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ON THE ROAD TO INDUSTRIAL PRECISION

The case of coinage in the Netherlands (1672-1791)')
door
F. C. SPOONER
The present study belongs to the history of best-practice techniques and
has a double purpose. In the first instance, it concerns the capability under
the ancien regime, in a Europe still predominantly agrarian, to produce highgrade currency sufficient for the needs of a growing market economy. From
the colonies of Spain and Portugal, from Africa, even from the mines and
river-beds of Europe itself, consignments of precious metals poured into circulation, and in time transformed systems of coinage which had long been
the domain of craftsmen and artists. They had performed remarkably well
when outputs were small, but under the unrelenting pressures of quantity
production, machinery of all types, sooner or later, now here, now there,
came to replace the hammer and clipper. So it was for a time with the moulin
in Paris, introduced for the reforms of 1550-52; and again with Jean Varin's
work in 1640-41'). From 1586, the famous molino of Segovia began to roll
out coins like shelling peas' ). And elsewhere, came other innovations') . At
') The material used in this article comes from research for my forthcoming study
on monetary affairs in the Netherlands, 1600-1795. I am grateful to the Leverhulme
Trust Fund for having kindly given me a Fellowship in European Studies; and to the
University of Durham for leave and other valuable assistance.
' ) F. C. Spooner, The International Economy and Monetary Movements in France,
1493-1725 (Cambridge, Mass., 1972), pp. 140-143, 182-184. The innovation, of German origin, was authorised by Henry II in his lett res patentes of 31 March 1549 n.s .,
but was not in full operation until 1552. However, it seems unlikely that the equipment
was of the" balancier" or screw-press type, as suggested by E. Cartier, "Monnoies de
la I1le race depuis Charles VI jusqu'il Henry IV", Revue de la numismatique
fran<;ai se, III (1838), pp. 368-388.
') The rolling-presses arrived from Germany, see Casto Maria del Rivero, " Ellngenio de la Moneda de Segovia," Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XL
(1919), p. 154; Antonio Beltran Martinez, "El Museo numismatico de Segovia y la
primera acuftaci6n de la ceca segoviana," Numisma, CXXXVIII-CXLIII (1976),
p. 129. For some of the technical difficulties, see also Rafael Duran, "La acuftaci6n
en el molino de la ceca de Segovia," Numisma, XIV (1955), p. 131.
') The first indications of coinage with rolling machines appear in the mid-sixteenth
century for Nuremberg, Augsburg, and other cities in southern Germany, and spread
to Lower Saxony: see Wilhelm Jesse, Miinz- und Geldgeschichte Niedersachsens
(Brunswick, 1952); the substitution of the "balancier" was a later development, clear
by the seventeenth century. The later developments in Paris at the close of the eighteenth century were very interesting, with, for example, the proposals in 1787 to use
steam engines; and the remarkable work of Philippe-Joachim Gengembre. For the latter, see the studies of Jean-Marie Darnis, esp. "Les problemes de frappe sous Ie
Consulat et l'Empire" , Bulletin de la Societe Numismatique, XXXIll (1978), and the
forthcoming publication.
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the going technologies, such equipment managed to cope with the quantities;
but what about quality? Merchants in Italy soon treated the Segovia coins
with marked suspicion') . In Prussia under Frederick the Great, complaints of
defective coin were legion. Throughout the continent, indeed throughout the
world, the money-changer with his scales, weights and currency tariffs was an
all too familiar figure; and he was perhaps first in line to tackle the salient
question: to what degree did standard coin meet the precise monetary requirement of acceptability?
Secondly, there is the special case of the Netherlands economy and its place
on the moving frontier of technical change which opened into industrialisation. Few will doubt the complex nature of those changes-the expansion of
rural industries'); the emergence of "proto-factories"') before the application of scientific methods to production achieved its full effect. A great deal
has been written about the end of the Republic in economic decline,
"decline", that is, by comparison with an earlier success, so astonishing in
the mid-seventeenth century. Then, everything seemed to contribute to a
unison of high achievement: the vision of Rembrandt and intellect of
Spinoza, an imperial vocation and naval prowess, the academe of Leiden and
urban splendour of Amsterdam. In the eighteenth century so the story goes,
the sparkle passed into periwigs and stilted luxury, leaving the historians little
to chronicle but the growing tarnish on the golden age and the multifarious
problems of maturity, shrinkage and decay. All faded in the shadow of a
dying day.
That, however, is one version. There can be little doubt that some sectors
of the Netherlands economy were in trouble. The cloth trades of Leiden and
Haarlem made vociferous demands to the States of Holland and West
Friesland for privileged treatment. The sugar industries, with difficulties in
Surinam, faced growing competition from other refiners, such as those in
Dusseldorf. Printers and publishers preferred French to Dutch paper. The
commodity trade of Amsterdam had to contend with the restless expansion
of Hamburg and London. And A. M. van der Woude, in his study of the
Noorderkwartier, has led a numerous field in producing evidence of regional
depopulation'). Nevertheless the concept of overall decline does not have
') Pedro de Mendoza to Philip II, letter from Genoa, 20 Nov. 1588, Archivo de
Simancas, Estado, Legajo 1420. Later, for example, in the Grida of 12 Jan. 1633, the
Republic put the reales de a ocho "del molino" at two and a half per cent discount on
the old reales of Spain, Archivio di Stato, Genoa, Zecca Antica, 61.
') Franklin F. Mendels, "Proto-industrialisation: the First Phase of the Industrialisation Process", Journal of Economic History, XXXII (1972).
') Herman Freudenberger and Fritz Redlich, "The Industrial Development of
Europe: Reality, Symbols, Images", Kyklos, XVII (1964), pp. 381-382.
') A. M. van der Woude, Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek
in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late
middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw, AAG., Bijdragen, XVI (Wageningen, 1972), and see also J. A. Faber, et aI., "Population changes and economic
developments in the Netherlands: a historical survey," ibid., XII (1965); S. C.
Regtdoorzee Greup-Roldanus, Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen (The Hague,
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universal support in recent research. Johannes de Vries makes the point
abundantly clear in his excellent study of the eighteenth century, showing
that important sectors continued to flourish'). At the close of that century,
the rural sector, which had been significant in the golden age'O) either remained prosperous, or responded to the growing opportunities in the German
hinterland. Financial operations had an important part to play. In some sectors with high technical inputs, the same may also have prevailed: for example, shipping and insurance"); and the munitions industries in which the
Netherlands retained a special position. Economic structures in Europe were
in the process of slow but profound transformation; and the Netherlands
too, for all its heavy commitments, gave signs of change.
For technology much of the limelight has naturally fallen on Britain, the
Britain of the "first industrial nation""). Some of the advances were huge
enough: the efficiencies of John Harrison's fourth chronometer (1759), Jesse
Ramsden's lathe (1718), and Henry Maudslay's micrometer, the great "Lord
Chancellor" (1805). Such bench-marks of accuracy were not in isolation in
Europe. Fran~ois Crouzet noted some time ago that the differences between
France and England were more of degree than kind"). Indeed, reaching a
high level of accuracy as a work of art was always within the realm of
possibility; but it was an entirely different undertaking to perform consistently in the long runs of production which promised economies of scale. This
was implicit in industrialisation properly so-called and it was a barrier to be
crossed. The fine clocks of John Harrison and Thomas Mudge were not easily repeated. The difficulties of Eli Whitney in Connecticut in achieving a
system of interchangeable parts are well-known. The gist of the argument in
this study is that by the late eighteenth century, the Netherlands attained a
degree of precision in coinage which compared more than favourably with
high technical achievements elsewhere in Europe and across the Atlantic.

