzingen dat dat niet het geval was. 

vii. De niet-communistische pers. Men kan in dit verband natuurlijk niet 
van een groep spreken, maar toch is het interessant om het gedrag van de 
"burgerlijke" pers als collectivum tijdens de staking na te gaan. Van de door 
mij bekeken dagbladen (Bronnen 1.2, 4, 5, 6, 7) staat alleen "Het Parool" 
genuanceerd tegen de EVC; de andere bladen zijn van het begin af aan anti, 
"De Tijd" nog het minst uitgesproken. Opmerkelijk is dat het hier in beide 
gevallen niet partij-gebonden bladen betreft. "Het Vrije Volk" en "De 
VoIkskrant", beide partij-gebonden, gaan geweldig tegen de Eve en de 
staking te keer. Toch gaat ook "Het Parool" naarmate de staking langer 
duurt steeds meer de lijn van de andere dagbladen volgen. AI op 24 april 
wordt de staking onverantwoordelijk en onorganisatorisch genoemd, en op 
2 mei wordt de EVC verweten dat deze centrale de klok 40 jaar terugzet. 
"De Tijd" besteedt over het algemeen weinig aandacht aan de staking, en 
als het gebeurt is dat zelden meer dan een feitelijk verslag. Pas op 14 mei 
komt er een wat groter artikel waarin flink wordt uitgehaald in de richting 
van de EVe. 

Concluderend kunnen we zeggen dat de "burgerlijke" pers in toenemende 
mate anti-Eve en anti-staking wordt. 

Nu we voor aile behandelde groepen de vraag naar toenemende cohesie 
of desintegratie beantwoord hebben, kan de samenvatting er als voIgt uit 
zien: 

ad i: havenarbeiders: nauwelijks desintegratie, grote cohesie en solidari-
teit, wellicht in Rotterdam in toenemende mate; 

ad ii: de EVe: toenemende desintegratie; 
ad iii: erkende vakcentrales en bonden : toenemende cohesie; 
ad iv: werkgevers: geen toenemende cohesie, evenmin desintegratie ; 
ad v: overheid: geen toenemende cohesie, evenmin desintegratie; 
ad vii: "burgerlijke" pers: toenemende cohesie. 

Een duidelijke bevestiging van de stelling uit hoofdstuk I.e.1. kunnen we 
hier moeilijk uit destilleren. Alleen de kategorieen ii, iii en vii zijn niet in 
strijd met de stelling terwijl de kategorieen i, iv en v dat wei zijn, waarbij dan 
nog bedacht moet worden dat de "burgerlijke" pers niet direct bij het con
flict betrokken was, zodat we hier moeilijk van bevestiging van de stelling 
kunnen spreken. Ook moet bedacht worden dat bij de erkende bonden en 
centrales de eenstemmigheid al bijzonder groot was en dat we aileen maar 
aanwijzingen (geen bewijzen) hebben voor het op de achtergrond raken van 
bepaalde geschilpunten: evenmin dus een "clear cut case". Dat laat aileen 
de EVC over als onbetwistbaar geval. Van de besproken collectiviteiten 

19 
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was dit de enige, waar er Jundamentele tegenstellingen van het begin af aan 
ingebalcken zaten. 

2. Despotisme bij gebrek aan solidariteit 

Slechts in twee gevaIlen heb ik verschijnselen aangetrofi'en die in deze 
riehting wijzen: 

ad ii: het HB der EVC traeht met aile middelen de dissidente personen 
en groepen in het gareel te krijgen. Ret heeft echter onvoldoende maehts
middelen om tot werkelijk despotisch handelen over te gaan, en slaagt dan 
ook niet in deze opzet. 

ad iv: voorzitter Van Wageningen van de SVZ heeft dezelfde moeilijk
heden als het HB der EVC, al betreft het hier niet zozeer het temmen van 
prineipiele dissidenten, als weI het ernstig berispen van hen die om praktisehe 
redenen van de SVZ-lijn waren afgeweken. Werkelijk gebrek aan solidari
teit was er echter bij de SVZ niet en het prestige van Van Wageningen was 
groot genoeg om de zondaars weer in het gareel te krijgen. 

Ook hier meen ik niet van despotisch optreden te kunnen spreken. 
De stelling laat zich m.L op deze gronden bevestigen noch verwerpen, al 

wijst het optreden van het HB der EVC in de riehting van confirmatie: het 
HB poogt inderdaad despotisch op te treden omdat er fundamentele tegen

. stellingen (zo men wil: gebrek aan solidariteit) zijn. Dat dat niet lukt ont-
kraeht de stelling niet. 

3. Intolerantie 

ad i: er zijn nog al wat aanwijzingen voor agressie van stakende haven
arbeiders jegens werkwilligen en vrijwilligers. 

ad ii: het dissidente gedrag van Van Os en Van de Berg wordt door het 
RB niet getolereerd. 

ad iv: hetzelfde geldt voor SVZ leden die stakers aannemen en met de 
EVC praten. 

ad v: groot is de irritatie in regeringskringen over het feit dat Schermer
horn met de EVC praat. 

Met dit aIles lijkt me de stelling bevestigd. 

4. Coalities 

Inderdaad zien we een monsterverbond optreden tussen overheid, werk
gevers, erkende bonden en de "burgerlijke" pers met de CPN als stille ven
noot. OpvaIlend is niet zozeer dat deze coalitie tot stand kwam, als weI het 
feit dat ze zolang zou blijven bestaan als we de CPN buiten beschouwing 
laten. Hiermee oversehrijden we eehter de periode waarbinnen de staking 
zieh afspeelde. Ik acht de stelling bevestigd. 

5. Groepsidentiteit/groepsgrenzen 

Bij de erkende bonden en centrales, de overheid en de werkgevers kan er 
nauwelijks gesproken worden van in stand houden van groepsidentiteit en 
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groepsgrenzen. Ik zou in dit verband eerder willen spreken van het vervagen 
van de grenzen door de aangegane coalitie. AIleen bij havenarbeiders en 
EVC worden de groepsgrenzen door de staking duidelijk getrokken. Voor
al de EVC komt nog meer gestigmatiseerd - als communistische mantel
organisatie - uit het conflict te voorschijn. Hiermee kan men de stelling 
slechts zeer ten dele bevestigd achten. De begrippen zijn ook te vaag om 
bruikbaar te zijn. 

6. Tenslotte zijn we bij de stakingstheorieen nog de stelling tegengekomen 
dat conflicten van de politieke naar de economische arena verlegd kunnen 
worden, of andersom, als een der partijen meent daar sterker te staan. Te 
falsificeren valt deze stelling niet, maar ze lijkt me interessant genoeg om 
bekeken te worden. Opvallend is dat we de feiten inderdaad zo zouden kun
nen interpreteren: als de tegenpartij de poot stijf houdt bij de zeeliedensta
king en de daarop volgende solidariteitsactie der havenarbeiders - waarbij 
mijns inziens zelfs voor de havenarbeiders economische motieven het 
belangrijkst waren - schakelt de Eve over naar de politieke arena en gaat 
staken om erkenning. Ook de SVZ gooit het over die boeg: dit is geen sta
king tegen de werkgever, maar tegen de overheid; dus moet de overheid 
meestrijden aan de kant van de werkgevers. 

We moeten ons echter afvragen of de eis om erkenning inderdaad door 
de EVe bedoeld is als poging om de staking een politiek karakter te geven. 
Ik meen van niet. Officieus was de Eve al door veel werkgevers en overheids
instanties geaccepteerd als gesprekspartner en dus erkend. Officiele erken
ning kon pas plaatsvinden als de EVC lid van de Stichting van de Arbeid 
zou worden en de beslissingen van het College van Rijksbemiddelaars als 
bindend zou accepteren. Dat laatste was nu juist datgene wat de EVC kate
gorisch weigerde, een weigering waaraan ze haar populariteit te danken 
had. Vragen om officiele erkenning was dus een anomalie. 