1936), pp. 287-294; see also the Request van de Suijker-Rafinadeurs (17 ApI. 1777),
Algemeen Rijksarchief, The Hague, Staten Generaal, 3832, p. 245.
') Johannes de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende
eeuw (Leiden, 1968), pp. 1-10.
'0) Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500-1700 (New
Haven, 1974), and The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600-1750 (Cambridge, 1976), esp. pp. 251-254. See also P. W. Klein, De zeventiende eeuw
(1585-1700), in 1. H. van Stuijvenberg (ed.), De Economische-geschiedenis van
Nederland (Groningen, 1977), p. 90, and his Kapitaal en stagnatie tijdens het Hollandse vroegkapitalisme (Rotterdam, 1967).
") The conflict over the delivery of naval timber to France worsened in 1778-1780,
marking something of a break in the Amsterdam insurance market .
") Peter Mathias, The First Industrial Nation, an Economic History of Britain
1700-1914 (Cambridge, 1969).
") Francois Crouzet, "Croissances comparees de I' Angleterre et de la France au
XVllle siecle", Annales, (Economies, Societes, Civilisations), XXI (1966),
pp. 290-291. See also N.F.R. Crafts, "Industrial Revolution in England and France:
Some Thoughts on the Question 'Why was England First?''', Economic History
Review, 2nd seL, XXX (1977); and the discussion between W. W. Rostow and N.F.R.
Crafts, ibid., XXXI, pp. 610-614.
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The evidence to support this comes from the mints of the Netherlands.
Coins can be considered, almost by definition, as examples of interchangeable parts. And for the Dutch currency, this point carried weight since
the various standard types contributed to the economy's coordinating rOle in
trade, and circulated to the remote corners of the continent and across the
seven seas. Demand factors then had a part to play, so that improvements in
degrees of accuracy responded to opportunities for profit and had repercussions far beyond the frontiers of the United Provinces. Such problems belong
rightly to a general progress in technical efficiencies in the late eighteenth
century, to that twilight zone between the approximate and the precise. There
can be little doubt that the movement was wide-ranging, ill-concerted and
complex. Nevertheless, the Netherlands so often labelled as stagnant can be
seen, significantly, in the context of adopting best-practice techniques, and
with positive success.
The mints under the Dutch republic continued an older system of coinage
common to the whole of the Netherlands under Spanish rule. On independence, it settled for a federal network of some eight provincial mints
(two in Holland and West Friesland, and six for the other provinces); with
the addition during the seventeenth century, of some six rijksmunten or city
mints under the municipal authorities"). In this way, the traditional system
centred on Brussels passed into a new administration. The monetary reforms
of 1586 revived the appointment of Generaalmeesters, and the States-General
confirmed this executive committee as overseers of the currency and of the
mints"). Within the federal system, it meant control of the coinage.
Each mint had its own internal supervision. Basically coinage was a commercial operation, with officials appointed to maintain the legal requirements'"). In charge was a mintmaster, who ran the business of buying
precious metals, producing and distributing the coins, but he was held accountable to the province and State. Under him came an assay-master who
") For all matters concerning the monetary administration of the Netherlands, see
the classic study of H. Enno van Gelder, De Nederlandse munten (sixth edition,
Utrecht, (976) esp. Chap. V; and his "De Muntbus: het toezicht op de munt vervaardiging in de tweede helft van de l7e. eeuw", Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, XXXIII-XXXIV (1946-47). I am
particularly grateful to him for so kindly giving advice on a number of technical
points, and for references cited in the course of this article. In 1659, the mints listed
were Harderwijk, Dordrecht, Middelburg, Medemblik (for West Friesland), Leeuwarden, Utrecht, Zwolle (for Overijssel), together with the Rijksmunt in the city of Kampen, Algemeen Rijksarchief, The Hague, Generaliteits Muntkamer (hereafter cited as
A. R., Gen. Mun.), 10, fos. 45ro-46vo. In 1702, the Rijksmunten listed were Nijmegen, Zutphen, Deventer, Kampen, Zwolle, and Groningen.
") For the sequence of events leading to the appointment of Generaalmeesters in
1586 and their restriction to three in 1587, see the Introduction by R. Bijlsma in Inventaris, Rijksarchieven (The Hague, 1930), reference communicated by H. Enno van
Gelder. A resume of their history was provided in the Advis to the States General of
11th May 1761, A. R., Gen. Mun., 24, fos. 114ro-117ro.
") For the Essayeur-Generaal, see Bijlsma, op.cit., p. 34.
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supervised the meltings; an engraver who cut the dies; and workmen or
minters with their foreman or smith-master. And not least, there was the
warden: he had the constant care of controlling the quality of output and
putting samples of coin in the bus or box") . This mint-box was closed
periodically, to be opened again in the presence of the Generaalmeesters. The
sample coins were then weighed. A certain number were taken by the
Assaymaster-General for proving the fineness "uit de kant en uit de
massa" 18). From these tests, the mint-master was declared to have either met
the minimum requirements laid down by the States General; or failed in his
obligations and so subject to penalties. At the same time, the seigniorage-in
effect, a kind of value-added tax levied by the provinces or State-was
calculated and included in the final account. The system had evolved in
Europe over the centuries and under the Republic it remained highly
organised.
What was the equipment of the mints? And what were their efficiencies?
Clearly there could be differences in performance between one mint and
another, but all the time that output was relatively low, the craftmanship of
hammered coins usually satisfied the legal requirements. The mint-master at
the beginning of a contract was given an instructie which ordered the coins to
be "fine, round, and well-minted, and of the same weight"I.); and these constraints were on average met. However, as the volume of coinage increased,
new methods were required, and the transition from the art of the craftsmen
to the semi-industrial production of mills and presses was not always smooth
and rapid. Certainly in adopting new techniques, even in the high summer
of its golden age, the Netherlands seemed to have lagged behind the
developments of other countries. In a placaat of 17th September 1611, the
States General formally forbad coins made with the press. But this official
attitude was not universal, and four years later, another report praised the
methods used in France, since these made forgery all the more difficult'·).
Nevertheless, high capital outlays and running costs were powerful deterrents, and new techniques were not seriously undertaken until the discussions
for the new types of domestic currency introduced in the Republic during the
last quarter of the century.
To set this in perspective, it should be noted that in the second half of the
seventeenth century, there were two major adjustments in the heavy silver
currency. The first came on lIth August 1659 and introduced two new
"capital" coins. Both were designed for international trade as negotiepenningen, to take the place of currency from Spain and the southern
" ) H. Enno van Gelder, De Muntbus, op.cit., p. 10; A.R., Gen. Mun., 26, fos.
303vo-306ro.
I') H. Enno van Gelder, De Muntbus, op.cit., pp. 25, 27 and note; A.R. Gen.
Mun., 34, fo. 326vo. The procedures in Westphalia and in Deventer, Zwolle and Kampen are studied by Peter Lennartz in "Die Probationstage und Probations register des
niederliindisch-westfiilischen Kreises", Numismatische Zeitschrift, XLVI (1913) .
I') As, for example, in the Instructie of 1584, A.R., Gen. Mun., I, fo. 4Ovo.
20) A.R. , Gen. Mun., 3, fo. 7ro.
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Netherlands. These were the rijder or ducaton, weighing 7~:~ to the mark
(32.7792 grammes) and 11 penningen 7 grains fine (0.9410); and the dukaat
weighing 8;~:!~ to the mark (28.2550 grammes) and 10 penningen I H· grains
fine (0.8733 fine)"). In time, the ducaton, the more valuable of the two, was
largely exported by the United East India Company to the Far East. The
dukaat circulated particularly in the Baltic countries, and quickly established
itself there as a standard currency. It gradually took over the role and name
of an older Netherlands rijksdaalder(weighing 29.0302 grammes at a fineness
of 0.8854)"). For Samuel Ricard, this currency from the Netherlands was a
sine qua non of the northern trade and a key to successful deals stretching
from the Sound to Russia").
The second reform introduced a standpenning strictly for domestic circulation. This was the silver gulden, weighing 23J~: to the mark (10.6060 grammes) at II penningen fine (0.9167), which first appeared in 1680 in the
province of Holland and West Friesland as a provincial or Staten gulden.
Fourteen years later it was adopted generally for the Republic by the
Resolutie of the States General of May 1694 and became a Nederlandse
gulden. In effect, the reform was spaced over more than two decades, as is
clear from the report of Willem Boreel (1st April 1672) after a visit to the
Wisselbank in Amsterdam H ). Both the reforms of 1659 and 1694 were
longlasting: the silver rijders, dukaten and guldens remained basic components of the monetary system during the Republic.
At the time, the discussions also turned on using the coin-press. Plans and
designs for suitable equipment were obtained from the drawings of Daniel de
Blieck, on his return from France just as war was about to break out
(1672-78)"). However, the early trials produced results which were far from
impressive. The machines presented a number of technical problems: the
rollers of the mills were not of the right diameter and so produced plates of
uneven thickness; and the quality of the steel in the dies was often too brittle
to stand the pressures of striking. In this, the alloy or fineness of the coins
had a part to play. Using a press for the coinage of small change, or
payementen-the schellingen, double stuivers and stu ivers-was ruled out,
") A.R., Staten Generaal, 5727 (I), 29 Jul. 1659; A.R., Gen. Mun., 15, fos. 26ro33vo. In Dordrecht, the coinage of the silver rijder began on II September 1659 and
the dukaat the following day, A.R., Gen. Mun., 30, fos. 129 et seq. Commencement
dates varied from mint to mint: in Middelburg the work on the rijder started on II August (the date of the Instructie) and the same as in Harderwijk for the dukaat.
") A.R ., Gen . Mun., 10, fos. 14ro-18vo.
") Samuel Ricard, Traite generale du Commerce, (3 vols., Paris, An 7, 1799-18(0),
I, p. 282. This edition was kindly lent to me by Father Bernard Payne, Ushaw College.
") Willem Boreel to States of Holland and West-Friesland (letter, I Apr. 1672),
A.R., Gen. Mun., II, fos. 395ro-39.6vo.
") For the introduction of machinery in the second half of the seventeenth century,
see H. Enno van Gelder, Munthervorming tijdens de RepubJiek, 1659-1694 (Amsterdam, 1949). For the innovations in the southern Netherlands, see the old article by
Prosper Cuypers, "Notice sur I'introduction de la presse dans la fabrication des monnaies aux Pays-Bas espagnols", Revue de la Numismatique beige, V (1850), pp. 122138.
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since these coins had a fineness of seven penningen (0.5833) and the higher
proportion of copper made an alloy too hard for processing. It was pointed
out that the silver ecus of France had a fineness of eleven deniers (0.9167);
and the crowns of England were the same. The gulden of 1694 were at this
alloy and the two and three gulden pieces had slightly higher fineness'·). The
dukaat, however, was slightly lower (0.8733), and therefore presented a few
more difficulties in minting with the screw-press. This machinery was already
in operation in 1672, as the Generaalmeester Jan van Nispen reported on
16th September: one of the two Dordrecht machines was then under
repair"). He also indicated that it had been used for silver dukaten; most
probably these particular dukaten formed the basis of the documents used in
this article. The 1673 specimen from Dordrecht (see Plate), was made with
the screw-press"). The photograph shows that the disc was not perfectly
round, and clearly was of a different order from that from Utrecht in 1790.
Such coinage undoubtedly entailed high costs, partly in running the new
machines and coping with breakdowns; and partly on account of the higher
proportion of rejects. On 28th March 1673, the mintmaster Jacob Boreel
reported that in making silver dukaten with the rolling-mill and screw-press,
he had incurred additional costs of production, partly from using horses to
drive the machines and partly from the rejected blanks. The latter had required a quarter per cent more meltings than usual"); some batches had been
coined at twice or more the permitted limits of tolerance. In December, it was
finally admitted that production on the machines "had not yet withal been
brought to the utmost perfection"; and a month later, on 23rd January 1674,
a formal request was made to use also the old system of the hammer!O).
However, the future lay with machines. On 6th April 1680, Holland and
West Friesland decided to go ahead and introduce the gulden pieces, using
the mills, cutting-machines and presses in Dordrecht Jl ). This was confirmed
by Willem Boreel in March 1681"). Much later, a fourth press was installed
in 1727, and this equipment allowed the huge output of the mint in the
eighteenth century"). As quality improved, machines provided further
refinements. In 1748, the mint of Dordrecht adopted a system of "cartellen"
or embossing a device on the edges of the coints"). These "gecartelde" silver
rijders or ducatons became a preferred currency, widely accepted in Far
Eastern trade.
" ) A.R., Gen. Mun., 15, fos 26ro-33vo.
" ) Jan van Nispen to States of Holland and West-Friesland (letter 16 Sep. 1672),
A.R., Gen. Mun., II, fo. 412.
") H. Enno van Gelder has confirmed that both speciments were coined with the
screw-press.
29) Jacob Boree! to States of Holland and West-Friesland (letter, 28 Mar. 1673),
A. R., Gen. Mun ., II, fo. 422.
JO) A.R., Gen. Mun., 12, fo . 10.
" ) The coinage started on 4 ApI. 1681, A. R., Gen. Mun ., 31, fos. 163 et seq .
." ) A.R., Gen. Mun., 13, fo. 5.
" ) A.R., Gen . Mun., 20, fos. 142vo-143vo.
H) Resolutie of States of Holland and West-Friesland (13 Mar. 1749) in A.R., Gen.
Mun., 21, fos. 40ro/vo.
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Along with better equipment came the technicians. For the coinage of
guilders ordered in 1680, Lubbreght Simons van der Burch, "Meester Yser
en de Stael Werker" of The Hague set up the machinery following designs
brought from France (29th June 1680)" ). Soon there was the office of "opsiender and onderhouder van 't pletwerk in de Munte van Hollandt binnen
Dordrecht", which in October 1710 passed from Stephanus Madecker to
Hendrik Livelo. His son Hermanus Livelo succeeded him in AugustNovember 1721; and on his death in 1742, was followed by Hendrik
Scholtung, and in turn by his son in 1764" ). With more efficient machines
and the tool-men to keep them in working order, there came the minters. It
was not the least of problems to bring the labour-force to work new equipment and conform to the constant demands of Shift work; this problem
became more evident as industrialisation advanced, and had clearly not been
solved in 1702. A letter of 2nd May from the Generaalmeesters to the States
of Holland and West Friesland referred to the coinage of copper duiten, and
underlined the difficulties of tending the presses during the morning and
afternoon stints by men working "two and two with half an hour's break."
Sometimes the work discipline was so lax that only one man could be found
at his post" ).
Something of the work load can be seen from the proposals in 1733 for a
new type of coinage press of the "balancier" type to mill the edges of the
coins. At a rate of production of at least 2664 coins an hour (which comes to
one coin per 1.35 seconds), the entrepreneurs estimated that one workman
would be required to put in the blanks, and another to be in charge of two
horses driving the machines . They were to be relieved every three hours" ).
Attending to machines made constant demands and raised all the traditional
barriers of adapting to work routines: here indeed was a plan for a "protofactory" and with it came an implicit but now familiar factor, the backwardbending supply curve of labour" ).
So much for the changing types of equipment and their attendant labour
problems. What were the tests and what standards were used to make them?
Again we find ourselves in that twilight zone between the approximate and
the precise. Europe under the ancien regime had a long road to travel in
formulating a common, accurate system of weights and measures. The
Netherlands, along with other countries, came uneasily to terms with the task
of bringing order out of relative chaos. The standard weight was, at least officially on paper, established: it was the same as the mark Troy of Brussels.
But it had to make headway against other weights and particularly the
" ) Verbaal, A.R., Gen. Mun., 12, fo. 243ro.
16) A.R., Gen. Mun., 17, fos . 86vo-87ro; 18, fos. 126vo-l27ro; 20, fos. 142vo-

143vo; 25, fos. 35vo-36ro.
" ) A.R . Gen. Mun., 16, fo . 155vo.
") A.R. Gen . Mun., 19, fos . 168vo-17Ivo.
") It should be noted in passing that the minters came into the category of skilled
workers; but in a request presented in 1760, only 2 signed their names and II made
crosses, A.R., Gen. Mun., 23, fos . 237vo-238ro.
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Cologne mark. The young Emperor Charles V ordered in Art. 24 of the
placaat of 1520 that Troy weights were to be the standard of Holland'O).
After independence, the placaat of 1586 established Troy weights and their
margins of accuracy; and the preponderant role of the province of Holland
soon added support to the recognition of this central standard' 1). In 1612, a
special set of cup-weights was calibrated for the Rekenkamer of Zeeland").
However, Amsterdam continued also to keep the old Amsterdam pond,
which was widely used in trade. It was finally fixed at 40 aas (0.3906 per cent)
heavier than the pound Troy'!).
At first, the inspection of weights came under an officer appointed by the
States Generaal to be in charge of assaying weights, the IJkmeester Generaal
of the Netherlands; but with the appointment of Lenaert van de Gheere in
1604 this post turned into lJkmeester Generaal for Holland and West
Friesland"). For a century and a half, Amsterdam appears to have had
virtual control of the standard, and it was apparently almost a State secret.
When Tillet set out in 1763 to test the standard weights of Europe, with
French ambassadors mobilised to send copies of the standards to Paris, he
appears to have accepted, in his report of 1766 to the Academie Royale des
Sciences, the current opinion that the Netherlands mark was the same as that
in Chambre des Comptes, Brussels"). Using the famous "poids original" of
the Cour des Monnaies in Paris, he estimated the latter to weigh 1 marc 21
grains, that is, a metric equivalent of 245 .868 grammes. This mark Troy in
the southern Netherlands has been given at almost the same weight:
245 .879"). However, for the Dutch Republic, the mark Troy is conventionally accepted at 246.084 grammes 47 ), and this has been used in the present
article.
A flurry of excitement came in the early 1730s, comic no doubt in
retrospect, but serious at the time: the standard was lost. When the
Generaalmeesters came to check the coinage of Dordrecht in May 1731, the
box of weights was nowhere to be found. A frantic search through the
'0) Resolutie of the States of Holland and West-Friesland in A.R., Gen. Mun., 19,
fo. 188.
' 1) K.M.C. Zevenboom and D.A. Wittop Koning, Nederlandse gewichten (Leiden,
1970) pp. 34-35.
42) Ibid ., pp. 36,91; A.R., Gen. Mun., 19, fo. 148vo.
") Zevenboom and Wittop Koning, op.cit., p. 23 .
44) Ibid., p. 92; A.O. van Kerkwijk, "De Noord-Nederlandsche Muntgewichtmakers, I. De I1kmeesters-Generaal", Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch
Genootschap voor Munt- en Penningkunde, XXVI (1939), pp. 87-89, reference
communicated by H. Enno van Gelder.
" ) Mathieu Tillet, Essai sur Ie rapport des poids etrangers avec Ie marc de France
(Paris, 1766), pp. 23-24, 30.
" ) Herman Van der Wee, The Growth of the Antwerp Market and the European
Economy (3 vols., The Hague, 1963), I, p. 78. According to Valery Janssens, following the indications of V. Tourneur, the mark was equivalent to 246.076 grammes, Het
geldwesen der oostenrijkse Nederlanden (Brussels, 1957), p. 295.
") I am greatly indebted to H. Enno van Gelder for the careful explanation of this
topic.
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months which followed brought no success and finally in July it was given up
for lost. The States of Holland and West Friesland authorised the
Generaalmeesters to make a new standard of eight marks, to be tested against
the 1612 standard of Zeeland. The States on 23rd October, also ordered a
new chest with three keys to keep the standard safe from further mishap.
However, in December 1733, the missing standard turned up in Dordrecht. It
was at once checked with the weights made in 1731 and to everyone's
satisfaction the latter were found to have "all the accuracy, which could be
asked of a well-establishd standard." All returned to calm. The States took
the old standard out of the hands of the Rekenkamer and consigned it to its
own safe-keeping").
On the basis of this standard, weights were calibrated in the rest of the
Republic. In 1750, the duties of the IJkmeester Generaal were extended in
competence to the whole of the Netherlands. His terms of reference were set
out in the Instructie of 1st May 1750, that is, to test and calibrate Troy
weights in all the "steden en plaatsen soo van ons gebied, als der geunieerde
seeven provintien""). His standard was calibrated against the "origineel
slaper of dormant" kept safely by the States under lock and key in The
Hague, and against that of the States of Zeeland in Middelburg. A circuit of
duty was then undertaken to inspect the weights of goldsmiths and
silversmiths, and this concluded with findings, which became in 1758 a virtual survey of the accuracy of weighing throughout the country'").
As IJkmeester Generaal, Jacob I' Admiral Jr. had at first a mixed reception. In Holland and West Friesland, it went almost without saying that
everything, with few exceptions, was reasonably in order. And the same held
good for Friesland. Elsewhere, his reports were far from rosy. In Utrecht,
few weights were brought to him for checking, and he considered it tantamount to opposition. In Zeeland, he made little headway against the entrenched position of the 1606 standard weights. To the east in Gelderland,
the standards employed were either poor Troy weights or those from
Brabant"). In Overijssel, his inspection again made little progress at all. It
was clear that both in the seven Provinces and in the Generaliteit, customary
practices survived and people continued to use foreign and worn weights,
almost without discrimination. In the small towns, few if any Troy weights
were in use; and in the cities, he was often not allowed to carry out an inspection. Shortcomings were known to exist but customary practices made it difficult to eradicate the errors. In a letter of 27th February 1756, the Commis") The mini-drama is set out in A.R., Gen. Mun., 19, fos. 143-147 and 188-189.
") For the career of Admiral, see A.O. van Kerkwijk, op.cit. The Instructie of I
May 1750 is given in A.R., Gen. Mun., 22, fo. lro-3ro.
' 0) Generaalmeesters to States General (Advis of 20 Feb. 1758), A.R ., Gen. Mun.,
23, fos. 74vo-76vo.
") The custom of using Brabant weights may have arrived with immigrants in the
late sixteenth and early seventeenth centuries; and the preference for these over the
Cologne weights may have continued, see Zevenboom and Wittop Koning, op.cit.,
pp. 22-23.