Toen de EVC de CAO-eis opgaf en aIleen nog maar om erkenning verder
staakte, was het al weI duidelijk voor de EVC-Ieiding - althans het lIB - dat 
er aan de staking een eind moest komen. Men kon echter onmogelijk van 
de ene dag op de andere een paar duizend enthousiaste havenarbeiders gaan 
verteIlen dat de staking was afgelopen. Zonder enorm gezichtsverlies was 
dat onmogelijk. Vandaar deze - ogenschijnlijk "politieke" - ommezwaai. 
Van een verplaatsing van de economische arena naar de politieke was bij 
de EVC geen sprake. Dat deze staking naast een economisch ook een 
politiek gevecht was, zal ik niet ontkennen. Dat was echter noch van de 
kant van de stakers noch van die van de lei ding - HB en LAR - de opzet. 
Alleen de SVZ en SVN hebben opzettelijk, en met succes, het conflict van 
de economische naar de politieke arena verplaatst. 

Al heeft de genoemde stelling wellicht weinig theoretische waarde, 
heuristische waarde kan men haar niet ontzeggen. 

d. Intensiteit, duur, gewelddadigheid 

AI eerder zagen we dat er op goede gronden iets te zeggen valt over het 
aantal deelnemers aan de staking: 
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± 1600 in Amsterdam 
± 3000 in Rotterdam 

De duur van de staking valt nog nauwkeuriger vast te stellen: 

Amsterdam: 26 april tIm 2 juli: 68 dagen 
Rotterdam: 29 april tIm 2 juli: 65 dagen 

In de periode 1935 tIm 1949 (uitgezonderd de jaren '39 tIm '45) zag het 
beeld er als voIgt uit (tabeI3) 

Tabel3 

Staking in de bedrijfstak Verkeer tussen 1935 en 1949 

Aantal stakers per staking Duur in dagen 

Gemiddeld 
Mediaan 

243 
198 

12,2 
8,0 

Voor de periode 1946 tIm 1949 lagen de gemiddelden hoger: 
409 15,9 

Deze cijfers gelden de bedrijfstak Verkeer (Transport; CBS kategorie 
XXI) zodat er van enige gedwongen misleiding sprake is: het CBS geeft 
geen aparte cijfers voor de havens, zodat we het hiermee moeten doen. 
Aangenomen dat duur en intensiteit van de gemiddelde havenstaking niet 
ernstig afwijkt van het gemiddelde van de hele bedrijfstak verkeer, dan 
levert een vergelijking het volgende op: 

het aantal stakers per staking is in Amsterdam 4 maal zo hoog als 
het (hoge) na-oorlogse gemiddelde, in Rotterdam 7 a 8 maal zo hoog; 
de duur is ca. 4 maal langer dan het na-oorlogs gemiddelde. 

We mogen dan ook zonder overdrijving spreken van een hoge intensiteit 
en een lange duur, voorzover dat puur kwantitatieve grootheden zijn. 

In hfdstk. Ld. heb ik echter meer "metings"-mogelijkheden voor de 
"heftigheid" van een conflict gepostuleerd. Ik heb daar een onderscheid 
gemaakt tussen: 

1. intensiteit, 
2. duur, 
3. gewelddadigheid. 

Hiervoor waren de volgende criteria van belang: 

ad 1. i: aantal deeinemers, 
ii: verbaal geweld, 
iii: de mate waarin actie en reactie op elkaar afgestemd zijn; 

ad 2. de lengte van het conflict; 

12) Berekend op grond van de CBS publicatie "Statistiek der werkstakingen en 
uitsluitingen" voor genoemde jaren. 
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ad 3. aanwenden van of dreigen met fysiek geweld tegen goederen of 
mensen. 

ad 1. Wat aantal deelnemers betreft kan de hier behandelde staking als 
zeer intensief gekwalificeerd worden, zoals hierboven werd aangetoond. 
Minder makkelijk is het gesteld met de criteria ii en iii. Zo is verbaal geweld 
Diet te meten, zodat we het moeten laten bij een impressie. AIle partijen 
gebruiken gespierde taal, en het is bepaald geen zeldzaamheid als de stakers 
resp. de Eve vergeleken worden met de Nazi's in Duitsland. Ten aanzien 
van iii zou ik willen verwijzen naar de eerder behandelde houding van de 
partijen ten opzichte van elkaar: m.n. de werkgevers reageren feller dan 
men op grond van de bedreiging zou mogen verwachten. Ook de houding 
van een Diet onbelangrijk aantal overheidsfunctionarissen en van de er
kende bonden en centrales is onverzoenlijk. Er lijkt meer sprake van "mas
sive retaliation" dan van een "flexible response". 

De staking scoort dus hoog bij alle drie de criteria. 
ad 2. De duur van de staking is, zoals boven is aangetoond, aanzienlijk 

langer dan de gemiddelde en modale duur. 
ad 3. Van doden of zwaar gewonden is bij deze staking geen sprake ge

weest. Zo af en toe meldt de pers een pak slaag, en regelmatig wordt er ge
dreigd met geweld: door de stakers jegens de werkwilligen en door de over
heid - middels tanks en troepen - jegens de stakers. Behoudens enkele ge
sneuvelde ramen bij werkwilligen is er van geweld tegen goederen ook nau
welijks sprake. 

Toch zou ik van een hoge mate van gewelddadigheid willen spreken. 
Vooral het optreden van tanks in deze periode in dit land leidt tot deze 
conclusie. Zo wordt de einduitslag: 

1. intensiteit: hoog, 
2. duur: lang, 
3. gewelddadigheid: hoog. 

Nu dit vastgesteld is, moet er nog een uitspraak gedaan worden over 
enige andere aspecten van de staking voor er toe kan worden overgegaan 
pertinente stellingen te toetsen. 

De vraag namelijk of deze staking beschouwd kan worden als een realis
tisch of een niet-realistisch conflict, of het gemduceerd was en of er sprake 
was van een "boven-persoonlijke" motivatie. Het is mijn stellige overtui
ging dat we dit conflict als niet-realistisch moeten kwalificeren: de reele 
grieven der havenarbeiders konden niet geuit worden en er was sprake van 
diffuse frustratiegevoelens. Tevens kunnen we het conflict ten dele als ge
induceerd beschouwen: hoewel we er niet helemaal uit konden komen of 
de havenarbeiders spontaan waren gaan staken of dat de EVe hen tot 
staken had aangezet, cen ding is duidelijk, en weI het feit dat de havenar
beiders pionnen in een prestige-slag geweest zijn. De staking lijkt me een 
fraai voorbeeld van een conflict dat uitbreekt omdat de machtsverhoudingen 
onduidelijk zijn. 
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Tenslotte kunnen we ook met een zeker recht spreken van een "boven
persoonlijke" motivatie: ook als 'erkenning' de belangrijkste overgebleven 
"issue" is staken de havenarbeiders door. 

Daarmee kunnen we overgaan tot het toetsen van de theoretische pro
posities over intensiteit, duur en gewelddadigheid. 

1. Intensiteit 

(1) Een conflict is intensiever, naarmate de groepen dichter bij elkaar 
staan. Deze stelling kunnen we bevestigen: de staking was ten dele zo in
tensief omdat de ene vakcentrale de andere bestreed. 

(2) Naarmate conflicten meer als legitiem beschouwd worden, zal de 
intensiteit ervan afnemen. Ook deze stelling vindt steun bij onze "case 
study": een staking nadat een CAO was afgesloten was onwettig, terwijl 
stakingen over het algemeen in het cooperatief klimaat van na de oorlog 
als uit den boze beschouwd werden. Illegitimiteit en intensiteit gaan hier 
samen. 

(3) Conflicten vanwege boven-persoonlijke of niet-realistische en gein
duceerde redenen zijn intensiever dan conflicten met persoonlijke of rea
listische motieven. Ret behoeft geen nader betoog dat deze staking in dit 
beeld past. 

(4) Ret niet-realistische element bij conflicten zal sterker zijn naarmate 
de deelnemers er meer in hun totaliteit bij betrokken zijn. AIleen van de 
havenarbeiders en enkele EVC-Ieiders kunnen we zeggen dat ze in hun 
totaliteit bij de staking betrokken waren; voor overheid, werkgevers en er
kende centrales/bonden gaat dat niet op. Ret is zeker niet ondenkbaar dat 
het conflict een nog intensiever karakter gehad zou hebben als de andere 
partijen er sterker hij betrokken geweest waren, maar de stelling laat zich 
op grond van onze gegevens niet bevestigen. Echter evenmin afwijzen. De 
stelling heeft trouwens een wat tautologisch karakter, terwijl het begrip 
'totaliteit' nogal mistig is. 