Silver dukaten from Dordrecht (1673) and Utrecht (1790); photograph by kind
permission of the Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen,
The Hague.
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sioner of the Rotterdam Wisselbank informed Admiral that the weights used
in the bank were more or less the same as those of the Rekenkamer; but when
these were compared with the weights of the East India Company, there was
a difference of half an ounce on a sack of guldensSZ). As the Rotterdam
Chamber of the Company automatically shared in the huge exports of
bullion and specie to India, China and Batavia-eight mark bars of silver,
and sometimes of gold; and specie in sacks, usually Spanish and Mexican
reales de a ocho-the difference had some importance.
Nevertheless, the pressures of inspection gradually made their mark.
Sixteen years later, Admiral could report an improved state of affairs.
Throughout the Provinces and Generaliteit, according to his report of 2nd
May 1766, he carried out inspections freely. Only in Nijmegen did the
silversmiths refuse to admit him. And in Schiedam, a surly bank cashier told
him roundly that in thirty years service his weights and balances had not been
checked, and he did not intent to start"). But these were exceptions.
Later, on II th December 1769, in the last year of his life, Admiral received
permission from the States of Holland and West Friesland to calibrate a new
set of standard weights against the standard in the States' keeping"). This
was occasioned by differences found in the heavier weights, due, it was
thought, to the fact that one of the arms of the balance kept in the Col/egie of
the States was too weak and had bent downwards. From the papers, it seems
that the standard used by Admiral was regarded as the "executive" standard
of the Republic. When an inventory was made in May 1769 of the equipment
kept in his office in the Kalverstraat, Amsterdam, it is worth noting that first
on the list came a set of cup-weights, the "origineele slaper van 4 Mark
Pijlgewigt" , calibrated for him in May 1750 by the Generaalmeesters and the
Assaymaster General of the Netherlands" ). This was used throughout the
whole Republic for testing" from small to great with the utmost exactitude."
It can be seen as part of the general improvement in technical efficiencies.
We must now turn to the statistical data used to assess the improvement in
accuracy of coinage in the Netherlands . These relate to the tests carried out
by the Generaalmeesters on the samples of coin put in the mint-boxes and
from which the accounts were settled with the mintmasters. The two relevant
tests are for silver dukaten coined in Dordrecht (1672-73) and in Utrecht
(1789-91)' 6). The choice has been decided largely by the survival of the
documents: the papers often do not include the details of such trials.
However, for any significant statistical estimates, the material must satisfy
three principal criteria. In the first place, it is necessary to use evidence from
mints which were accustomed to high outputs. Both samples satisfy this re" ) A.R., Gen . Mun., 23, fo. 251ro.
") A.R., Gen . Mun., 25, fos. 175ro-182vo.
" ) Ibid., fos . 321 vo-322vo.
" ) Ibid., fos. 299ro-301 roo
" ) The documents are in A.R., Gen . Mun., 31, fos. 5ro-8ro; and 37, fos . 98ro99vo.
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quirement. Of all the mints in the Netherlands, Dordrecht (for the province
of Holland) and Utrecht (for the province of Utrecht) were the most important. Both mints quickly adopted the latest methods of production so that if
there were technical improvements, they were likely to be the first to benefit.
Indeed, after the reforms of the Batavian Republic and the French occupation, Utrecht took over the coinage of the country and became the Rijksmunt, par excellence.
Secondly, the samples must be large enough to give significant accuracy in
reporting. The sample of 3607 coins in the Dordrecht boxes for 1672-73
represented the coinage of 947,494 dukaten weighing 108,790 marks (that is,
26.77 metric tons or 2. 43 tons a month). Those of Utrecht for 1789-91 were
larger but spaced over a longer period: the 4426 coins in the boxes
represented 1,156,101 dukaten weighing 132,742 marks (that is, 32.67 metric
tons or 1.42 tons a month. As noted above" ), the taking of samples in the
mints was under the control of the warden. The regulation specified that one
dukaat in 30 marks (or 261.2816 coins) should be put in the mint box, which
meant an optimum sample of 0.3827 per cent"). In practice, the samples for
both Dordrecht and Utrecht came close to this norm, being 0.3807 and
0.3828 per cent respectively. The latter could hardly be faulted.
The third requirement is that the samples should be homogeneous. This is
satisfied in both cases by using the coinage of the dukaat, one of the great
"capital" coins of the Republic. The Instructie of 1659 specified that the
fineness should be ten penningen eleven and a half grains (0.8733); and the
weight 8!~:H to the Netherlands mark Troy, making each coin equal to
28.2550 grammes. Margins of tolerance were allowed; in fineness of one
grain (0.3472 per cent) and in weight of one engels (1.5380 grammes or 0.625
per cent). However, the Instructie of May 1694, at the time of the formal inauguration of the silver gulden, included a further adjustment in the
tolerance for weight of the dukaal. In addition to the remedie of one engels,
each mark could contain two lighter coins and two heavier coins, each exceeding the limits by four aas (that is, 0.0781 per cent), but the average had
still to meet the required weight of 8*H+ to the mark with a remedie of one
engels'·). This adjustment to the limits of tolerance was not, as far as I can
see, specifically listed when the dukaat was introduced in 1659, and may find
its explanation to some extent at least in the initial shortcomings in coin
produced by machines.
Before leaving this subject of the validity of the documentary material, we
should note that the estimates refer to the mechanical operation of weighing.
The remedie or tolerance in weights was, as the Instructie of September 1670
" ) Supra, p. 5.
" ) H. Enno van Gelder, De Muntbus, op.cit., p. 20; A.R., Gen. Mun., 16, fos.
276vo-277ro.
19) The divisions of the Netherlands mark Troy were:
I mark = 80nsen = 160 engelsen = 5120 azen (aas). For 1672-73, the tests were made
at intervals of one aas; for 1789-91 at intervals of two. The latter have been used for
both series, to retain consistency.
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for Dordrecht indicated, for the profit of the mintmaster··). There remained
the supplementary trials of the Assaymaster General when the silver content
was tested for correct fineness. The documents remain silent on the latter
details, recording only the final outcome, so that it has not been possible to
continue our investigation in this direction. In any case, the science of assaying had still to make considerable progress, as can be seen from the
experiments of Mathieu Tillet in Paris in 1761-63. His work prompted the
Conseil d'Etat to issue a new set of regulations for cupellation (Arret of 5th
December 1763). However, even this left much to be desired, as the research
of D' Arcet later uncovered: cupellation mis-estimated fineness by 0.4 per
cent·'). The discovery turned out to be sweet music in the ears of the French
government of the time, for it brought a handsome windfall gain in the great
recoinage of 1829. But that, for the purpose of this article, was only much
later.
How did the tests turn out? The procedure was relatively simple: the boxes
were opened in the presence of the Generaalmeesters and the coins weighed
in batches. As the dukaat was coined at 8** to the mark, a batch was considered to be a "notional mark" of eight coins. After all the batches had been
weighed, the total was grossed up to actual marks and divided by the number
of batches. On the basis of this result, the account with the mintmaster was
completed. In effect, the operation was based on a double average, first the
sample taken by the warden of the mint and put in the mint-box; and second
the average of batches of eight coins. This may account, at least in part, for
the instruction to limit the number of coins in each mark exceeding the limits
to two lighter and two heavier.
What did the limits mean in practice? The official remedy in the mark (or
5120 aas) was one engels (or 32 aas). This put the lower limit at 4988 aas for
8;~:;; dukaten. A batch of eight coins would therefore have an upper limit of
4702.9713 aas and a lower limit of 4673.5777. The working instructions of
the Generaalmeesters were close to this tolerance. In an aide-memoire dated
25th April 1670 sent to Johannes Andriesz Groengraeft, an assayer and
balance-maker of Amsterdam, a single dukaat was legally to weigh eighteen
engelsen and eleven4-ij aas (that is 587.8714 aas or 28.2550 grammes). The
A.R., Gen. Mun., 10, fos. 14ro-18vo.
") The system of assaying "uit de kant en uit de massa", introduced to avoid misestimating the fineness, applied from I Jan. 1700, see H. Enno van Gelder, De Muntbus, op.cit., p. 25. The 1807 Reglement for hall-marking is given in W. Koonings, De
Keuring van goud en zilver tijdens het Koninklijk Holland (Lochem, 1968). Mathieu
Tillet published his findings in his Memoire sur les essais des matieres d'argent (Paris,
1769), esp. pp. 5-8. The Newtonian system of cupellation was demolished by JeanJoseph D' Arcet, Essais des matieres d'or et d'argent (Paris, 1830). pp. 12-15; see also
the discussion of the work of Louis Joseph Gay-Lussac, in Commission des Monnaies.
Documents Officiels relatifs a la rectification en France du mode d'essai des matieres
d'or et d'argent generalement suivi en Europe, pp. 1II-VII. For an excellent account of
these later developments, see Jean-Marie Darnis, "Nicolas-Pierre Tiolier
(1784-1843)", Bulletin du Club Francais de la Medaille, LIX-LX (1978), pp. 138-149.
'0)
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minimum weight was to be eighteen engelsen eight-i- aas (that is, 584.20 aas or
28.0790 grammes)6' ). This put the upper and lower limits of a batch of eight
coins 4702.9714 and 4673.60 respectively. The instructions of the
Generaalmeesters were, therefore, remarkably accurate.
These instructions for weights, however, were norms. The purpose of the
present article is to assess the performance in long runs of coinage. When the
Generaalmeesters opened the Dordrecht boxes on 17th July 1673, they found
3607 silver dukaten which represented the work of Simon Rottermont for the
period 22nd June 1672 to 25 May 1673. The coins were weighed in 450
batches of eight, leaving seven over. The lightest batch weighed 4645 aas; and
the heaviest 4715 aas. The distribution was, however, skewed. The most freNETHERLANDS SILVER DUKAAT:testsofcoinage
in Dordrecht and Utrecht
50
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" ) Memorie, for Johannes Andriesz. Groengraeft (25 ApI. 1670). A.R., Gen.
Mun., II, fos . 303-304.
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quent weight was 4678 aas, in a statistical mean of 4681.408 . The range was
wide: 96 batches (or 21.33 per cent) were below the minimum, and 5 (or 1.11
per cent) above the weight legally required. When grossed up, the
Generaalmeesters calculated that the average mark of coin was 24:~:;~ J aas
(24.4060) short of the legal weight, but within the remedie allowed of one
engels.
Our second sample, from Utrecht, was opened on 21st October 1791. In
the box were 4426 coins representing the work of 10han Sebastiaan van
Namen for the period from 12th November 1789 to 11th October 1791. Of
these, 4424 were weighed in 553 batches of eight. The most frequent weight
was 4676 aas, in a statistical mean of 4677 .412. One batch (or 0.18 per cent of
the total) weighed 4672 aas and many have been under the minimum weight
stipulated. The highest batch weight was 4680 aas. When grossed up to actual
marks, the Generaalmeesters calculated that the average weight was 28;m::~~
aas (28 .9142) short, but still within the remedie allowed.
The percentage distributions of the two tests are given in Table 2 (page 17)
and in the Graph (page 14). The average performances met the legal requirements, so that both Simon Rottermont and 10han Sebastiaan van
Namen were declared to have worked without penalty. However, for consistency there was a different story. The Netherlands dukaat of 1672-73 clearly showed considerable divergence: the standard deviation was 10.23. By
1789-91, however, the improvement was remarkable: the standard deviation
of 10.23 had turned into 1.666 ' ) .
A final test of consistency can be made with estimates of variation and
kurtosis. In Dordrecht (1672-73), the series is long (a coefficient of variation
of 0.002185 for a range of 72 aas); and slightly "peaked" or leptokurtic. In
Utrecht (1789-91), by contrast the series is short (a coefficient of variation of
0.000354 for a range of 10 aas) and slightly "humped" or platykurtic. Once
more, the mintmaster of Utrecht turned in a better performance, more
regular, accurate, and within closer limits.
The details of the two tests are (See Table I, p. 16):
How then to conclude? The evidence from Dordrecht and Utrecht sheds
some light on a difficult aspect of technical change in the early shifts to industrialisation . It raises the question of what can be considered a "good"
performance and, in turn, of productivity. Opinions on this undoubtedly differed widely. For the Generaalmeesters, it was enough that the batch weights
fell within the remedy, so that the accounts could be closed. Then there was
the mintmaster, under the goad of profit, aiming to produce as close as possible to the lower margin, and "tickle the remedy" as it was often described in
France. However, there remained a third set of interests vested in the general
public, the merchants and consumers. They expected coins to be at the upper
limit, to conform to the official weights published in the tariffs for currency.
As can be see, the interests of the last were heeded least. And the final word
") I particularly appreciate the discussions with Richard Morley on the statistical
significance of the data.
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TABLE I
Tests in Dordrecht and Utrecht
Test
Number of batches
Number of coins
Sample (per cent)
Mode observed (in aas)
Mean estimated (in aas)
Batches above legal requirement (per cent)
Batches below minimum (per cent)
Standard deviation
Coefficient of variation

Dordrecht
1672-73
450
3600
0.3807
4678
4681.408
1.11
21.33
10.23
0.002185

Utrecht
1789-91
553
4424
0.3828
4676
4677.412

o

0. 18
1.66
0.000354

The data point to technical achievement and considerable by any count.
came from the money-changers, those furtive agents of parity, personifying
Gresham's law.
The decisive factor nevertheless remained the incentive for the mintmaster
to maximise his profit, by taking advantage of the remedy. Between 1672-73
and 1789-91, the mean weight moved 4.53 aas (0.085 per cent) closer to the
minimum limit. Such a shift may be taken as a productivity gain"). The improvement between the two dates was not necessarily smooth and continuous, and was probably more rapid in the last third of the eighteenth century. At least, this can be inferred from a small sample from Utrecht in 1763,
which shows improvement but not up to the excellent standard of production
in 1789-91 " ). It is likely, too, in considering average performances of
coinage, that degrees of accuracy varied considerably from place to place. An
extreme case from colonial Spain showed the authorities astounded in 1775 at
the evident defects in the coinage of pesos dobles in Potosi, and that when
using a balance which was "cierta, sutil y puntual"66). Such imperfections
only emphasise the emerging quality of coinage in the Netherlands .
The debate on "decline" in the Netherlands is a huge subject and still in
the process of formulation. In this context, the evidence of industrial coinage
in Dordrecht and Utrecht must be seen as a particular case in precision output; but one which has importance in providing a rare opportunity to
measure advances in performance. As for its wider economic significance, it
would clearly have had only a small part in the flows of national income: if
we follow recent research 6' ), major shifts in the share of GNP directed to in" ) For the classic study of technical change, see W. E. Salter, Productivity and
Technical Change (2nd ed., Cambridge, 1966).
" ) A.R., Gen . Mun., 36, fos . 118vo-12Ivo.
") Informe de Francisco de Guemes (14-18 Dec. 1775), Archivo General de Simancas, Secretaria de Hacienda, 836.
67) J. H . van Stuijvenberg, Economische groei in Nederland in de negentiende
eeuw: een terreinverkenning in Bedrijf en samenleving. Economisch-historische
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TABLE 2
Coinage of the silver dukaten
(weights of batches of eight coins)
Weight in aas