(5) Ret niet-realistische element bij conflicten zal sterker zijn naarmate 
het aantal erbij betrokken groepen geringer is. Deze stelling moeten we 
op grond van onze gegevens verwerpen. Ret is voor mij de vraag of het 
aantal deelnemende partijen in dit opzicht van belang is. Als bij ren partij 
sprake is van diffuse onlustgevoelens etc., is het conflict niet-realistisch, on
geacht het aantal tegen- of medestanders. Ret is zelfs niet ondenkbaar dat 
bij een groot aantal tegenstanders de hardnekkigheid van de partij met de 
niet-realistische motivatie toeneemt. 

(6) Institutionalisering van het klassenconflict doet de intensiteit ervan 
afnemen. De hier besproken staking is daar bepaald geen voorbeeld van; 
in tegendeel: er is juist sprake van heftig verzet tegen de institutionalisering 
van klassenconfiicten, een proces dat al geruime tijd aan de gang was. Vele 
sociale wetenschappers hebben in de jaren '50 en '60 betoogd dat het in 
feite afge10pen was met het fenomeen staking omdat in de loop der tijd 
overheid en sociale partners steeds beter op elkaar ingespeeld raakten, en 
omdat er steeds betere en duidelijker regels gekomen waren voor het uit 
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de wereld helpen van mogelijke onenigheid. Rond 1970 was er echter - al
thans in Nederland - een kentering zichtbaar in dit opzicht. Ret ligt ver 
buiten het bestek van dit artikel om na te gaan waarom dit het geval was, 
maar het moet toch genoemd worden om te laten zien dat de havenstaking 
van 1946 geen eenmalige uitzondering was. Op grond hiervan moeten we 
constateren dat de relatie tussen institutionalisering en afnemende intensi
teit van stakingen minder eenduidig is dan vaak werd aangenomen. 

2. Duur 

(7) Conflict is een manier om de relatieve sterkte van de betrokken 
groepen te testen; ernstiger conflicten worden daardoor vermeden. Een 
langdurig conflict duidt dan ook op grofweg gelijke sterkte van beide par
tijen, of het onvermogen om een bruikbare sterkte-index te vinden. Onder 
meer verwijzend naar mijn argumentatie om deze staking als een geindu
ceerd conflict te beschouwen, meen ik dat de stelling niet in strijd is met de 
feiten. 

3. Gewelddadigheid 

(8) Conflicten vanwege boven-persoonlijke of niet-realistische redenen 
zijn gewe1ddadiger dan conflicten met persoonlijke of realistische motie
ven. Dat is aan de hand van een staking moeilijk na te gaan, maar weI kun
nen we zeggen dat dit niet-realistische conflict nogal gewelddadig was, zo
dat ik geneigd ben deze stelling te onderschrijven. 

(9) Institutionalisering van het klassenconflict doet de gewelddadigheid 
ervan afneroen. Ons materiaal bevestigt deze stelling Diet. 

(10) Naarmate de betrokken groepen minder in de maatschappij gein
tegreerd zijn, is het conflict gewelddadiger. Zoals ik onder II.B. heb uiteen
gezet beschouwen vele theoretici havenarbeiders als weinig geintegreerd. 
Gezien de mate van gewelddadigheid, is deze "case study" niet met de stel
ling in tegenspraak. 

4. Tenslotte hebben we ook bij de stakingstheorieen nog een enkele stel
ling over duur en intensiteit aangetroffen (II.A.d.). 

De intensiteit neemt toe als er meer mensen lid van een vakbond worden. 
Nu was 1946 een tijd van forse leden-aanwas, zodat we deze stelling 
kunnen steunen. 

Concluderend kunnen we het volgende zeggen: 
- Er bestaat een zekere positieve relatie tussen intensiteit enerzijds en 

het dicht bij elkaar staan van groepen, een omgeving waarin conflicten als 
illegitiem beschouwd worden, en het boven-persoonlijk, niet-realistisch en 
geinduceerd karakter van conflicten anderzijds. In aile drie de gevallen is 
er sprake van een sterk emotioneel beladen karakter van het conflict, zodat 
verbaal geweld en "over-reageren" (twee van de drie criteria voor intensiteit) 
ons niet behoeven te verbazen. Wellicht weI verbazingwekkend is de corre
latie met een groot aantal deelnemers (het derde kenmerk van grote 
intensiteit). 
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- Of alle deelnemers er al of niet in hun totaliteit bij betrokken zijn en 
of het aantal partijen in het conflict groot of klein is lijkt voor de intensiteit 
niet van groot belang. Het is wellicht voldoende als een partij bestaat uit 
mensen die er in hun totaliteit bij betrokken zijn om tot een conflict te 
komen. 

- De relatie tussen institutionalisering en intensiteit is uiterst diffuus. 
- Duur enerzijds en grofweg gelijke sterkte der partijen anderzijds blij-

ken - zoals te verwachten was - correlaat te zijn. 
- Gewelddadigheid en institutionalisering lijken positief gecorreleerd te 

zijn. Het niet-realistisch zijn van een conflict of het niet-gelntegreerd zijn 
van een betrokken groep kan tot gewelddadigheid leiden. 

Als ik echter de staking op grond van de mij bekende gegevens als niet 
gewelddadig had gekwalificeerd - en dat was mogelijk geweest - dan had 
de uitslag van deze toetsing er geheel anders uitgezien! Ik heb op nagenoeg 
intuitieve gronden deze staking als gewelddadig gekwalificeerd, maar eigen
lijk had ik, zo dat mogelijk was geweest, een vergelijking met andere sta
kingen moeten trekken, en weI stakingen uit het zelfde land en/of dezelfde 
periode. De mij beschikbare gegevens lieten dat echter niet toe. 

e. Beifindiging 

1. Onderhandelingen vinden aIleen plaats als de ene partij ervan over
tuigd is dat hij de andere niet zo maar zijn wil kan opleggen. Deze stelling 
lijkt op het eerste gezicht tautologisch, maar een nauwkeurige analyse van 
de onderhandelingen tijdens de staking leert dat dit allerminst het geval is. 
Onder D . heb ik enige malen betoogd dat er bij deze staking sprake was van 
het testen van de kracht van de tegenstander, omdat hier geen duidelijk
heid over bestond. Daarom ook hebben de meeste partijen een dubbele 
taktiek gevolgd: in het geheim onderhandelen en concessies doen en in het 
openbaar krasse taal uitslaan. Toen de EVe diverse concessies had ge
daan moet het de overheid en de werkgevers duidelijk geworden zijn dat 
zij uiteindelijk aan het langste eind zouden trekken, doch eveneens dat de 
EVe zich niet zonder slag of stoot zou overgeven. Toch werd er toen niet 
openlijk onderhandeld. Daar moeten we ons echter niet door laten mis
leiden: juist omdat men elkaars kracht niet precies kon schatten kon geen 
enkele partij de mening toegedaan zijn dat men de andere partij(en) zijn 
wi! op kon leggen, waarrnee de al vroege aanwezigheid van officieuze onder
handelingen de stelling confirmeert. 

2. Hoe groter het aantal partijen, des te moeilijker een oplossing. Deze 
stelling klinkt bijzonder plausibel, doch blijkt niet te kloppen met de reali
teit van de staking. Als het HB en de LAR van de EVe en de overheid niet 
gewild hadden dat de staking zo spoedig mogelijk beeindigd zou worden, 
had de staking nog veellanger kunnen duren. Werkgevers en stakers plus 
leiding van de EVe-transportbond waren allerminst geneigd om de staking 
snel op te heffen. De oplossing werd dus juist vereenvoudigd door de aan
wezigheid van meerdere partijen. 

3. AIleen als de ene partij zich in principe kan inleven in het standpunt 
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van de andere is regulering mogelijk. Ook hier weer: het klinkt plausibel, 
maar de werkelijkheid ziet er anders uit. Er vindt regulering van het con
flict plaats omdat twee partijen, om geheel uiteenlopende redenen, een zo 
spoedig mogelijk einde aan de staking wensen te maken. Ze blijken in staat 
hun wil aan twee andere partijen op te leggen. Van "inleven" was nergens 
sprake, met uizondering wellicht van Ds. Kuiper en De Gaay Fortman. 
We kunnen deze stelling dus als in tegenspraak met de feiten beschouwen. 

4. AIleen als de partijen het eens zijn over een aantal formele spelregels 
is regulering mogeiijk. Ben van de kenmerken van deze staking is juist dat 
de formele spelregels op de tocht stonden, en dat men desondanks het con
flict wist te beeindigen. Regulering heeft op totaal informele en onortho
doxe wijze plaats gevonden. 