Dordrecht (1672-73)
No. of
Batches

4640
2
4
6
8
4650
2
4
6
8

Per cent

No. of
Batches

Per cent

0.22

3

0.67

2

0.44
0.22

I

4660
2
4
6
8

II
II

1.33
0.89
2.44
2.44
2.44

4670
2
4
6
8

26
20
30
34
46

5.78
4.45
6.67
7.56
10.22

4680
2
4
6
8

39
38
28
34
20

8.67
8.45
6.22
7.56
4.45

4690
2
4
6
8

27
I3
8
8
9

6.00
2.89
1.78
1.78
2.00

4700
2
4
6
8

5
6
3
2
2

1.11
1.33
0.67
0.44
0.44

6
4
11

4710
2
4
Total

Utrecht (1789-91)

244
1"67

0.18
20.07
44.12
30.20

30

5.43

553

100

1
III

0.22
0.22
450

100
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vestment in the industrial sector came much later, and in the nineteenth century. Nevertheless, an analysis which looks for the gap between best-practice
and average techniques carries weight. In the late seventeenth century, Sir
Josiah Childe could compliment the Dutch on their propensities to innovate;
but less than a century later, so much was written and said on the heavy commitments to mature and obsolete industries, locations and work-practices.
P. W. Klein has admirably shown the decline in the number of patents
registered in Holland under the later Republic" ). The inference can be drawn
that the gap between best-practice and average techniques in the Netherlands
in the last third of the eighteenth century was wide. However, the century
generally in Europe was one of expansion and increasing opportunities for
profit. Where the right incentives prevailed, innovations could have
remarkable effects in raising productivity. Industrial coinage in the
Netherlands is one such example, and relieves in a positive way any
pessimism that the economy at the close of the Republic passed entirely under
the sign of gloom and lethargy. Rather the reverse, the long-term prospect
was bright.
studies over Nederland in de negentiende en twintigste eeuw aangeboden aan Prof. Dr.
I. J . Brugmans (Alphen aan den Rijn, 1967), pp. 195-225.
" ) Sir Josiah Childe, Brief Observations concerning trade, and interest of money
(London, 1668; ed. William Letwin, Kress Library of Business and Economics,
Publication No. 14, Cambridge, Mass. , 1959), p. 42; P. W. Klein, De zeventiende
eeuw (1585-1700), loc.cit., p. 114.
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DOMINEE J. F. MARTINET EN DE OECONOMISCHE TAK
ZUTPHEN, 1778-1781
door
dr. H. F. J. M. VAN DEN EERENBEEMT
I.

REACTIE OP DE SOCIAAL-ECONOMISCHE SITUATIE

De teruggang in het economisch leven met name in de sector van de nijverheid, die zich in ons land sedert de jaren zestig van de achttiende eeuw inzette, en de hiermee gepaard gaande werkloosheid gingen aan de mensen van
toen niet ongemerkt voorbij. Het is niet de nation ale overheid van wie het
lOeken naar wegen tot herstel uitgaat. Initiatieven in deze richting komen van
particuliere zijde. Vooral de "oeconomische patriotten" trachten de impasse
te doorbreken door "middelen van redres" te lOeken. Deze groep bundelt
zich in de in 1777 opgerichte Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen.
De economisch-patriottische beweging wil in eerste instantie een mentaliteitsverandering oproepen door de burger op te wekken zich in te zetten voor
het algemeen belang en voor het realiseren van de maatschappelijke vooruitgang. Via het uitschrijven van prijsvragen probeert men technische innovaties op te roepen en het starten met voor ons land onbekende produktiemethoden uit te lokken; door het beschikbaar stellen van premies wil men de
ondernemingslust prikkelen en door het stimuleren van experiment en nieuwe
bronnen van bestaan ontsluiten. In weerwil van de ongunstige economische
omstandigheden maakt men onder de kapitaalbezitters propaganda om in de
binnenlandse nijverheid te investeren. Hierdoor lOU de produktiecapaciteit
kunnen toenemen en daaraan parallel de werkgelegenheid. De rijken worden
op hun morele plicht gewezen deze weg te volgen. Hoewel dezen niet ongevoelig blijken te zijn voor de nood van de verpauperde massa, doordat de
omvang van hun aalmoezen sterk toeneemt, is dit toch niet de goede aanpak,
omdat ook bij een toenemende bedeling de steeds dieper wordende put van
armoede en werkloosheid niet te dempen valt l ).
Het verschaffen van werk beschouwt men nu als een meer constructieve
aanpak. Het ondernemen in de industriele sector wordt steeds meer vanuit
een sociale optiek bezien, omdat het bedrijfsrendement in de nijverheid veelal
laag is en beleggingen in andere, vooral financiele sectoren veelal meer winstgevend zijn. Van de kant van de Nederlandse consument verwacht men, dat
deze bij aankoop van artikelen een voorkeur zallaten blijken voor nationaal
fabrikaat.
I) Th. H. Nefkens, De denkbeelden van De Borger omtrent de economise he aehteruitgang der Republiek in de aehttiende eeuw, in tijdsehrijft Eeonomie, jrg XXXVI
(1971-'72), bIz. 485-506.
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Al deze ideeen die vooral op het sociaal-psychologisch vlak lagen, stonden
of vielen met de medewerking van de zijde van de burger. Het enthousiasme
voor een economisch reveil flakkerde weI bij vlagen op. Een handicap was
echter, dat een instantie ontbrak, die de nieuwe koers via leidende coordinatie van allerlei her en der verspreide projecten duideIijk gestalte kon geven en
die door het opleggen van voorschriften de pogingen tot hers tel een meer effectieve werking kon geven. Hoewel de Oeconomische Tak een centrum- en
aanzwengelfunctie wilde hebben, had deze instantie toch geen dwingende bevoegdheden om het vernieuwingsproces in bepaalde banen te leiden. Dit verklaart, waarom vele plannen die met enthousiasme waren gestart, uiteindelijk
toch vastliepen.
Had het voorgaande betrekking op het pogen via een nieuwe houding van
de factor kapitaal tot verbetering van de economische situatie te komen, ook
van de kant van de produktiefactor arbeid verwachtte men een wijziging in
mentaliteit. Immers een toenemend aantal mensen onttrok zich aan het arbeidsproces, niet omdat er geen werk was maar omdat men niet wilde werken, hetgeen ook kon, aangezien het mogelijk was van de bedeling redelijk te
bestaan. Meermalen waren de inkomsten uit dien hoofde verkregen gelijk of
zelfs hoger dan met werken verdiend kon worden.
Niet aileen de arbeidslust diende weer meer algemeen te worden. Ook bij
de ondersteuning verlenende instanties moest een mentaliteitswijziging doorbreken, waarbij het accent niet primair op de bedeIing maar op het verschaffen van werk zou komen te vallen. Deze herorientatie in de armenzorg werd
niet aileen opgeroepen door de nieuwe denkbeelden van de Verlichting die
potentiele arbeidskracht produktief gemaakt wilden zien, maar ook door de
druk van de slechte economische omstandigheden en door het financieel onvermogen van de liefdadige instellingen die niet meer bij machte waren de
toenemende armoede via de traditionele benadering van bedeIing op te vangen. Steun gaat nu kritischer gegeven worden. De tijd raakt voorbij, dat zij
die weI kunnen maar niet willen werken, slechts hun hand behoeven op te
houden.
II.

DOMINEE

J. F.

MARTINET IN ZUTPHEN

Op 10 augustus 1775 werd dominee J. F. Martinet beroepen in Zutphen en
aldaar op 22 oktober van dat jaar door zijn collega B. Hoffman in het ambt
bevestigd. Zijn vorige standplaats was Edam. Zutphen dat circa 7000 inwoners telde, die grot end eels tot de Nederduits Gereformeerde Gemeente behoorden, gold destijds voor een predikant als een zeer aantrekkelijke
gemeente'). Martinet kon dan ook spoedig na zijn aankomst over zijn verblijf hier getuigen, dat zijn "dienst gezegend en leven genoeglijk is"').

' ) B. Paasman, J . F. Martinet, een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw
(Zutphen 1971), biz. 38.
' ) G. A. Zutphen, Oud-Archief, Particuliere Collecties, inv. no. 24: Brieven aan
J. F. Martinet gericht, brief van C. C. H. van der Aa d.d. 10 april 1776.
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Vanuit Zutphen bleef de schrijver-predikant Martinet drukke contact en
onderhouden met de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen te
Haarlem, waarvan hij sedert 1769 lid was. In hetzelfde jaar werd een inzending van hem op een door genoemd genootschap uitgeschreven prijsvraag bekroond met een zilveren medaille. Toen in 1777 de Oeconomische Tak werd
opgericht was Martinet direct van de partij. Tussen de algemeen secretaris
van beide genootschappen, dominee C. C. H. van der Aa, en Martinet ontwikkelde zich een hechte vriendschapsband. Vit de briefwisseling tussen beiden blijkt, dat men vanuit Haarlem Martinet tijdens diens verblijf in Zutphen
voor allerlei zaken wist te vinden. In 1793 schreef het bestuur van de Hollandsche Maatschappij dat "het dankbaar gedenkt uwe ijver en lust v~~r al
wat tot haare luister kan dienen''').
In zijn beginjaren te Zutphen voltooide Martinet het grote werk dat hij
reeds in Edam begonnen was, nl. zijn "Katechismus der Natuur", dat in de
jaren 1777-1779 in vier delen verscheen en spoedig uitverkocht was . Reeds
eind 1778 waren er van genoemde stu die in ons land 6000 exemplaren verkocht. In Den Bosch yond boekhandelaar Pallier bijna 100 afnemers. Het
boek werd niet aileen in het Engels maar zelfs in het Japans vertaald. Deze
pubJikatie bezorgde Martinet een grote nationale faam. Van der Aa schreef
hem over dit succes: "Weinige schrijvers hebben bij hun leven zoo spoedig
het vermaak van hunnen arbeid zoo goedgekeurd te zien"').
Geeft het voorgaande aan, dat Martinet de actie-radius van zijn activiteiten
veel wijder zag dan aileen zijn standplaats, dit betekent niet dat hij in
Zutphen een gelsoleerd bestaan leidde. Integendeel, hij bleek reeds spoedig
hier vele contacten gelegd te hebben, die uitstegen boven die van het ambtelijk niveau als predikant. Zowe! in hogere kringen als met eenvoudige burgers
wist hij vele vriendschappeJijke relaties op te bouwen. Daarnaast valt op, dat
met name de jeugd zijn grote belangstelling had. Door allerlei cursussen te
organiseren liet hij velen profiteren van zijn rijke gaven aan geest. Naast catechisatie besteedde hij veel aandacht aan diverse vormen van onderwij s6).
Niet aileen met het woord maar ook met de daad zette hij zich in voor
degenen die minder met aardse goederen gezegend waren. Op verscheidene
manieren trachtte hij te bewerkstelligen, dat de bestaansvoorwaarden voor de
behoeftigen verbeterd werden. In de stad door te stimuleren, dat de plaatselijke werkgelegenheid verruimd werd. Hierop zullen wij nog nader terug komen. Verder gaf hij steun aan de liefdadige instellingen aldaar. Naast het
aanbrengen van verbeteringen in het Armen-Weeshuis ter plaatse zette hij
zich ook in om de werkinrichting van de diaconie, waar wollen kousen en
mutsen vervaardigd werden, op een economisch gezondere basis te brengen.
Vanaf 1779 tot het eind van de jaren tachtig wist deze onderneming zonder
verlies te werken. Hiermee was gegarandeerd, dat een aantal armen zelf ge') G. A. Zutphen, t.a.p., brief van C. C. H . van der Aa d.d. 23 augustus 1793 .
') G. A. Zutphen, t.a.p., brief van C. C. H. van der Aa d.d. 6 januari 1779; G. A.
Zutphen, Particuliere Collecties, nos 23 en 27 .
') Paasman, a.w., biz. 40-41.
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heel of gedeeJtelijk voor de eigen kost kon zorgen. In de omgeving van
Zutphen was Martinet actief door boeren raad te geven in kwesties op landbouwkundig gebied en hulp te verlenen op medisch terrein').
III.

HET DEPARTEMENT ZUTPHEN VAN DE OECONOMISCHE

TAK

Kort na de stichting van de Oeconomische Tak kwam op 2 januari 1778 te
Zutphen een afdeling van dit genootschap tot stand. De oprichtingsvergadering yond plaats ten huize van A. E. van Braam Houckgeest, die een van de
directeuren was van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen.
Naast genoemde waren op dat moment ook reeds lid van deze maatschappij
J. F. Martinet en mr. W. H. van Hasse1t'), die tevens toetraden tot de nieuwe
afdeling.
Ledenbestand
Al op de eerste vergadering gaven zich 23 personen op als lid. Zij onderschreven een verklaring, dat zij wens ten deel te nemen aan de Oeconomische
Tak en "volkomen bereid te zijn om derzelver loffelijk Patriottisch oogmerk,
zoo veel in ons is, te helpen bevorderen"'). Op de tweede bijeenkomst kwamen er 21 led en bij en op de derde nog 4'°), zodat met een ledental van 48 de
start niet onaanzienlijk was. Wei moet opgemerkt worden, dat daarna geen
toename meer te bespeuren valt. Na een dynamische start volgde derhalve al
spoedig een stabilisatie. Dat het voorspoedig van de grond komen van de
Zutphense afdeling ook in Haarlem opviel, blijkt uit een brief van de algemeen secretaris der Hollandsche Maatschappij. Dat in die kring Martinet als
de drijvende kracht in Zutphen werd beschouwd, komt in dat schrijven eveneens naar voren"). Toch was Martinet niet de eerste figuur aldaar. Ais voorzitter trad op J . A. H. L. baron van Dorth tot 't Velde, als eerste secretaris
1. F. Martinet, als tweede secretaris mr. B. 1. C. van der Muelen, terwijl mr.
C. G. Hultman als penningmeester fungeerde 12 ). De laatste werd na zijn vertrek uit Zutphen op 12 mei 1780 opgevolgd door Van der Muelen. Sedertdien
deed men het zonder een tweede secretaris. Voor het aanzeggen van datum en
uur der vergaderingen trok het departement een bode aan, de heer Van

' ) G. A. Zutphen, Archief Kerkeraad Nederlands Hervormde Gemeente te
Zutphen, Handelingen van de Kerkeraad, 1777-1788 (inv. no. 3); Paasman, a.w.,
biz. 40 en 44 .
') G. A. ZUlphen, Archief van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen,
Oeconomische Tak, departement Zutphen, inv. no. 2: Handelingen der vergaderingen, 2 januari 1778.
') G. A. Zutphen, t.a.p., inv. no. I: Ledenlijsten.
'0) G. A. Zutphen, t.a.p ., inv. no. 2: Handelingen der vergaderingen, 7 april en
2 juni 1778.
" ) G. A. Zutphen, Oud-Archief, Particuliere Collecties, inv . no. 24: Brieven aan
J . F. Martinet, brief van C. C. H. van der Aa d.d. 5 februari 1778.
") G. A. Zutphen, Archief van de HoI. Mij ., Oeconomische Tak, inv. no. 2: Handelingen, 2 januari 1778.