5. Ge'induceerde conflicten zijn moeilijk te beeindigen via normale be
middelingsprocedures. Met die stelling zal niemand die deze staking ana
lyseert moeite hebben. 

Ret geheel overziend mogen we weI constateren dat het theoretiseren 
over conflictregulering niet zo gek veel voorstelt. Op grond van onze eigen 
analyse kan een voorzichtige bijdrage tot de theorievorming gelanceerd 
worden: er behoeft geen relatie te bestaan tussen het tijdstip en de manier 
waarop een conflict gereguleerd wordt en de "issues at stake" of de mate 
waarin de partijen nader tot elkaar gekomen zijn. De enige relatie die we 
gevonden hebben is die tussen de manier waarop het conflict beeindigd 
werd en het gezag (niet de macht) van de partijen die, om redenen buiten 
de "issues at stake" gelegen, een einde aan het conflict wensten te maken. 
We zouden de wens om conflicten te beeindigen in de "society at large" als 
autonome variable kunnen beschouwen. Voiledigheidshalve zij hier op
gemerkt dat de Eve niet uit geldgebrek de staking beeindigd heeft. 

f. Gevolgen 

De eerste vijf stellingen zijn gelijk aan de reeds uitvoerig onder IV.c. be
handelde. Net als onder die paragraaf, zal hier per stelling naar de zeven 
deelnemende partijen gekeken worden, voorzover daar gegevens over ver
zameld zijn. 

1. Cohesie 0/ desintegratie 

i. Havenarbeiders; geen gegevens. Ret zou methodologisch ook bijzon
der moeilijk zijn om na te gaan of het conflict de cohesie van de betrokken 
groep al dan niet heeft doen toenemen. In tijden dat er geen stakingen zijn 
is die cohesie nauwelijks te meten. Ben andere maatstaf zou kunnen zijn: 
de mate waarin de havenarbeiders bij de Eve aangesloten blijven. Relaas 
heb ik echter voor de Transportbond-EVe geen betrouwbare cijfers kun
nen vinden. Men kan een indica tie vinden in de ledentailen der drie erkende 
Transportbonden, al moet men daarbij denken dat het hier om de gehele 
bedrijfstak Transport gaat, en niet aileen om havenarbeiders (tabel 4). 
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Stad 

Amsterdam 

Rotterdam 

Tabe14 13) 

Ledentallen der transportbonden 

Bond Ledentallen per 
1 jan. 1 juli 1 jan. 
1946 1946 1947 

CBT 1132 1245 1885 
RK 369 628 
Prot. 277 365 438 
CBT 3837 4822 5263 
RK 370 583 
Prot. 560 590 633 

1 juli 
1947 

2158 

467 
5992 

701 

1 jan. 
1948 

1984 
709 
556 

5820 
737 
716 

Tot en met 1 juli 1947 kunnen we voor aile bonden een stijging van de 
ledentailen constateren, zij het niet altijd en bij ailen even sterk. Zo krijgt 
de Amsterdamse afdeling van de CBT zijn duidelijkste accres tussen 1 juli 
'46 en 1 jan. '47, terwijl de Rotterdamse afdeling juist tussen 1 jan. '46 en 1 
juli '46 het snelst groeit. Dit kan impliceren dat in Amsterdam de havenar
beiders zich na de staking in grote getale van de EVC afkeren en zich bij 
de CBT organiseren, en dat de Rotterdammers dat niet doen. Het is echter 
evenzeer mogelijk dat de groei voornamelijk afkomstig is van andere tak
ken van transport, of dat het bier ongeorganiseerde havenarbeiders betrof, 
zodat we er geen doorslaggevende betekenis aan mogen hechten. Het is 
overigens opvallend dat na 1 juli 1947 het ledental der CBT in Amsterdam 
en Rotterdam weer terugloopt. Ten bate van de EVe? 

li. De EVe; de toenemende desintegratie die we onder IV.C.1.li. waar
namen zet na afloop van de staking door. De gescbiedenis van deze desin
tegratie vindt men elders beschreven (Harmsen & Reinalda 1975; Coo
mans e.a. 1976) zodat ik er hier niet nader op in hoef te gaan. Ik zou zelfs 
willen beweren dat door de staking de desintegratie versneld is en weI rnid
dels de eis van het NVV om een garantie-verklaring: op het Ja-en-Neen
congres van de EVC eind juli, zou blijken hoe groot de gespletenheid was. 

iii. Erkende vakcentrales en bonden; nauwelijks gegevens. Bij het NVV is 
in zoverre van toegenomen solidariteit sprake dat de anti-EVC gevoelens 
nu door ailen gedeeld worden, zoals zou blijken uit het afwijzen van de 
fusie in 1947; aIleen de textielbond "De Eendracht" stemde voor de fusie. 

iv. tim vii. Naar ontwikkelingen bij de werkgevers, de overheid, de CPNI 
"De Waarheid" en de niet-communistische pers na afloop van de staking 
is geen onderzoek ingesteld. Vooral bij de overheid zou dat moeilijk zijn, 
omdat er een kabinets-wisseling heeft plaatsgevonden. Over de werkgevers 
- en niet aileen de "havenbaronnen" - kan nog gezegd worden dat ze in 
toenemende mate hun deuren voor de EVC sluiten, en over de "burgerlijke" 
pers, dat ook bij hen de EVC niet veel populariteit meer geniet om het 

13) Bronnen VI, la, 2a en 3a. 
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eufemistisch uit te drukken. De algemene indruk is dat de cohesie allerwege 
toeneemt. 

2. Despotisme bij gebrek aan solidariteit 

AIleen voor wat de EVC betreft beschikken we in dit opzicht over gege
yens: als bij het Ja-en-Neen-Congres voor iedereen overduidelijk blijkt dat 
de EVC geen eenheid vormt besluit de Ieiding die eenheid op despotische 
wijze tot stand te brengen: men maakt een begin met het ostraceren van 
Iastige Ieden, terwijI de oppositie middels spreekverboden monddood ge
maakt wordt: er is maar ren lijn en dat is die van het HB en dus die van de 
CPN. Voor het feitenrelaas verwijs ik weer naar de specifieke literatuur 
(Harmsen & Reinalda 1975; Coomans e.a. 1976). Zoals ik al eerder aan
gaf is het vooral op dit punt dat ik met Harmsen c.s. van mening verschil: 
eerst na en door de staking worden EVC-lijn en CPN-lijn identiek. Door de 
allesoverheersende wens om met het NVV te fuseren wordt voortaan af
gezien van aIle interne democratie: EVC=CPN. De voorlopig Iaatste 
poging tot vakbondsdemocratie is daarmee misIukt; binnen de andere 
centrales is van democratie geen sprake. 

3. Intolerantie 

Zie sub 2. 

4. Coalities 

Ogenschijnlijk valt het "monsterverbod" tussen overheid, werkgevers, 
werknemers, erkende centrales en bonden, "burgerlijke" pers en in zekere 
mate CPN/"De Waarheid", zoals te verwachten was op grond van onze 
stelling, weer keurig uiteen. Men dient zich echter af te vragen of deze in
druk juist is. Zeker: een zo hechte coalitie als tijdens de staking kon onmo
gelijk bestendigd worden, maar we moeten toch vaststellen dat tot ver in 
de jaren '60 het IRS zich door een hoge graad van cooperatie gekenmerkt 
heeft. 

Een partner viel af: de CPN, en weI om dezelfde reden die de andere 
partners nog dichter tot elkaar bracht: de Koude Oorlog. Gezien de reeds 
v66r de staking bestaande sfeer van cooperatie kan de staking zeker niet 
als oorzaak ervan aangemerkt worden, maar weI kunnen we zeggen dat 
deze de deelnemers van het IRS nog dichter tot elkaar gebracht heeft. 

5. Groepsidentiteit en groepsgrenzen 

Ik kan volstaan met een verwijzing naar IV.c.5., omdat de afloop van het 
conflict in dit opzicht niets nieuws bracht. 

Concluderend kan gezegd worden dat het toepassen van de vijf hierboven 
genoemde stellingen op de resultaten van de staking nauwelijks iets toe
voegt aan het oordeel dat gevormd was op grond van toetsing van dezelfde 
stellingen aan het verloop van de staking. 
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6. Conflicten dienen om machtsverhoudingen duidelijk te maken, aldus 
emstiger onevenwichtigheden voorkomend. Het zal na het voorafgaande 
weinig betoog behoeven dat ik met deze stelliing geen moeite heb: de EVC 
had een duidelijke knauw gekregen en zou als machtsfactor in toenemende 
mate onbelangrijk worden, terwijl het IRS een nog meer cooperatief karak
ter had gekregen. 

7. Conflicten kunnen nieuwe typen van interactie tussen tegenstanders in 
het leven roepen; zij zijn een stimulus voor het ontstaan van nieuwe regels, 
normen en instellingen en dienen aldus als socialiseringsmechanisme. We 
lcunnen het daar in zoverre mee eens zijn dat met deze staking de nieuwe re
gels van het BBA zijn uitgetest. De groepen die ontevreden waren over de 
regels - havenarbeiders en EVC - hebben de strijd verloren, en ook zij zul
len zich voortaan aan die regels moeten houden. Zij die de regels hadden 
opgesteld waren in staat gebleken ze ook uit te voeren tegen heftige op
positie in. De staking had dit ondubbelzinnig aangetoond, en had als zo
danig als socialiseringsmechanisme dienst gedaan. 

8. Alleen conflicten om waarden, belangen en doeleinden die niet lijn
recht ingaan tegen fundamentele vooronderstellingen waarop een relatie be
rust, zijn functionee1 voor die relatie. Bij de havens taking waren er weI 
waarden en belangen in het geding die diametraal tegenover de "basic as
sumptions" stonden waarop de relatie der actors berustte. Desondanks 
kan het conflict functioneel genoemd worden. Het hangt er maar vanaf hoe 
je "functioneel" interpreteert: functioneel voor wie of wat. Het conflict was 
functionee1 voor de handhaving van het bestaande machtsevenwicht, doch 
dysfunctioneel voor het streven der arbeiders naar ontvoogding. Ik be
schouw de stelling dan ook als zinledig, tenzij wordt aangegeven ten aanzien 
waarvan conflicten functioneel geacht worden te zijn. In de visie van de 
structureel-functionalisten (w.o. Coser, wiens stellingen ik hier geparafra
seerd heb weergegeven) wordt met functioneel bedoeld het handhaven van 
de bestaande machtsstructuur. In dat geval is de stelling onjuist: het conflict 
was functioneel hoewel er "basic assumptions" op het spel stonden. 

9. Sociaal conflict leidt tot bipolaire machtsrelaties. Na bestudering van 
de havenstaking van '46 kan dit moeilijk staande gehouden worden. De 
macht werd juist hoe langer hoe meer geconcentreerd in handen van over
heid en werkgevers met de erkende centrales als "bijwagen". 

10. Groepsconflicten van het klasse-type resulteren in structuurverande
ringen, door een totale of partiele verwijdering van hen die aan de macht 
zijn of doordat zij die aan de macht zijn een deel of het geheel der eisen van 
hun opponenten tot de hunne maken. Net als bij de hieraan voorafgaande 
stelling kan dat na een analyse van deze staking moeilijk volgehouden 
worden. "Zij die aan de macht zijn" worden niet verwijderd, en van (ware) 
concessies aan hun opponenten is geen sprake. Integendeel. Daarmee is 
de stelling in strijd met deze "case study". 
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Concluderend kunnen we zeggen dat conflicten inderdaad machtsver
houdingen duidelijk kunnen maken en als socialiseringsmechanisme dienst 
kunnen doen. Tegen de verwachtingen in vonden we dat zelfs conflicten 
waarbij fundamentele vooronderstellingen op het spel staan niet dysfunc
tioneel behoeven te zijn. dat sociale conflicten niet noodzakelijkerwijs tot 
bipolaire machtsre1aties leiden en dat conflicten van het klasse-type de 
machthebbers niet tot concessies hoeven te dwingen. 

Tenslotte nog vier stellingen specifiek over de resultaten van stakingen. 

11. Door stakingen wordt het duidelijk wat de verschillende groepen 
scheidt; de groepseenheid wordt versterkt doordat men zich achter ex
pliciete doelstellingen schaart. Hiervoor kan ik verwijzen naar de hierboven 
behandelde stelling 5. 

12. Door het uitbreken van een staking krijgen de publieke opinie en de 
sociale controle vat op de "issues". Dat is voor mij zeer de vraag. Het is 
evident dat de pers, als spreekbuis van de publieke opinie, zich op de sta
king heeft gestort, maar heeft men begrepen waar het om ging? Ben ding is 
zeker: van kennis van en inzicht in de achtergronden geeft de pers weinig 
blijk. Ik ben dan ook niet geneigd deze stelling te onderschrijven. 

13. Een staking dwingt tot een snelle oplossing van het conflict. Niets is 
minder waar. Of we als conflictstof nu nemen de verzwegen eisen der haven
arbeiders, de erkenningseis der EVe of de aard van het IRS, in geen van 
deze gevallen bracht de staking een oplossing. Er was veeleer sprake van 
"Krisensuspension" om nog eens een term te ontlenen aan het revolutie
jargon (Dohse 1971). 

14. Een staking dient ter stabilisering van de sociale structuur door het 
identificeren van de groepen die het voor het zeggen hebben. Dit is een 
andere formulering van de reeds hierboven geconfirmeerde stelling 6. 

v. ANALYSE HAVENS 

In hoofdstuk II.B. heb ik t.a.v. de havens een driedelige vraag gesteld: 
zijn de oorzaken die Miller aanvoert (7 stuks) voor het ontstaan van een 
subcultuur van havenarbeiders de juiste, zodat we ze terug kunnen vinden 
in Amsterdam en Rotterdam (1), typeert hij die subcultuur (6 karaktertrek
ken) op de juiste wijze (2), en geeft een zodanige subcultuur inderdaad, zo
als Kerr & Siegel beweren, in hoge mate aanleiding tot stakingen (3)? 

ad 1. 
1. Het werk was ondanks SHB en HAR nog steeds zeer ongeregeld. Pas 

in 1955 komt er een definitieve regeliog voor losse arbeiders (Laan 1956, 
Jensen 1964). 

2. Het werk was gevaarlijk en vuil. 
3. Er was sprake van geringe stratificatie en mobiliteit. 
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4. De meeste arbeiders hadden geen vaste werkgever. 
5. Voortdurend contact met buitenlanders en hun ideeen. 

Tot zover blijkt Miller's opsomming weinig moeilijkheden op te leveren. 
Zijn laatste twee punten zijn echter wat meer controversieel: 

6. Woonden de havenarbeiders in aparte wijken bij de havens? Er zijn 
gegevens die er op wijzen dat dat in Amsterdam in sterke mate het geval 
was (Ter Roeven 1969, 107) maar dat men dit voor Rotterdam veel moei
lijker kan beweren (Binneveld 1974, 30). Als dit een belangrijke variabelc 
is, moeten we het effect ervan terug kunnen vinden in bepaalde verschillen 
tussen Amsterdamse en Rotterdamse havenarbeiders. 

7. Denken havenarbeiders dat hen door anderen een lage status wordt 
toegekend? Om dat te weten te komen zou men zulks expliciet in een en
quete gevraagd moeten hebben. Dat is bij mijn weten nooit gebeurd. Er 
valt dan ook niets over te zeggen. 

ad 2. 
1. Solidariteit en loyaliteit zijn inderdaad in hoge mate karakteristiek 

voor havenarbeiders. 
2. Men koestert grote argwaan jegens werkgevers en buitenstaanders. 
3. In hoeverre is er in de havens sprake van "militant unionism"? Ge

zien het feit dat de meest militante vakcentrale, de EVe, er op een hoge 
organisatiegraad kon bogen, lijkt het me aan geen twijfel onderhevig dat 
dit kenmerk ook voor Amsterdam en Rotterdam geldt. Ret enige probleem 
dat zich in dit verband voordoet is het verschil in militantie tussen Amster
dam en Rotterdam. 

Zoals al op grond van de hierboven onder punt 6 besproken verschillen 
verwacht kon worden zijn de Amsterdammers militanter dan de Rotter
dammers. Dat geldt overigens niet aIleen voor 1946 (aanvankelijke aarze
ling in R'dam, in A'dam niet) maar ook voor 1931, 1960 (Laan 1956, 173; 
Ter Roeven 1963, 259 e.v. en 283) en 1976. 