DOMINEE 1. F. MARTINET EN DE OECONOMISCHE TAK ZUTPHEN

23

Schreeuwen, die voor zijn diensten een vergoeding van fl. 5,25 per jaar
ontving 13 ).
Vond de eerste vergadering plaats ten huize van de heer Van Braam
Houckgeest, toen deze in 1778 Zutphen meUerwoon verliet, kwam men voortaan bijeen in de woning van de voorzitter") . Sedert I augustus 1778 kwam
daarin verandering, toen de regentenkamer van het Weeshuis ter plaatse hiervoor beschikbaar was, nadat aan de lokale overheid een verzoek was ingediend om van stadswege vergaderruimte ter beschikking te stellen") . Oat op
deze vraag zo snel een gunstige reactie was ontvangen, is mede te verklaren
uit het feit dat de gehele magistraat zich als lid had opgegeven van het
Zutphens departement.
In het algemeen valt op, dat een groot deel van het lokaal en regionaal
establishment lid is. Vit stad en omgeving tellen wij een aanzienlijk aantal
led en van adellijke afkomst, o.a. negen baronnen en een barones, vele figuren uit de bestuurlijke sector, drie uit de commerciele hoek, meerdere artsen,
dominees en zelfs een "roomsch pastoor" . De aanwezigheid van de laatste
binnen deze kring is niet zo verwonderlijk, aangezien de Oeconomische Tak
ook in religieus opzicht een verdraagzame houding aannam. Van der Aa
schrijft ze!fs in 1778: "Het getal der Roomsche Priesteren die dee! neemen, is
groot, dat der heeren Predikanten klein. Het smart ons" 16) . Deze uitspraak
van dominee Van der Aa is niet als een uiting van anti-papisme te beschouwen maar als een blijk van teleurstelling, dat zijn collega's in het ambt relatief
bezien verstek lieten gaan . Nu betekende de Oeconomische Tak evenals de
patriottenbeweging juist voor katholieken een voor die tijd unieke kans om
buiten de door de protestantse Staatskerk afgesloten terreinen van publieke
activiteit tot emancipatie op nationaal niveau te komen. Geen wonder dat die
mogelijkheid dankbaar werd aangegrepen .
Oat "de gemeene man" geen lid werd van de Oeconomische Tak, is niet
primair te verklaren uit een bewuste discriminatie maar uit de hoge contributie die per lid fl. 10,50 per jaar bedroeg, gelijk aan het loon van een arbeider
voor enkele weken. De maatschappelijk laagst geplaatste die wij op de led enlijst aantroffen, was J. Tylder, klerk ter secretarie van Zutphen. Gezien de
samenstelling van het ledenbestand is het zeer de vraag, of hier sociale hervormingen te verwachten vielen. Dit was echter ook niet de bedoeling. Het
hoofdaccent van deze vereniging lag immers op het bereiken van een economisch revival. Daartoe had men in die tijd nu eenmaal de gefortuneerden nodig, omdat dezen in staat waren geld te steken in projecten die niet op korte
termijn een direct aanwijsbaar rendement beloofden maar pas op de lange
" ) G . A. Zutphen, La.p. , 2 juni 1778; G . A. Zutphen, Archief HoI. Mij ., Oeconomische Tak , inv. no. 4: Rekening over 1779 en kladaantekeningen voor de rekening
over 1780.
14) G. A. Zutphen, Archief HoI. Mij., Oeconomische Tak, inv. no. 2: Handelingen,
2 juni 1778.
IS) G. A. Zutphen, La.p., 2 juni en I augustus 1778 .
" ) G. A. Zutphen , Oud-Archief, Particuliere Collecties, inv. no. 24: Brieven aan
J . F. Martinet, brief van C. C. H. van der Aa d.d. 5 februari 1778.
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termijn effect konden opleveren voor een verbetering van de algemene volkswe1vaart. Het direct financieel gewin was niet de bedoeling. Aileen vermogende lieden konden het zich permitteren hiervan af te zien.
Het is goed te stellen, dat een instituut als de Oeconomische Tak niet louter
een verzameling was van angry young men die op korte termijn een fundamentele verandering van de maatschappelijke or de wensten. Vele gevestigde
notabelen die lid waren en die er niet over dachten hun sociale positie in discussie te stellen, waren toch gaarne bereid zich theoretisch maar ook via experimenten te verdiepen in een nieuwe aanpak van de economische problematiek. Het feit dat de prins-erfstadhouder Willem V, van wie o.a. Martinet bijzonder hoge verwachtingen koesterde 17 ), als protector van de Oeconomische
Tak wilde fungeren, geeft aan, dat men niet kan stellen, dat aile hoog geplaatsten in den lande omstreeks 1780 mentaal niet verder konden komen dan
een krampachtig vasthouden aan een star economisch conservatisme. "De
begeerte ten algemeenen beste iets toe te brengen" leefde meer, dan vaak in
de literatuur wordt aangenomen.

Prijsvragen
Bij schrijven van 9 februari 1778 verzoekt de algemeen secretaris van de
Oeconomische Tak aan Martinet onderwerpen op te geven voor de prijsvragen die men jaarlijks wil uitschrijven. Belangwekkend is zijn opmerking: "Ik
wenschte dat men toonen kon, dat men ook anderer provintien heil zogte en
niet aileen het onze" 18). Van der Aa bedoelt daarmee, dat hij bij de Oeconomische Tak een eng-Hollands gewestelijke benadering wil vermijden door
ook open te staan voor de problemen die in andere gewesten spelen. Kort
hierop dee It hij nog mee, dat te Haarlem een voorkeur bestaat dat de indieners van thema's voor de uit te schrijven prijsvragen ook zelf voorstellen
zuHen doen betreffende de hoogte van de premies, waarmee de te bekronen
inzendingen gehonoreerd dienen te worden l ».
De hier vermelde aansporingen waren niet aan dovemansoren gezegd. In
de vergadering van 7 april 1778 stelde het departement Zutphen naar aanleiding van het verzoek uit Haarlem tot opgave "van eenige prijsvraagen" een
lijst op van niet minder dan 23 onderwerpen'O). De aanduiding "eenige"
heeft men hier wei erg ruim geinterpreteerd. Interessant is, dat uit de opgave
blijkt, welke terreinen van innovatie en van stimulering men te Zutphen belangrijk achtte. Daarbij va It op een grote preferentie voor zaken die in de
agrarische sfeer liggen en voor kwesties die de grondstofvoorziening van de
nijverheid raken. De hoogste prijs, namelijk 150 ducaten, heeft men over
voor degene die een methode uitdenkt om de verbouw van inlandse tabak in
het graafschap Zutphen op gelijk niveau te brengen als dat in het buitenland,
zonder dat de produktiekosten hoger mogen uitvallen. Gezien het succes van
" ) Paasman, a.w., biz. 35.
" ) G. A. Zutphen, t.a.p., brief aan C. C. H . van der Aa d.d. 9 februari 1778.
" ) G . A. Zutphen, t.a.p., brief van C. C. H. van der Aa d.d. 6 maart 1778.
20) G. A. Zutphen, Archief HoI. Mij., Oeconomische Tak, inv. no. 2: Handelingen,
7 april 1778.
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de inlandse tabaksteelt rondom Amersfoort in die tijd, hoewel hier niet naar
verwezen wordt, meent men niet ten onrechte, dat het ook in de regio
Zutphen mogelijk moet zijn een kwaliteitsprodukt tegen matige kosten voort
te brengen.
Voor vijf onderwerpen 100ft men elk een premie uit van 100 ducaten. Ais
eerste valt te noemen de vraag, welke bemesting voor de diverse grondsoorten
in het graafschap Zutphen "de voordeeligste" is. Daarbij wordt vooral de
aandacht gevestigd op de kwestie, of voor de grond alhier in het algemeen de
gewone plaggenmest ofwei de zuivere koemest de beste is.
Een ander thema, eveneens in het agrarisch vlak liggend, is de vraag naar
het beste plan tot verdeling van de heidegronden in het graafschap, zonder
dat hierdoor de boer bij het laten lopen van vee daarop en het steken van
plaggen benadeeld zal worden. Vervolgens dient degene die zich gaat zetten
aan de beantwoording van deze prijsvraag, zich te verdiepen in de meest geschikte methode om de hei te ontginnen en in cultuur te brengen.
Duidelijk inhakend op de reeds eerder gestarte activiteiten van mr. W. H.
van Hasselt op diens landgoed Empe 21 ) is de vraagstelling om te bewijzen,
dat een veld met moerbeziebomen beplant "meer voordeels aan zijde geeft
dan een even groot stuk lands met andere producten beplant" . De bedoeling
is aan te geven, dat het plukken van moerbeziebladeren ten behoeve van de
kweek van zijdewormen in verband met de inlandse zijdeteelt, in welk vlak in
die jaren diverse proeven worden ondernomen, meer financieel voordeel
oplevert dan het verbouwen van agrarische produkten op een gelijk stuk
grond.
Een aangelegenheid in verband met de veeteelt is het onderwerp, of de methode van inenten van vee tegen besmettelijke ziektes, zoals die eerder door
G. R. Reinders is voorgesteld, ook de beste is, of dat er nog een andere en
betere manier is en hoe men deze dan" bij de landlieden het best in trein zal
brengen" .
Eveneens een prijs van 100 ducaten is weggelegd voor degene die erin slaagt
een middel uit te vinden om zeewier te bleken tegen lagere of gelijke kosten
als bij lompen ten behoeve van de papiernijverheid het geval is, en om er even
goed schrijf- en drukpapier van te maken. Dit merkwaardig thema komt duidelijk uit de koker van Martinet. Deze heeft in zijn vorige standplaats Edam
proeven genomen om uit zeewier papier te vervaardigen. Door zijn verhuizing naar Zutphen heeft hij zijn experimenten op dit terrein voortijdig moeten staken 21 ). Of het iemand gelukt is dit kunststuk te volbrengen, is ons niet
bekend. Wei heeft Martinet zelf in 1780 een verhandeling over het zeewier ingestuurd . Maar dit stuk is meer van algemene aard 23 ).

" ) Deze activiteiten zijn uitvoerig beschreven door H. F. J. M. van den Eerenbeemt, ZijdeteeIt in Gelderland 1765-1780, in Spiegel Historiael, jrg X (1975), biz.
594-601.
" ) Paasman, a.w., biz. 37.
" ) G. A. Zutphen, Oud-Archief, Particuliere Collecties, inv. no. 24: Brieven aan
J. F. Martinet, brief van C. C. H . van der Aa d.d. 8 maart 1780.
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Onder de beloningscategorie van 50 ducaten komen vier onderwerpen
voor. Allereerst wordt gevraagd, op basis van een eigen ondervinding van gedurende zes jaren, aan te tonen, dat "de Guliksche ploeg" voor de bewerking
van klei- en zandgronden beter voldoet dan het type ploeg dat thans in Gelderland en elders in ons land in gebruik is .
Verder wil men degene belonen die in het graafschap Zutphen planten
heeft gekweekt, waaruit verfstof is te distilleren tegen een lagere prijs dan die
van de verfstoffen die op dat moment in de handel zijn. Dit thema hangt wellicht samen met toen reeds bestaande plannen om te Zutphen een fabriek van
wollen stoffen op te richten. Naast het tot garen spinnen van de in de omgeving voortgebrachte ruwe wol zou de draad tevens geverfd moeten worden,
voordat het weven een aanvang kon nemen. Op deze zaak komen wij verder
in deze studie nader terug.
Degene die een ophaalbrug weet te construeren, die minder duur en minder
gevaarlijk is dan de bestaande typen, kan insgelijks op een prijs rekenen. Wei
dient de nieuwe brug even sterk te zijn als die in zwang zijn, en tevens met een
minder harde klap neer te komen dan bij de andere bruggen het geval is.
Hij die op basis van ondervinding weet aan te tonen, welke de beste en
goedkoopste plaats is, waar men in het graafschap ruw linnen wit kan bleken,
wordt uitgenodigd daarover een nota in te dienen.
Eveneens vier thema's komen aan bod op het niveau van een prijs van
40 ducaten. Het eerste betreft een invitatie aan degene die in de afgelopen tijd
de meeste kastanjebomen heeft aangeplant, welke een even goede en grote
vrucht voortbrengen als die van dezelfde boom in het buitenland.
Hij die op basis van genomen proeven kan bewijzen, welke soort populier
het best in ons land gedijt en het meest geschikt is voor gebruik als timmerhout, zal met een premie van 40 ducaten bedacht worden.
Voor het aanwijzen van de beste mergel in het graafschap Zutphen te vinden en door ondervinding aangetoond het meest voordelig als meststof in de
landbouw toe te passen, is eveneens een prijs weggelegd.
Tot slot wordt een premie toegezegd aan hem in het graafschap, die kan
aantonen de meeste hennep verbouwd te hebben en die weet mee te delen
welke de beste manier van tel en is .

In de categorie van 30 ducatenpremie zijn evenals bij de voorgaande categorie vier onderwerpen ondergebracht. Zo wordt "een vaderlandsch middel"
gevraagd, dat naar eigen ondervinding heeft uitgewezen het geschiktst te zijn
om jicht tegen te gaan .
Ook hij kan op een prijs rekenen, die het gemakkelijkste, goedkoopste en
meest effectieve mid del weet op te geven tot bestrijding van plantluis.
Degene die binnen een jaar het grootst aantal stukken linnen zallaten vervaardigen en bleken binnen het graafschap Zutphen, zal een premie van 30
ducaten toegekend krijgen.
Een wei zeer moeilijke opgave wordt gesteld aan de persoon die een plan
moet indienen om de Lebben-beek in het graafschap een andere loop te
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geven, dusdanig dat deze niet in het riviertje de Berkel zal uitmonden en
zodanig dat de veriegging van de beek elders geen problemen zal opleveren.
Betreffende de sector van de prijsvragen die klaarblijkelijk in relevantie
wat lager genoteerd staan, valt nog te noemen de vraagstelling die het bewijs
verlangt, dat hennep van Nederlandse bodem even goed van kwaliteit is als
die uit het buitenland. Hiervoor is een premie beschikbaar van 20 ducaten
evenals voor degene, die kan aantonen het meeste linnen geweven te hebben
van zelf geteelde hennep .
Voor het huisgezin in het graafschap Zutphen, dat weet te bewijzen van op
eigen terrein gewonnen vias binnen een jaar het meeste en best gesponnen garen te leveren, is een premie van 12 ducaten gereserveerd. Het gezin dat in
deze wedkamp als tweede eindigt, kan op een prijs van 8 ducaten rekenen, en
dat de derde plaats bereikt, op een prijs van 6 ducaten.
Het huisgezin in het graafschap, dat de meeste wol van eigen schapen tot
draad gesponnen heeft, wordt bedacht met een premie van 10 ducaten. Uitgaande van het principe dat het spinnen een basis element vormt in de textielindustrie, denkt men op deze wijze drie vliegen in een klap te slaan: het bevorderen van de schapeteelt ter leverantie van de grondstof, de ruwe wol; het
spinnen van wol tot garen waardoor de weefnijverheid over basismateriaal
kan beschikken; en het stimuleren van de spinarbeid thuis als een bron tot additioneel inkomen, hetgeen de textielnijverheid het garen tegen een lage kostprijs bezorgt en de boer een financieel surplus geeft op de inkomsten uit zijn
agrarisch bedrij f.
Tenslotte valt een thema te vermelden, dat te plaatsen is in de sector social
approach. Aan een knecht of meid die zestien jaar lang bij dezelfde werkgever in dienst is, zal een premie van 6 ducaten worden uitgekeerd. Heeft het
dienstverband vierentwintig jaar geduurd, dan bedraagt de premie 8 ducaten,
en bij dertig jaren trouwe dienst 10 ducaten. Dit punt is daarom interessant,
omdat in een tijd, waarin de factor arbeid bepaald niet schaars is, er van de
kant van de bourgeoisie klaarblijkelijk toch waardering bestaat voor degenen
die hun meester of meesteres in een langdurig dienstverband' trouw blijven. .
Daarnaast is het een teken dat geschoolde en ervaren werkkrachten schaars
zijn, zodat men er aile belang bij heeft goede werknemers lang te houden.
Wanneer wij de grote lijst van opgegeven thema's evalueren, dan valt naast
de reeds gemaakte inleidende opmerkingen op, dat de varieteit in probleemstellingen groot is en dat het accent wei zeer zwaar ligt op kwesties die
voor het graafschap Zutphen in eerste instantie van belang zijn. Verder dat
de toevoeging "uit de ondervinding" vaak voorkomt, hetgeen er op wijst,
dat men niet zozeer uit is op theoretische verhandelingen maar meer verwacht
van zaken die op basis van daarmee opgedane ervaring zijn uitgetest. Vervolgens dat er een sterke voorkeur bestaat voor thematieken die verband houden
met de agrarische sector en met artikelen uit die branche die basismateriaal
kunnen leveren voor de nijverheid . Deze laatste gerichtheid is niet zo verwonderiijk. Immers Zutphen vervulde een centrumfunctie voor een sterk agrari-
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sche omgeving en ken de een nogal autarkisch gerichte nijverheid die lokaal
en in de regio haar grootste afzet vond en daar ook haar grondstoffen wilde
betrekken.

Vroeg begonnen, is laat gesponnen
Op 12 mei 1780 wordt in de vergadering van het departement besloten om
ter bevordering van het vroegtijdig leren spinnen een maand later een
wedstrijd te organiseren voor jeugdigen in Zutphen. Er worden twee groepen
geformeerd, een voor jongens onder de twaalf jaar oud en een v~~r meisjes
beneden de zestien jaar. Er zal gesponnen worden in de categorieen wol, vias
en katoen, terwijl verder ook het zijdewinden op het program staat"). Dit
laatste in verband met de werkzaamheden van Van Hasselt op het nabij gelegen landgoed Empe.
Nadat op 12 juni 1780 de stadsomroeper aile kinderen "die de kunst van
spinnen verstonden" had laten weten, dat zij voor de competitie werden uitgenodigd, legden zij in aanwezigheid van de voorzitter van het bestuur en van
enkele leden van het departement de vereiste proeven van bekwaamheid af.
Er bleek aileen belangstelling te bestaan voor het spinnen van katoen en wol.
Na afloop van de wedstrijd volgde de uitreiking van de prijzen aan degenen
die "den besten draad" hadden gemaakt. In de categorie katoenspinnen viel
slechts een prijs, zij het een eerste, bestaande uit een ducaat. Frederik Stoffel
haalde met deze premie, een bedrag van fl. 5,25 uitmakend, een beloning binnen die zeker meer bedroeg dan wat zijn vader in een week kon verdienen.
De grootste deelname vond plaats in de sector wolspinnen. De jongens
dienden hun kunnen te tonen op het zgn. grote wiel, terwijl de meisjes, hoewei zij toch ouder waren, op het zgn. kleine wiel sponnen. Bij de jongens waren in genoemde categorie acht prijswinnaars: een eerste prijs van een ducaat
voor J. Lausen, vier tweede prijzen van elk een rijksdaalder en drie derde
prijzen van een gulden. Onder de meisjes vielen er vijf in de prijzen: twee
eerste prijzen van een ducaat voor Elisabeth Pets en Hendrica Harmsen en
drie tweede prijzen van een rijksdaalder"). Al met al voor de begrippen van
toen royale prijzen en vlot verdiend.
Opvallend is, dat blijkens de uitgedeelde prijzen waarschijnlijk meer jongens dan meisjes aan de wedkamp hebben meegedaan. Dit is wei bijzonder,
omdat terug projecterend vanuit onze tijd spinnen veelal als een typisch vrouwelijk beroep wordt gezien. Dit beeld is echter voor de achttiende eeuw bepaald onjuist. Hoewel mann en niet vaak als eerste beroep dat van spinnen
opgeven, is het wei zo, dat vee I jongens vroeger spinnen leerden. Het voordeel van het beheersen van deze vaardigheid was, dat naast de mogelijkheid
van een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen de jongen later als man,
ook al had hij intussen een ander beroep geleerd, in tijden van slapte in werk
de kans kon benutten via spinnen wat bij te verdienen. Juist omdat de mechaH) G. A. Zutphen, Archief HoI. Mij., Oeconomische Tak, inv. no. 2: Handelingen,
12 mei 1780.
") G. A. Zutphen, t.a.p., 12 juni 1780.
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nisatie in de Nederlandse textielnijverheid nog niet was doorgedrongen,
bestond er in deze bedrijfstak niet gauw een teveel aan garen . Voor hand
gesponnen garen bestond er altijd weI afzet, mits de kwaliteit van de draad
goed was.
Andere activiteiten
Onder deze rubriek valt niet vee I te vermelden. Regelmatig wordt aan
Haarlem opgave gedaan van de in Zutphen aanwezige bedrijven. Verder
komt in de vergadering van 2 juni 1778 het voorstel aan de orde om "voortaan aileen's Lands Manufactuuren te draagen" door de leden van het
departement'6).
Medailles
Van der Aa legde op 8 maart 1780 aan Martinet de vraag voor, hoe hij de
twee medailles naar Zutphen lOU sturen, die de Oeconomische Tak bij resolutie van de algemene vergadering van 1778 en 1779 had toegekend aan mr.
W. H van Hasselt voor de door hem bereikte resultaten op het terrein van de
inlandse zijdeteelt en aan advocaat mr. J. C. Druman voor zijn verhandeling
over het kweken van kastanjebomen op diens landgoed de Veste met daarbij
gevoegd een partij kastanjes die hij in 1778 aldaar geplukt had").
Wat Druman betreft, is er een duidelijke relatie met een van de door het
Zutphens departement opgegeven prijsvragen. Druman behoorde tot de
groep der gefortuneerde intellectuelen die tijd en geld had den om die aan
"nuttige" liefhebberijen te wijden. Hetzelfde geldt voor mr. W. H. van
Hasselt, die erkenning kreeg wegens zijn experimenten en voor zijn uitstekende verhandeling over de inlandS'e zijdecultuur die hij al eerder, nl. in 1776, op
instigatie van Martinet, naar de Hollandsche Maatschappij had ingelOnden.
Dit genootschap had het manuscript gepubliceerd 28 ).
Dominee Martinet was een goede vriend van de jurist W. H. van Hasselt,
die levend van een niet onaanzienlijk vermogen zijn tijd besteedde aan het experimenteren op het terrein van de inlandse zijdeteelt op zijn landgoed in de
buurt van Zutphen, met het doel hierdoor een nieuw middel van bestaan voor
het volk te scheppen. Martinet was reeds met Van Hasselt bevriend geraakt
tijdens de studietijd van beiden aan de Leidse universiteit 29 ). Toen Martinet
zich in 1775 te Zutphen had gevestigd, waren de oude vriendschapsbanden
weer aangehaald . Martinet had een hoge dunk van de door Van Hasselt gedane proeven. Toen na een aanvankelijk groot succes later een stilte over dit
26) G . A. Zutphen, La.p., 2 juni 1778.
" ) G. A. Zutphen, La.p., 1 december 1778; G . A. Zutphen, Archief HoI. Mij. ,
Oeconomische Tak, inv . no. 3: Ingekomen brieven, brief van C. C. H. van der Aa aan

1. F. Martinet d.d. 8 maart 1780; G. A. Zutphen, Oud-Archief, Particuliere Collecties, inv. no. 24: Brieven aan 1. F. Martinet, brief van C. C. H . van der Aa d.d. 6 januari 1779. Deze Verhandeling over de Castanje-boomen werd in 1780 te Haarlem gepubliceerd.
28) G. A. Zutphen, Oud-Archief, Particuliere Collecties, inv. no. 24: Brieven aan
1. F. Martinet, brief van C. C. H. van der Aa d.d. 10 april 1776.
" ) Paasman, a .w. , biz. 27.
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werk viel, was deze ontwikkeling voor Van der Aa aanleiding om in 1785 aan
Martinet te vragen een Supplement uit te geven in vervolg op de publikaties
van Van Hasselt. Hierin zou een analyse gegeven dienen te worden van de
oorzaken die tot de neergang hadden geleid, en van de mogelijkheden die dit
eventueel hadden kunnen voorkomen. Het beroep op Martinet hiertoe wordt
beargumenteerd wegens zijn kennis van de betrokken materie en uit hoofde
van zijn goede relatie met Van Hasselt'O).
Al met al was het voor het Zutphens departement een mooie zaak, dat in
zijn regio twee zilveren medailles konden worden uitgereikt wegens innoverende activiteiten.

Liquidatie
In het notulenboek van het departement Zutphen van de Oeconomische
Tak wordt nergens over liquidatie van deze afdeling gesproken. Ook in de andere archiefstukken die betreffende het departement bewaard zijn gebleven,
wordt hiervan niet expliciet melding gemaakt. Na een actieve start gaat de
zaak als een nachtkaars uit. Het duurde tot het begin van de zeventiger jaren
van de negentiende eeuw, dat het departement te Zutphen heropgericht werd
als afdeling van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, de opvolgster van de Oeconomische Tak.
In de laatst gehouden vergadering op 20 april 1781 bedankt penningmeester Van der Muelen v~~r zijn functie Jl ). Hoewel geen reden wordt opgegeven, is de oorzaak wellicht te zoeken in het feit dat slechts weinige leden
hun jaarlijkse contributie bleken te voldoen"), zodat voor de penningmeester
er geen aardigheid meer aan was. Martinet nam nu als secretarispenningmeester de taak op zich de financieIe zaken verder af te handelen. In
de vergadering van 20 april wordt bepaald, wat met het saldo dat nog in kas
is, verder gedaan zal worden. Wat nog aan afdracht aan het algemeen
bestuur te Haarlem verschuldigd is, wordt door Martinet snel afgehandeld .
Opvallend is, dat in de correspondentie van Van der Aa met Martinet met
geen woordt gerept wordt over .een mogelijke teleurstelling betreffende het
ter ziele gaan van het Zutphens departement").
In de korte tijd van zijn bestaan is het departement Zutphen niet tot opmerkelijke en blijvende activiteiten gekomen. Wei heeft het een klankbord
gevormd, waardoor het hierna te bespreken initiatief tot ontwikkeling is kunnen geraken.

'0) G. A. Zutphen, Oud-Archief, Particuliere Collecties, La.p., brief van C. C. H.
van der Aa d.d. 4 mei 1785.
") G . A. Zutphen, Archief HoI. Mij., Oeconomische Tak, inv. no. 2: Hande1ingen,
20 april) 781.
" ) G . A. Zutphen, La.p., inv. no. 4: Rekening over 1779 en kladaantekeningen
voor de rekening over 1780.
") G. A . Zutphen, La.p., inv. no. 3: Ingekomen brieven, brief van C. C. H . van der
Aa aan J . F. Martinet d.d. 30 april 1781 ; G. A. Zutphen, La.p., inv. no. 5: Kwitanties
1780-1781.
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DE FIRMA MEISTER EN CO.