Ret lijkt mij overigens onwaarschijnlijk dat dit verschil in militantie aI
leen verklaard zou kunnen worden door te wijzen op het verschil in woon
situatie. Ret is diverse onderzoekers opgevallen dat de Amsterdamse ar
beiders over het algemeen militanter zijn dan de Rotterdamse, waarbij men 
als verklaring aanvoerde dat hier "oudstedelijk" tegenover "jongstedelijk" 
proletariaat staat: vroege tegenover late industrialisatie en klassestrijd 
tegenover conformisme (Buiter 1968, 212). Binneveld bestrijdt dit door er 
op te wijzen "dat er op het punt van industrialisatie weinig of geen verschil 
in periode tussen beide steden heeft bestaan" (1974, 29). Dat is echter m.i. 
niet de vraag, omdat daarmee in het midden wordt gelaten welk percentage 
van de loontrekkenden daarmee gemoeid was. Vroege industrialisatie in 
Rotterdam behoeft beslist niet uit te sluiten dat dit aanvankelijk op zo ge
ringe schaal was dat er geen sprake kon zijn van de vorming van een be
langrijke groep "oudstedelijk" proletariaat. 
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Verder moeten we denken aan het feit dat migratie in Rotterdam een vee1 
sterkere ro1 speelde dan in Amsterdam (Binneveld 1974, 30) zodat er in de 
eerste plaats in Rotterdam altijd een grote arbeidsreserve was die stakingen 
minder aantrekkelijk maakte, en in de tweede plaats stond men voor de 
moeilijkheid om de "groene" migranten politiek te mobiliseren en te inte
greren. Dit is het moment om te wijzen op het feit - gememoreerd onder 
II.B. - dat diverse auteurs van mening zijn dat een bepaalde subcultuur aI
leen tot stakingsgeniegdheid Ieidt a1s bepaalde macrofactoren aanwezig zijn. 
We kunnen dit bij deze onderschrijven, waarbij we als macrofactoren iden
tificeren het migratiepatroon en tempo, tijdstip en wijze van industrialisatie. 

4. Het opduiken van charismatische leiders kan eveneens in 1946 worden 
aangewezen: Van Os en Van de Berg in Rotterdam en in veel mindere mate 
Kleinsma in Amsterdam. In dit verband komt er nog een ander verschil tus
sen Amsterdam en Rotterdam aan het daglicht: de Amsterdamse havenar
beiders vertoonden tot 1940 anarchosyndicalistische voorkeuren bij hun 
keuze van vakorganisatie, terwijl na 1945 de meesten vermoedelijk de CPN 
een goed hart toedroegen. In 1960 valt dit niet meer na te gaan. De Rotter
dammers hadden, na een anarchosyndicalistische start (Rotterdam branch 
of the Dock, Warf, Riverside and General Labourers Union, 1889) zich tot 
1940 overwegend "modern" georganiseerd, om na '45 in groten getale naar 
de EV Cover te gaan, die in Rotterdam in handen van anarchosyndicalisten/ 
vrij-socialisten was. Dat hun eigen sympathieen ook in die richting gingen 
bleek uit de grote groep havenarbeiders die in 1947 met de OVB meeging 
toen deze zich van de EVC afscheidde. Nog in 1960 had de OVB een niet 
onbelangrijke aanhang en zelfs in 1970 liet zij nog van zich horen (Teulings 
& Leynse 1970). 

Hoe is dit verschil in politieke affiliaties te verklaren? 
Tot 1940 liggen de zaken vrij duidelijk: NVV en NAS met de bij hen aan

gesloten bonden verhielden zich als "conformistisch" tegenover militant, 
doch hoe de ontwikkelingen na '45 te verklaren? Zijn het de slechte erva
ringen der Amsterdammers met NAS-bonden die hen in de armen van de 
CPN drijven? Is er in Rotterdam sprake van een versterkt klassebewustzijn 
na '45 zodat ze de "modernen" de rug toekeren? 

"De straf op de zonde van het Reformisme is het Anarchisme", zoals een 
van mijn informanten zich uitdrukte (Bronnen VII.4); het verklaart echter 
weinig. 

Uiteraard hebben de oorlogsomstandigheden een belangrijke rol ge
speeld: de uiterst actieve CPN in Amsterdam had in Rotterdam geen gelijk
waardige pendant. Tenslotte is het bepaald niet uitgesloten dat personen 
hier de doorslag gegeven hebben: "charismatische" vrij-scocialisten als 
Toon van de Berg en Leen van Os ontbraken in Amsterdam. 

Het is uiteindelijk mogelijk dat de ideologie die net op dat moment "be
schikbaar" was de doorslag gaf: zelfs bij vrijwel gelijke objectieve om
standigheden is het niet noodzakelijk dat een gelijke ideologie ingang vindt: 
de ideologie die op het vereiste moment "verschaft" wordt, krijgt de meeste 
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aanhang (Hobsbawm 1971, 94). Vooropgesteld natuurlijk dat die ideologie 
een minimaal aantal attractieve 'oplossingen' biedt. 

5. Ook in de A'damse en R'damse havens vindt men een politiek pro
gressieve inslag naast een "conservatieve" kijk op veranderingen in de dage
lijkse praktijk van het werk (bv. mechanisering, containers). 

6. Of er bij de havenarbeiders sprake was van een "casual frame of mind" 
kan men niet zondermeer vaststellen. Ter Hoeven vindt op een later tijd
stip trekken die hierop wijzen in de Amsterdamse houthaven (1969, 109 
e.v.). Omdat ook de aard van het werk in '46 DOg meer "casual" was, kan 
verondersteld worden dat een "casual frame of mind" toen meer naar voren 
trad dan later. 

ad 3. Helaas vermeldt het CBS havenstakingen niet apart, zodat we niet 
op ondubbelzinnige wijze kunnen vaststellen of er in de havens meer ge
staakt werd dan elders. Het is aIleen bekend dat havenarbeiders doorgaan 
voor notoire stakers. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze indruk 
juist is. 

Concluderend kan gezegd worden dat de theorieen van Miller en Kerr & 
Siegel zich op een kritiek punt bij gebrek aan gegevens (voorlopig) niet laten 
verifieren; hun voorwaarden voor en kenmerken van een subcultuur kun
nen grotendeels steun vinden bij ons materiaal, al moet daarop Rirnlinger's 
correctie van de aanwezigheid van bepaalde macrofactoren aangebracht 
worden. 

VI. CoNCLUSIES 

Het is mijn bedoeling in dit hoofdstuk in het kort na te gaan wat er, na 
confrontatie met de havenstaking van 1946, van de gebruikte theoretische 
stellingen overeind kan blijven staan, en op welke punten de theorie aan 
aanvullingen of correcties toe is. Ik volg daarbij dezelfde systematiek als 
in de rest van het artikel. 

a. Oorzaken 

1. In de eerste plaats meen ik dat een onder verde ling in structurele en 
procesmatige oorzaken een analytisch bruikbaar instrument opgeleverd heeft. 
Deze onderverdeling toont aan dat vele denkers over conflicten en stakingen 
ons trakteren op een ongeconstructureerd bundeltje causale factoren zonder 
hierarchische ordening, waardoor toetsing een hachelijke zaak wordt. Een 
veel strakkere theoretische benadering als die van Dunlop laat zich mid
dels deze tweedeling uiteenleggen in een structureel gedeelte dat toetsbaar 
geformuleerd is, en een procesmatige gedeelte waarvan men dat niet kan 
zeggen. 

2. Dat is meteen een van mijn emstige punten van kritiek op de IRS
benadering als verklarend model. Een falsificeerbare theorie zal moeten 
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formuleren welke contextuele veranderingen het IRS zo beinvloeden dat een 
toe- of afnemend stakingsgedrag verwacht kan worden. Ter Hoeven's "on
gelijkmatige positionele verschuivingen" zijn in dit opzicht een stap in de 
goede richting. Het zij echter duidelijk dat een zodanige formule verregaand 
geoperationaliseerd zal moeten worden om bruikbaar te zijn. 

3. Verder dringt zich de vraag op of Dahrendorf's opmerking over de 
ijzeren wet der oligarchie (die aanleiding geeft tot wilde stakingen in een 
sterk gecentraliseerd IRS) moet worden opgevat als een verfijning van of 
correctie op de stellingen van Ross & Hartman over het verband tussen een 
bepaald type IRS en een bepaald type stakingsgedrag, of dat hiermee hun 
theorie gefalsificeerd is. Zoals ik al eerder aangaf voelden de auteurs zelf 
ook al nattigheid: "There are countervailing pressures, to be sure: 'shop 
steward revolts' unofficial strikes, and other forms of insurgency within 
the ranks of labor; .... But these unsettling influences have clearly been 
weaker than the tranquilizing forces" (1960, 59). 