Vit de sfeer van het departement Zutphen van de Oeconomische Tak is tegen het eind van het jaar 1778 een initiatief ontstaan, dat beoogde de werkge1egenheid ter plaatse te vergroten. Martinet schreef hieroyer op 15 januari
1779 aan een Amsterdamse relatie, W. Hooft: "Ik heb mij, om ledige handen
aan 't werk te helpen, met 7 Heeren alhier verbonden, om in Mey eene Fabriek op te rigten tot 't maaken van Vijfschagten enz. Wij moeten wat doen,
pompen wijl wij zinken! "14). Deze passage, zeker wat het slot betreft, spreekt
voor zich. Indien er geen nieuwe activiteiten lOuden worden ontplooid, die
de werkgelegenheid konden vergroten, lOU de samenleving wegzinken in het
moeras van een steeds omvangrijker wordende werkloosheid. Kortom, het
was pompen geblazen om het schip van de volkswelvaart drijvende te houden.
Van A. van den Berg, die Martinet goed gekend heeft en die kort na diens
overlijden een biografie aan hem gewijd heeft, weten wij, dat de Zutphense
predikant die sober leefde, aan dit project "eene aanmerkelijke som van zijn
eigen bezittinge heeft opgeofferd""). Naast Martinet hebben nog anderen
hun geld in dit "vaderlandschlievend" werk gestoken. Dezen waren F. B. van
der Capellen en A. W. W. Sioet, beiden burgemeester te Zutphen. Verder de
broer van eerstgenoemde, R. J. van der Capellen, die als patriot in 1788 ter
dood veroordeeld werd, welk vonnis niet is uitgevoerd. Vervolgens zijn te
noemen J. Egeling en J. J. G. Meister. Wie de zevende participant was,
waarover Martinet spreekt, is ons niet bekend. De onderneming, die een aantal geldschieters kende, trad naar buiten onder de naam van firma J. J. G.
Meister en Compagnie. Dat de firma de naam van koopman Meister droeg, is
te verklaren uit de omstandigheid dat hij de directie voerde en ook voor de
mede- kapitaalverschaffers de grote man naar buiten was. J. J. G. Meister
was een belangrijk koopman in wijn die per schip in Zutphen werd aangevoerd. Sedert eind 1776 had hij in zijn zaak assistentie gekregen van H . Tellering, uit Rotterdam afkomstig. Deze lOU het bezoeken van de c1ienten in
binnen- en buitenland van Meister overnemen. Laatstgenoemde had toen bijna fl. 41.000 in zijn zaak gestoken, een voor die tijd groot bedrag. Begin januari 1777 ging de gefortuneerde wijnhandelaar Meister een contract aan met
een collega in het Yak, nl. Samuel Kretschmer, waardoor de wijnzaak op een
nog grot ere voet werd gebracht en sedertdien kon beschikken over een bedrijfskapitaal van circa fl. 82.000 J6) . Meister deed het nu wei wat kalmer aan
en had zodoende tijd om zich te wijden aan een project dat de werkgelegenheid ter plaatse zeer lOU bevorderen.
De hiervoor genoemden, uitgelOnderd de heer Sioet, behoorden tot de ieden van het Zutphens departement. Meister behoorde tot een van de trouwste
H) Deze brief van 15 januari 1779 is aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te
Amsterdam en wordt geciteerd door Paasman, a.w., biz. 40.
H) A. van den Berg, Levensberichten van J. F. Martinet (Amsterdam 1796), biz. 54.
16) G. A. Zutphen, Memorien- en Resolutienboek der stad Zutphen 1783, 15 januari
(inv. no. 51); G. A. Zutphen, Contract en van Compagnieschap (inv. G no. 83).
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bezoekers van de vergaderingen van deze afdeling van de Oeconomische Tak.
Hij en Egeling waren kooplieden. Laatstgenoemde was tevens als diaken van
de Nederduits Gereformeerde Gemeente in Zutphen actief in de commissie
die voor de diaconie een werkinrichting leidde.
Tussen deze "W olfabriek" die wollen kousen en mutsen vervaardigde welke door de te werk gestelde behoeftigen grotendeels thuis in opdracht werden
gemaakt, en het hier besproken initiatief dat vooral een wolweverij was, is
voorzover bekend nooit sprake geweest van enige competentiestrijd. De diaconale inrichting was beperkt van omvang en richtte zich met name op breiwerk, terwijl de firma Meister zich primair met het weven van wollen stoffen
bezig hield, zodat iedere partij andere soort werkkrachten nodig had. Daarnaast was de aanwezigheid van potentiele arbeidskracht zo ruim, dat men
niet met elkaar behoefde te concurreren in het aantrekken van werknemers.
Bovendien bewogen de activiteiten van de diaconie zich op het terrein van de
kunstmatige werkverschaffing aan bedeelden, terwijl de firma Meister opereerde op het gebied van de vrije werkgelegenheid, waaraan ieder, dus ook de
niet-bedeelden, kon deelnemen.
Hoewel niet opgezet als een werkinrichting had de firma Meister en Co.
duidelijk tot doel de werkloosheid in Zutphen te bestrijden. Op deze titel van
filantropisch ondernemerschap hadden de participanten hun goede geld in
een bedrijf gestoken zonder daar direct winst van te verwachten. De praktijk
was zelfs minder dan dit, want anders had A. van den Berg niet kunnen spreken, wat Martinet betreft, van "opofferen" van bezit.
Wanneer de firma Meister precies is opgericht, konden wij niet achterhalen. Wel is bekend, dat in de vergadering van 5 december 1778 van de
Zutphense magistraat een rekwest van J. J. G. Meister en Compagnie aan de
orde kwam 17 ). Vit dit stuk dat de stadsoverheid op 22 januari 1779 uitvoerig
besprak, blijkt, dat de indieners van plan waren te Zutphen "eene fabriek,
bestaande in eene weverij van wolle stoffen" op te richten 38 ). Daartoe werd
verzocht bedrijfsruimte ter beschikking te stellen, waarbij men dacht aan het
zogenaamde konventshuis en hierbij behorende hof "in de wandelinge den
Elias geheten", en verder aan de gastenkamer in het voormalige klooster de
Isendoorn. De supplianten achtten deze lokaliteiten zeer geschikt ten behoeve
van "de voorgenomene fabriek". Zij meenden een beroep op het stadsbestuur te kunnen doen, omdat de hier te vestigen onderneming "allezins tot
wezendlijk nut en voordeel van dezer Stads burgeren en ingezetenen zoude
strekken". Opmerkelijk is, dat hier niet gesproken wordt van armen en behoeftigen. Het voorstel, waar het hier om gaat, presenteert zich duidelijk niet
als een werkverschaffingsproject voor bedeelden.
De stedelijke overheid bleek er aile vertrouwen in te hebben "dat dit werk
met aile vigeur zal worden voortgezet en dus zal komen te retisseren" en
stem de er daarom mee in om met ingang van 1 mei 1779 voor de duur van
twaalf jaren de gevraagde ruimten beschikbaar te stellen tegen een huur van
" ) G. A. Zutphen, Memorien- en Resolutienboek 1778, 5 december (inv. no. 49).
") G. A. Zutphen, Memorien- en Resolutienboek 1779, 22 januari (inv. no. 49).
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fl. 42 per jaar. Bovendien werd nog een andere lokaliteit toegezegd die op dat
moment echter nog in gebruik was. Zodra deze ruimte vrij kwam, zou de
firma Meister hierover kunnen beschikken tegen fl. 20 per jaar 39). Later zou
door verdere uitbreiding van het aantal werklokalen de jaarlijkse huur stijgen
tot fl. 80, -.
Spoedig na de verleende toestemming door de overheid om over de gevraagde lokaliteiten te kunnen beschikken, is het bedrijf in produktie gekomen. Reeds in de vergadering van 11 september 1779 ziet de magistraat zich
geconfronteerd met een nieuw verzoek van de firma Meister en CO.40). Het
punt dat dan aan de orde komt na "het goed succes" sedert de start van "de
wollen manufacturen fabricq", betreft de personeelsvoorziening. De expansie is blijkbaar dusdanig groot, dat men kampt met een tekort aan arbeidskrachten. In dit verband stellen Meister en de zijnen, dat zij volledig in staat
zijn "aan de bedelaars en armen, hoe groot ook hun getal zoude mogen wezen, terstond werk te geven en het brood te laeten verdienen". Het verzoek
aan de magistraat houdt dan ook in een bedelverbod uit te vaardigen "om het
arme gemeen te diverteren van luijheid en schandelijke bedelarije"4'). Doordat het aanbod van werkkrachten uit de vrije sector klaarblijkelijk on voldoende was in relatie tot de vraag hiernaar door de firma Meister, wil men nu
een beroep gaan doen op het reservoir van hen die zich aan arbeid onttrokken. Daartoe zou echter wei dwang nodig zijn, waarbij de hulp van de overheid onontbeerlijk was .
Na kennis genomen te hebben van het positief advies van de plaatselijke
commissie van Policiemeesteren over deze aangelegenheid, verklaarde de magistraat op 14 februari 1780 allereerst, dat de tot stand gebrachte "fabricq
haar zeer aangenaam is" en stelde in dezelfde vergadering een ordonnantie
vast om de open bare bedelarij in Zutphen te verbieden.
In het kader van het uitgevaardigde bedelverbod krijgen de opzichters van
de Stads Diaconie, die tevens met de burgerlijke armenzorg is belast, van de
magistraat opdracht "om zulke personen die, op praetext van niet aan werk
te kunnen komen, hun om onderstand lastig vallen, en die egter in staat zijn
om te kunnen arbeiden, hetzij naar de voorsz. wollen manufacturen fabricq
hetzij naar de eige fabricq van de Diaconie te renvoyeren". Van belang is dat
uit de hiervoor gebruikte formulering blijkt, dat de onderneming van Meister
en Co. en de werkverschaffingsinstelling van de diaconie als nevenschikkend
worden gezien zonder enige onderlinge concurrentie om de factor arbeid, al
dan niet vrijwillig aangeboden . De lokale overheid ziet de problematiek vooral vanuit een financieel oogpunt. Voor haar is het bedelverbod primair bedoeld "ten einde den Armenstaat, zoo niet in 't geheel, immers voor 't grootste gedeelte, van het onderhoud van zulke subjecten moge worden gedechargeert'>4').
") Idem.
40) G. A. Zutphen, La.p., II september.
41) G. A. Zutphen, Memorien- en Resolutienboek 1780, 14 februari (inv. no. 50).

") Idem.
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In de gedrukte ordonnantie tegen het bedelen springen de volgende punten
in het ~Og . Ais algemene argumentatie voert de magistraat aan "dat het getal
der luye, lediggaande en onnutte bedelaars binnen deze Stad en Schependom
tot grooten overlast van de goede burgerye en ingezetenen toeneemt, en considererende, dat een iegelyk, die door ouderdom of andere gebreken daartoe
niet onmagtig is, thans genoegzaeme gelegenheid gegeven word, om in de
alhier opgerigte fabricquen aan het werk te kunnen geraken" . Gezien deze
overwegingen wordt besloten, dat in navolging van soortgelijke regelingen in
andere steden vanaf I mei 1780 in Zutphen "niemand, lOnder onderscheid
van sexe of ouderdom, zig zal mogen verstouten, om in het openbaar te gaan
bedelen ofte aalmoessen te vragen aan de huysen, kerken en poorten, langs
de straaten, wegen ofte andere plaatsen"").
Steunt de lokale overheid aan de ene kant de vestiging van ondernemingen
uit een oogpunt van vergroting van de plaatselijke werkgelegenheid en stelt ze
daartoe bedrijfsruimten tegen een matige huur ter beschikking, van de andere
kant kan dit niet los gezien worden van een streven de financiele lOrgen van
de armenzorginstanties te verlichten en de bedelarij te weren. Dit hoopt men
te bereiken door degenen die tot dusver een beroep had den gedaan op onderstand, voortaan zelf geheel of gedeeltelijk hun kost te laten verdienen . Zolang de bedelarij wordt getolereerd, is het moeilijk iemand te dwingenzelf
voor zijn brood te lOrgen . Door het aanbieden van werk zou het steeds weer
aangevoerde excuus dat men geen arbeid kan vinden, niet meer met goede
grond naar voren gebracht kunnen worden. In het door de Verlichting
gelnspireerde den ken behoorden aile burgers zich in de maatschappij nuttig
te maken en zich derhalve niet aan de plicht tot arbeid te onttrekken.
Betreft het eerste gedeelte van het verzoek van de firma Meister en Co. de
garantie van een voldoende toevoer van arbeidskrachten, het tweede gedeelte
vraagt om het beschikbaar stellen van stadswege van "eene bekwaame werkplaats voor de bedelaars" die door de opzichters van de Stads Diaconie naar
de fabriek van wollen manufacturen lOuden worden doorverwezen. Meister
wilde deze onvrijwillige arbeidskrachten klaarblijkelijk niet in dezelfde ruimte onderbrengen, waar het gewone personeel werkzaam was. Het stadsbestuur kon deze wens billijken en gaf toestemming hiertoe te gebruiken het
gedeelte in het oude klooster de Isendoorn, dat het Pesthuis heette, en "het
werkhuys en den hof daarbij gehorende"44). Vit de laatste benaming valt op
te maken, dat in Zutphen vroeger blijkbaar een werkinrichting had bestaan
die van stadswege was geentameerd.
Het bedrijf "canterende ten name van J. J. G. Meister en Compagnie"
ontwikkelde zich reeds kort na de aanvang in 1779 voorspoedig en mocht zich
begin 1783 "in een zeer florissanten staat" verheugen. Toen echter eind 1782
J . J. G. Meister, op wie het bedrijf wat de leiding betreft, voornamelijk had
gedreven, overleed, zagen de overige financiele deelhebbers zich voor grote
" ) Ordonnantie tot beteuge1inge der bedelarijen binnen Stad en Schependom van
Zutphen d.d. 14 februari 1780, in G. A. Zutphen, Verzameling van gedrukte reglementen en ordonnantien, l7e-18e eeuw (inv. no. 553) .
" ) G. A. Zutphen, Memorien- en Resolutienboek 1780, 14 februari (inv . no. 50).
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problemen geplaatst. Zij waren immers niet in staat zelf de directie over het
bedrijf te voeren. Tevens konden zij verwachten, dat de weduwe Meister de
kapitaalinbreng van haar man uit de zaak lOU willen terug trekken. De fabriek lOnder meer stilleggen wilden zij ook niet, omdat dit een groot aantal
mensen in Zutphen ernstig lOU duperen. Hun lOrgen dienaangaande maakten de participanten kenbaar aan het stadsbestuur met de bedoeling, dat dit
college zich lOU verdiepen in mogelijke oplossingen om de onderneming lo
niet volledig dan tenminste gedeeltelijk in stand te houden. De vroede vaderen speelden echter de bal terug. Zij nodigden de belanghebbenden uit zelf
met voorstellen tot instandhouding van de fabriek te komen").
Gezien de onmogelijkheid wegens het overlijden van Meister de fabriek
"op den tegenswoordigen voet te continueren" kwarnen de participanten met
een tweeledig voorstel. Ten eerste dat de magistraat het gehele bedrijf voor
stadsrekening lOU overnemen. De gebouwen waren reeds van de stad, zodat
het hier ging om de volledige voorraad gefabriceerde goederen en nog op de
getouwen zittende doeken, de voorraad gesponnen en ongesponnen wol, de
weefgetouwen, de pers, de twernmolens, de verfketels en wat dies meer zij
aan andere gereedschappen: dus de volledige inventaris en goederenvoorraad, voor een bedrag van circa fl. 20.000.
Het alternatief op het eerste voorstelluidde, dat het stadsbestuur aileen de
apparatuur lOU overnemen, lOnder de aanwezige grondstof en lOnder de
reeds vervaardigde half- of eindfabrikaten, tegen een som van fl. 5560,-,
zijnde het bedrag dat voor al het gereedschap bij inkoop was betaald. Na
overname lOU de magistraat deze apparatuur en het gebruik van de werkruimten gratis aan de fabrikeurs ter beschikking moeten stellen, die wei het
onderhoud daarvan voor hun rekening zouden nemen. Dezen lOuden dan
een geheel nieuwe intekening voor kapitaalverschaffing openen "tegen een
modijke fournissement". Gedacht werd aan een aantal van 20 it 24 intekenareno Het gaat dus om een dubbel voorstel: ofwei alles overnemen tegen fl.
20.000 en de zaak doen voortzetten van stadswege, ofwel aileen de apparatuur overnemen tegen fl. 5560 en daarna weer overdragen aan de fabrikanten, in welk geval de financieIe bedrijfsmiddelen versterkt lOuden worden
door een aantal nieuwe participanten aan te trek ken.
Hoewel de magistraat na uitvoerige deliberatie tot de overtuiging kwam,
dat het wenselijk lOU zijn "dat de Fabrijk in stand moge blijven" wegens de
betekenis die dit bedrij f lOwel voor de stad in het algemeen als voor een groot
aantal ingezetenen in het bijlOnder had, meende de Zutphense overheid toch,
dat beide gedane voorstellen voor de stedelijke kas een te zware belasting betekenden. Voor het onderhoud van de gebouwen, waarin het bedrijf werd
uitgeoefend, had de magistraat reeds zeer hoge kosten moeten maken. Dit
bewees wei, dat zij veel belang aan het bedrijf hechtte. In hoeverre de uitspraak van het maken van hoge kosten met de werkelijkheid overeen stemde,
is moeilijk te bepalen. Wei weten wij, dat de magistraat in 1780 een bedrag
van fl. 118,- voteerde voor het maken van een verfhuisje in de nieuwe .. wol") G. A. Zutphen, Memorien- en Resolutienboek 1783, 15 januari (inv. no. 51).
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lemanufactuur"-fabriek in den Isendoorn. In dit gebouwtje werd de verfketel geplaatst en werden voorzieningen getroffen voor het stoken, zodat
men in staat was het verfproces zelf te verzorgen' 6 ) .
Ook voor de toekomst wilde het stadsbestuur zich welwillend opstellen.
Ais blijk daarvan kregen de participant en tot weder opzeggens toe de huur
van fl. 80,- kwijt gescholden, die jaarlijks voor het gebruik der lokaliteiten
betaald diende te worden. Deze vrijstelling van huur was de enige tegemoetkoming die de magistraat meende te kunnen doen. Hoewel heel wat minder
dan gevraagd was, is men klaarblijkelijk toch met het bedrijf voortgegaan,
want enkele jaren later blijkt de onderneming nog steeds te bestaan 47 ) .
In 1789 werd de Zutphense magistraat op de hoogte gesteld van een voorlopig accoord dat gesloten was tussen de directie en participanten in de firma
Meister en Co. ter ener zijde en "den Baas in het Fabricqhuis, J. Rinkeler
Siagthuis" ter andere zijde. Deze overeenkomst betrof enige goederen en gereedschappen en was aangegaan onder de conditie, dat de magistraat aan
Rinkeler Siagthuis de woning en de daarbij behorende hof, gelegen nabij het
bedrijfspand, ter beschikking zou stellen. Naast dit verzoek dat gedaan werd
ter continuering der "gez. Fabricq en Spinnerie", werd tevens gevraagd al die
voorrechten aan Rinkeler Siagthuis toe te kennen, welke de participanten tot
dan hadden genoten. Genoemde was reeds geruime tijd in Zutphen woonachtig. Hij was bepaald meer dan een eenvoudige werkbaas. Immers hij en zijn
echtgenote H . van Buren blijken over een niet onaanzienlijk bezit te hebben
beschikt 48 ) •
Aangezien het stadsbestuur overtuigd was van de wenselijkheid van het in
stand blijven van de fabriek en spinnerij, omdat deze onderneming "een merkelijk soulaas" betekende voor de plaatselijke armenzorg, werd op het verzoek goedgunstig beschikt49 ).
Betreffende het voorgaande valt op, dat nu voor het eerst expliciet melding
wordt gemaakt van de aan de fabriek verbonden spinnerij . Deze was er weliswaar van begin af aan geweest, maar krijgt nu apart aandacht. Het zal wei zo
geweest zijn, dat het merendeel van het spinwerk aan huis verricht werd. De
ruwe wol werd dan opgehaald en het gesponnen garen later weer ingeleverd.
Voor dit aspect van de bedrijfsvoering zullen in de onderneming zelf geen gereedschappen te vinden zijn geweest. Oit verklaart dan ook, dat bij de eerder
vermelde apparatuur geen spinnewielen worden genoemd.
De overdracht van het bedrijf is vermoedelijk slechts gedeeltelijk geweest,
gezien het hoge bedrag dat bij totale overname op tafel had moeten komen.
De situatie was vermoedelijk zo, dat Rinkeler Siagthuis, die eerst een ondergeschikte positie in de onderneming had ingenomen, nu de directie, voorheen
door Meister gevoerd, overnam en daarnaast ook financieel in het bedrij f
deelnam. Oat de participanten zich niet of in ieder geval niet volledig hebben
")
(inv.
")
")
")