Schrijvers denken hier vooral aan de stakingspiek na de Tweede Wereld
oorlog in de V.S. en in 1947/48 in Italie en Frankrijk: voorbijgaande ver
schijnselen dus. Ik: meen dat dit een onderschatting is van de krachten die 
we hier op het spoor zijn. De fundamentele fout van Dunlop en Ross & 
Hartman is m.i. bet feit dat zij werknemers en de hen vertegenwoordigende 
organen als cen gebeel (cen actor) zien. Naast de vijf door hen gehanteerde 
variabelen zou ik daarom een zesde willen invoeren: de mate van vakbonds
democratie. Als de arbeiders van de ene bevoogding in de andere verzeild 
raken zijn op den duur (wilde) stakingen te verwachten, al kan er heel lang 
sprake zijn van diffuse frustratiegevoelens die aanleiding geven tot "with
drawal" of gemaskeerd protestgedrag. 

4. Dat brengt ons op de m.i. in de theorie onderschatte rol van de "accele
rator" of politiserende "tegenelite". 

Het optreden van 'breakaway unions' of niet erkende bonden is nauwe
lijks systematisch onderzocht. De havens zijn in dit verband een veelbe
lovend terrein van onderzoek; als we ons tot Nederland en het recente ver
leden beperken zien wij het fenomeen van het (actie-)comite opnieuw in 
1970 en laatstelijk in 1976 opduiken. Het is dus bepaald geen uitsluitend 
academische kwestie. Stakings-theoretici zullen op dit punt te rade moeten 
gaan bij de staseologie. 

5. Is het hanteren van het IRS-model in verband met onze staking geen 
sociologische moker waarmee ik probeer een simpele historische noot te 
kraken, als men bedenkt dat oorlogen veelal een radicalisering ten gevolge 
hebben? 

Om de navolgende redenen moet ik zulks ontkennend beantwoorden: 
(1) Radicalisering kan zich op aIle mogelijke wijzen uiten en behoeft dat 

niet noodzakelijkerwijs in de vorm van stakingen of 'breakaway unions' 
te doen. 

(2) Niet overal ter wereld vinden we onmiddelijk na '45 verhoogde sta
kingsactiviteit; integendeel. 

(3) De rol van de oorlog vindt zijn plaats in de door mij beschreven con-

zo 
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textuele veranderingen en het effect daarvan op het IRS; het is slechts een 
der vele factoren. 

(4) De radicaliserende rol van oorlogen als zodanig levert een onvol
doende theoretisch gefundeerde verkiaringsgrond op. Het betreft hier 
slechts een gegeneraliseerd ervaringsfeit. 

6. Ten aanzien van de procesmatige oorzaken laat de conflicttheorie het 
vrijwel geheel afweten. Marx overigens nog meer dan Dahrendorf (Turner 
1973, 237 e.v.). 

b. Aanieidingen 

Hierover zwijgt de theorie; vermoedelijk terecht. 

c. Verloop 

1. In het algemeen kan gezegd worden dat de benadering SimmeljCoser 
emstig lijdt onder een gebrek aan definieerbare of gedefinieerde begrippen. 
Hoe meten we bijvoorheeld begrippen als solidariteit, cohesie, groepsiden
titeit en groepsgrenzen? De door mij getoetste stellingen uit deze 'school' 
konden veelal noch gefalsificeerd noch geconfirmeerd worden, en lang niet 
altijd bij gebrek aan gegevens. 

2. Indien dan toch geproheerd wordt - op "verstehende" wijze - met het 
begrip cohesie te werken, wijst deze 'case study' uit dat het effect van een 
conflict op de cohesie van een groep in vele gevallen neutraal kan zijn. 

3. De stelling dat conflicten verlegd kunnen worden van het economisch 
naar het politiek strijdtoneel en andersom biedt interessante perspectieven 
doch is in zijn huidige vorm niet te falsificeren en dus onbruikbaar. 

d. Intensiteit, duur, gewelddadigheid 

1. Nauwkeurig definieren van deze drie in principe meetbare begrippen 
bleek eerste vereiste. Het 'meten' van gewelddadigheid zal hierbij de groot
ste moeilijkheden opleveren. Er wordt in die richting echter al veel onder
zoek gedaan (Gurr & Ruttenberg). 

2. Intensiteit en gewelddadigheid moeten duidelijk van elkaar onder
scheiden worden. Dahrendorf heeft hier reeds een poging toe gedaan (1959, 
210e.v.). 

3. Het is zeer de vraag of de mate van betrokkenheid van de deelnemers 
en het aantal betrokken partijen relevant is voor de intensiteit. Het is wel
licht voldoende voor een intensief conflict als bij een partij de deelnemers 
er in hun totaliteit bij betrokken zijn. 

4. Te gemakkelijk heeft men altijd aangenomen dat bij institutionalisering 
van de kiassentegenstellingen de intensiteit der conflicten zou afnemen. 
Hier geldt hetzelfde als onder a.3. 

e. Beeindiging 

1. Vele op dit terrein bestaande stellingen klinken plausibel, maar blij
ken niet houdbaar. Wellicht omdat oorsprong en verloop van conflicten 
een boeiender schouwspel opleveren dan de beeindiging ervan, heeft dit 
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onderdee1 - behalve waar het intemationale conflicten betreft - te weinig 
aandacht gekregen. 

2. Er behoeft geen relatie te bestaan tussen het tijdstip en de manier 
waarop een conflict gereguieerd wordt en de ,issues at stake' of de mate 
waarin de partijen nader tot elkaar gekomen zijn. 

3. De enige relatie die we gevonden hebben is die tussen de manier waar
op het conflict beeindigd werd en het gezag van de partijen die, om welke 
redenen dan ook, een einde aan het conflict wensten te maken. 

4. De mate waarin de heersende "ideologie" (in de ruimste zin des woords) 
conflicten als ongewenst beschouwt, moet als een autonome variabele ge
hanteerd worden. 

5. Naarmate het aantal betrokken partijen groter is zal reguiering van 
een conflict eerder vergernakkelijkt dan bemoeilijkt worden. 

f. Gevolgen 

1. Theoretische stellingen over het verloop van conflicten/stakingen en 
proposities over hun gevolgen c.q. functies liggen in elkaars verlengde. Ten 
dele kan dan ook naar sub c verwezen worden. 

2. Conflicten kunnen machtsverhoudingen duidelijk maken en als so
cialiseringsmechanisme dienst te doen. 

3. Zelfs conflicten waarbij fundamentele vooronderstellingen op het spel 
staan behoeven niet dysfunctioneel te zijn ten opzichte van de handhaving 
van de bestaande machtsstructuur. 

4. Sociale conflicten leiden niet noodzakelijkerwijs tot bipolaire machts
relaties, terwijl ze evenmin de machthebbers tot concessies hoeven te 
dwingen. 

5. Met de specifieke theorieen over de resultaten van stakingen is het 
droevig gesteld. Stakingstheoretici zullen er goed aan doen kennis te nemen 
van wat er op dit gebied door conflict-theoretici aan werk verzet is. 

6. De kem-uitspraak van de richting Simmel/Coser: "Conflict is not al
ways dysfunctional for the relationship within which it occurs"; kunnen 
we door onze "case-study" steunen, als we daarbij maar bedenken dat met 
"dysfunctional" hier bedoeld wordt dysfunctioneel voor de handhaving 
van de machtsverhouding tussen de actors. 

EpILOOG 

De EVC heeft het cooperatief klimaat in Nederland eerder versterkt dan 
verzwakt; de partijen van de toch al bestaande "coalitie" werden door de 
havenstaking van 1946 nog verder naar elkaar toe gedreven. In dat licht 
bezien was de EVC een historische vergissing, die nergens anders in Europa 
begaan is. Zo is bijvoorbeeld in Belgie, Duitsland, Frankrijk en ltalie de 
"eenheid" tot stand gebracht binnen bestaande kaders. Dit was een gevolg 
van de eenheidsfrontstrategie van Moskou, en eens te meer wordt daar
door duidelijk dat de EVC zeker niet van het begin af aan door de CPN 
gecreeerd en gedomineerd werd. 
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BBAI 
BBAII 
CBT 
CRB 
EVC 
GAB 
HAR 
IRS 
LAR 
NVB 
OVB 
SvdA 
SHB 
SVN 
SVZ 

MKORtlNGEN 

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, 1944. 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, 1945. 
Centrale Bond van Transportarbeiders (NVV). 
College van Rijksbemiddelaars. 
Eenheids Vakcentrale. 
Gewestelijk Arbeids Bureau. 
Haven Arbeids Reserve (Rotterdam). 
Industrial Relations System. 
Landelijke Advies Raad (van de EVC). 
Nederlandse Yolks Beweging. 
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties. 
Stichting van de Arbeid. 
Samenwerkende Haven Bedrijven (A'dam). 
Scheepvaart Vereniging Noord (A'dam). 
Scheepvaart Vereniging Zuid (R'dam). 

OVERZICHT VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR 

A. Bronnen 

I. Dag-I Weekbladen 
1. De Waarheid (Rotterdamse editie) 
2. Rotterdamsch Nieuwsblad 
3. Werkend Nederland (orgaan van de EVC) 
4. Het Vrije Yolk 
5. Het Parool (R'damse editie) 
6. De Tijd 
7. De Volkskrant 

II. Archie! Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
1. Collectie EVC; V banden (990 I tim X) 
2. Collectie NVV; 

a. notulen DB (1945/'46) 
b. Fusie EVC/NVV 
c. Archlef A. Kloos (map 3) 
d. Archief E. Kupers (map 1, 2 en 3) 

3. Collectie Radenbeweging (map 264 en 265) 
4. Collectie Stichting van de Arbeid; 

a. verslagen bestuursvergaderingen 
b. stakingen 
c. agenda's + bijlagen 
d. Sociale Zaken 

lli. Algemeen Rijks Archie! 
1. Collectie Joekes, Nr. 53 
2. Collectie Stikker, 5 - G 

IV. Archivalia Ministeries + lagere overheden 
1. Algemene Zaken: notulen rninisterraad 
2. Defensie: map: havenstaking A'dam/R'dam 1946 
3. Sociale Zaken : 

a. Archlef directoraat-generaal van de Arbeid; codenr. -1.838.92; haven
staking 1946 

b. Loonbureau 
c. Correspondentie Gewestelijke Arbeidsbureaus, eadenr. -396.11/ 

08.892; Zeeliedenstaking te A'dam en R'dam 
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4. Verkeer en Waterstaat: 166-166-3, 1949, dossier 196.296 
5. Gemeenteraad R'dam; agenda B & W 
6. Politierapporten R'dam 

V. Archivalia Scheepvaartverenigingen 
1. Dossier SVZ; Arbeidsconfiicten: werkstakingen-uitsluitingen. Rotterdam 

haven: 29.4.46/2.7.46. 
a. map verslagen EVC-vergadering + manifesten 
b. map correspondentie 

2. a. Rapport SVN; ongedateerd (ook aangetroffen sub IV. 3.a) 
b. Jaarverslagen 

VI. Archivalia Transportbonden 
1. Centrale Bond van Transportarbeiders (NVV): 

a. Verslag over de jaren 1946/47 
b. Bondsorgaan (tot 1 juni 1946 geheten: "Koopvaardij en visscherij", 

daarna: "De Koopvaardij") 
2. Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders (CNV): 

a. Verslag over de jaren 1946/47 
b. Bondsorgaan (tot 3 juni 1945 weekberichten, daarna: "Toenadering") 
c. Notulen van de HB-vergaderingen 

3. Ned. R.K. Bond van Transportarbeiders "St. Bonifacius" (KAB): 
a. Verslag over de jaren 1946/47 

VIT. Interviews 
1. Met B. Blokzijl; in 1946 voorzitter EVC (14.3.73) 
2. met J. Bruens; tijdens W.O.II betrokken bij besprekingen over oprich

ting EVC (12.4.73) 
3. met W. Drees Sr.; in 1946 minister van S.Z. (28.2.73) 
4. met W. v. Exter; tijdens W.O.II door de CPN vrijgesteld om de EVC te 

organiseren (16.4.73) 
5. met W. F. de Gaay Fortman; in 1946 chef van de afdeling Arbeid II 

van het ministerie van S.Z. (1.3.73) 
6. met K. Gardenier; in 1946 als staker betrokken bij de R'damse haven

staking (14.11.72) 
7. met D. Kleinsma; in 1946 voorzitter Transportbond EVC (door J. 

Heemskerk,1.5.72) 
8. met D. Kleinsma en E. Sip; EVC-bestuursleden (15.3.73) 
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LEVENSBERICHT 





MR W. SUERMONDT WZN 

Rotterdam, 18 april 1897 - Leersum, 14 mei 1976 

Rotterdam heeft de naam een stad te zijn waar veel mogelijk is, waar 
mensen met intelligentie en doorzettingsvermogen bedrijven kunnen stich
ten die in betrekkelijk korte tijd tot grote bloei kunnen komen en tot ver 
over de grenzen naam kunnen maken. Zulke mensen zijn er in die stad in
derdaad altijd geweest en te hopen valt dat zij er altijd zullen zijn. Er zijn 
echter ook anderen, even intelligent en energiek, die bestaande bedrijven 
weten te consolideren en uit te bouwen. Zo iemand was ons lid Mr W. Suer
mondt, geboren op 18 april 1897 en overleden op 14 mei 1976 op zijn buiten 
te Leersum, waar hij en zijn echtgenote al jaren gel eden waren gaan wonen. 
Als te1g uit een oude koopmansfarnilie was hij na zijn studie en verdere op
lei ding aan het roer gekomen van het farniliebedrijf E. Suermondt en 
Zoonen & Co., reders en kooplieden sinds het begin van de 18e eeuw; de 
oprichting moet al hebben plaats gevonden v66r 1736, de datum van de 
oudst bekende acte waarin zij wordt vermeld. In het begin van onze eeuw 
heeft de firma zich uitgebreid door ovememing van de Fa. A. C. Fraser en 
Co. die omstreeks 1860 was opgericht door Alexander Caspar Fraser die 
toen consul-generaal van Engeland te Rotterdam was. De aldus gecombi
neerde bedrijven deden zaken op allerlei gebied waarbij in latere jaren spe
ciaal de nadruk werd gelegd op verzekeringen en beleggingen. Naast zijn 
zaken vond Mr Suermondt tijd en gelegenheid om anderen van zijn grote 
commerciele ervaring te doen profiteren. Zo was hij hoofdbestuurslid van 
het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, bestuurslid van 
het Bataafsch Genootschap voor proefondervindelijke Wijsbegeerte en van 
het Koloniaal Instituut, curator van de Nederlandse Econornische Hoge
school Oater uitgemond in de Erasmus Universiteit), Kroondirecteur van 
het Vrij Entrepot, lid van de Tariefcomrnissie en Rechter-plaatsvervanger 
in de Rechtbank van zijn woonplaats. Na de Tweede Wereldoorlog werd 
hij benoemd tot beheerder van het Thyssen-concem, voorzover hier te 
lande gevestigd. 

Zijn historische belangstelling kwam o.m. tot uiting in een artikel "Drie 
jaren van Europeesche spanning, 1830-1833" (in Rotterdams Jaarboekje 
1943, bIz. 84) over onze perikelen met Belgie, waarbij hij kon putten uit 
authentieke correspondentie uit die dagen. Als lid van het Historisch Ge
nootschap "De Maze" heeft hij in de bezettingsjaren lezingen gehouden 
over datzelfde onderwerp en over parallellen tussen de Napoleontische tijd 
en de Bezettingstijd. 

Ook op sociaal gebied heeft hij zich bewogen. Zo hebben o.m. de stichting 
Kuyl's Fundatie en de stichting Vrouwe Groenevelt's Liefdegesticht van 
zijn bestuurlijke gaven profijt gehad. Veel belangrijker dan deze illus
tratieve, maar niettemin droge opsomming van functies is dat hij een bui-
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tengewoon beminneIijk man was zoals men er maar al te weinig tegenkomt. 
Hij bad de gave goed te kunnen luisteren en dan met een bezonken oordeel 
te komen. Tot bet laatst toe is hij de politieke en economiscbe ontwikke
Iingen in de samenleving met grote interesse blijven volgen. 

A. S. NOLST TRENITE 
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