G. A. Zutphen,
no. 1970).
G. A. Zutphen,
G. A. Zutphen,
G. A. Zutphen,

Memorie van kosten voor het maken van een verfhuisje, 1780
Memorien- en Resolutienboek 1783, 13 februari (inv. no. 51).
Rechterlijk Archief, testament 15 mei 1784 (inv. no. 366).
Memorien- en Resolutienboek 1789, 26 februari (inv. no. 56).
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teruggetrokken, wordt o.a. bevestigd door een opmerking van Martinets biograaf die in 1796 schrij ft over" een groote fabriek" te Zutphen, door Martinet mede opgericht en welke onderneming "noch bij aanhoudendheid aan
meer dan honderd menschen brood en vergenoeging geeft". Het bedrijf is
derhalve na 1789 blijven voortbestaan. De mededeling, dat Martinet op het
eind van zijn leven hierin een flink deel van zijn vermogen had zitten, geeft
aan, dat hij in 1789 zijn financieel aandeel niet heeft teruggetrokken'O).
Ook uit andere bron weten wij, dat fabrikeur Rinkeler Slagthuis het bedrijf
nog jaren lang heeft voortgezet. Wanneer op 1 mei 1794 te Zutphen een spinschool wordt opgericht, is het de fabrikeur Rinkeler Slagthuis die voor de levering van de grondstof zorgt en die het gesponnen wolgaren weer afneemt
om het in zijn onderneming te gebruiken. Tot deze dienstverlening is hij
zeker door Martinet gestimuleerd die bij de oprichting van de school een
grote rol speelde"). Tussen 1800 en 1812 bestaat de fabriek nog steeds" ).
Terugkerend naar de onderneming van de firma Meister en Co. kan het
vermoeden geuit worden, immers gegevens over de bedrijfsexploitatie zijn
niet voorhanden, dat de afzet vooral gericht is geweest op stad en regio. Deze
gedachte wordt opgeroepen door het ontbreken van klachten over stagnatie
in de afzet. Dit is opvallend, omdat juist in die jaren de textielnijverheid
zwaar gebukt gaat onder de buitenlandse concurrentie. De wat ge'isoleerde
Jigging van Zutphen heeft in ieder geval het voordeel gehad, dat
men hier minder dan in het gewest Holland last had van de Engelse concurrentie. De lange en omslachtige transportverbindingen buiten de zeehavens
deden de kosten van het Engelse produkt in de afgelegen landprovincies sterk
stijgen, hetgeen een voordeel was voor het bedrijfsleven aldaar. Bovendien
was het Engelse produkt meer op de smaak van de burger gericht, terwijl in
het ruime achterland van Zutphen de vraag toentertijd nog vooral bestond
naar artikelen van oud-vaderlandse degeJijkheid waarbij de nieuwe mode nog
geen rol van betekenis speelde.
V. SLOT

De figuur Martinet die in dit artikel, wat een bepaald aspect van zijn leven
betreft, nader belicht werd, is een typisch voorbeeld van iemand die zich door
de ideeenwereid van de Oeconomische Tak liet inspireren, dat de arme uiteindeJijk het meest gediend is met het scheppen van werkgelegenheid. Het is
daarom, dat hij zich op dit terrein inzette. Ook gaf hij later zijn medewerking
aan de oprichting van een Spinschool te Zutphen, waar de kinderen der behoeftigen naast het leren van praktisch werk tevens onderricht kregen in lezen
en schrijven. Deze activiteit is door ons elders al beschreven").
lO) A. van den Berg, Levensberichten van J . F . Martinet (Amsterdam 1796),
biz. 54.
") G. A. Zutphen, Memorien- en Resolutienboek 1794, I februari en I maart
(inv. no. 59).
52) Mededeling van de zijde van het gemeentearchief te Zutphen.
") H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Het huwelijk tussen filantropie en economie:
een patriotse illusie, in Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, dl. XLI (1976),
biz. 86-87 .
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Diende de firma Meister en Co. wei renderend te werken om te kunnen
voortbestaan en moest dus hier het economisch principe richtsnoer zijn, de
optiek van de lokale overheid hierop was van een andere aard. Deze was niet
primair gelnteresseerd in de directe bedrijfsresultaten, maar zag het verschaffen van werk in eerste instantie als een kwestie, waardoor het beroep op ondersteuning af zou nemen. Hierdoor konden de uitgaven v~~r bedeling, die
bij de toenemende armoede de trend vertoonden van snel te stijgen, in toom
gehouden worden.
Hoewel de plaatselijke afdeling van de Oeconomische Tak in Zutphen geen
langdurig bestaan beschoren was, kan toch worden gesteld, dat hiervan een
belangrijke mentale impuls is uitgegaan die vruchtbaar heeft doorgewerkt.

III

KOPERINDUSTRIE IN NEDERLAND, 1750-1850*)
door
J. MAC LEAN**)
INLEIDING

Hetgeen voigt is een poging de geschiedenis van de koperindustrie in Nederland in de periode van 1750 tot 1850, waarover vrijwel niets bekend is, te
beschrijven. Wei gaf R. Hardonk informatie over drie kopermolens te Apeldoorn en Wenum, in zijn Koornmullenaers, Pampiermaeckers en Coperslaghers, Apeldoorn 1968, biz. 189-201. De geschiedenis van de firma E. B. L.
Maritz en Compo te 's-Gravenhage, die zich van 1824 tot 1829 uitsluitend met
het pletten van koper bezig hield en in de 1ge eeuw een der belangrijkste ondernemingen op het gebied van de metaalnijverheid was, die een grote bijdrage leverde tot de verdrijving der armoede en sedert omstreeks 1840 de firma
L. I. Enthoven en Co. heette, is echter nog steeds niet behandeld.
Tot nu toe was de belangstelling voornamelijk gericht op ijzer, staal en ook
wei op blik (vertind ijzer) waarover J . C. Westerman enkele werken publiceerde met als titels Geschiedenis van de Nederlandsche blikindustrie,
Amsterdam 1939, alsmede Geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland, Utrecht 1948.
De in dit artikel verwerkte gegevens werden voornamelijk ontleend aan de,
in het Aigemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage aanwezige, archieven van de
Nationale Nijverheid, van Binnenlandse Zaken afdeling Onderwijs (tot
1848), van Kolonien (tot 1849), van de Staatssecretarie en van het Kabinet des
Konings.
Thomas Boisover, een messenmaker te Sheffield, is de uitvinder van
"Sheffield Plate", dat hij omstreeks 1742 introduceerde, nadat hij ontdekt
had dat een dikke laag koper, waarop aan weerskanten een dunne laag zilver
*) In de noten
A.K.L.B.
Kab. des Kon.
Kol.
K.B.
Nat. Nijverh.
Ond.

SI. seer.
T.v.N.
Doorman

gebruikte afkortingen:
Aigemeene Kunst- en Letterbode.
Kabinet drs Konings.
Kolonialt Verbalen.
Koninklijk Besluit.
Nationale Nijverheid .
Binnenlandsche Zaken, afdeling Onderwijs, respectievelijk
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen .
Staatssecretarie.
Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid.
G. Doorman. Het Nederlandsche Octrooiwezen, 's-Gravenhage

1947 .
• *) Vakgroep voer de Geschiedenis en de Sociale Aspecten der Natuurwetenschappen van de Vrije Universiteit Ie Amsterdam, De Boelelaan 1083.

40

KOPERINDUSTRIE IN NEDERLAND,

1750-1850

gesoldeerd was, geplet kon worden, zonder dat een ongeJijke metaalspreiding
optrad; hij paste dit toe op het maken van knopen. Het geplatineerde koper
of plate, dat er als zuiver zilver uitzag en veel goedkoper dan zilver was, werd
omstreeks 1758 door Joseph Hancock gebruikt om er koffiepotten en kaarsenhouders van te maken. Het diende ook voor het maken van thee- en koffieserviezen. Matthew Boulton (1728-1809) te Birmingham had voor een en
ander sedert 1762 belangstelling en vanaf 1770 waren te Birmingham verscheidene plate-fabrieken gevestigd. Een van de bezwaren van Sheffield-plate
was de onvoldoende bescherming der randen, waaraan Boulton als eerste tegemoetkwam door zilverdraad tegen de rand te solderen.
Veel geplet koper diende voor het dubbelen van schepen. Een voordeel van
het dubbelen was, dat "zee-insecten" zich niet op de scheepshuid vast hechtten, waardoor de weerstand in water niet toenam. Men hoefde daardoor de
op de scheepshuid gevormde korst niet meer van tijd tot tijd weg te branden
en af te schrappen, een proces dat krengen genoemd werd. V66r 1760 dubbelde men de bodem van een schip met dunne platen dennenhout. Omdat dit
niet voldeed, stelde de Navy Board de Britse Admiraliteit in 1761 voor de
scheepsbodem, ter bescherming tegen paalwormen, die de tropische wateren
onveilig maakten, met platen koper te bedekken. Het bleek, dat het koper,
waarmee het fregat Alaron, dat in augustus 1763, na een reis van 20 maanden
in Engeland terugkeerde, gedubbeld was, slechts weinig dunner geworden
was en dat er geen aangroeiing van wieren en mossels had plaats gevonden,
terwijl de paalworm het hout niet had aangevreten. In 1776 werden twaalf
schepen van de Royal Navy gedubbeld. In 1781 ging een vloot met gekoperde
schepen naar Gibraltar. Men kan stellen, dat aile schepen omstreeks 1780 met
koper gedubbeld werden').
Roodkoper werd gebruikt voor de distilleerketels der suiker- en koffieplantages, voor suikerraffinaderijen, brouwerijen, ververijen, stokerijen, voor
teerketels etc. Koperslagers hielden zich bezig met het slaan en sJijpen van koperen drukplaten. Koper diende voor het maken van zeepketels en van
zeepzieders-apparatuur; het werd gebruikt op schepen en fabrieken, ook
voor koffiezeven. Het koken in koperen vaten was ongevaarlijk voor de bereiding van voedsel, als men zuur en zout vermeed . Verder was koper zeer belangrijk voor het maken van messing. Vandaar dat grote hoeveelheden koper
aan de messingmakers verkocht werden. Messing werd veel toegepast omdat
het vrijwel niet roest en het zeer ductiel is, vooral als men het wat verwarmt.
Men kon het daarom tot draden trekken en er traliewerken en raamwerken
van maken. Messing werd gebruikt voor snaren van muziekinstrumenten, zeyen, spelden, voor horloge-onderdelen, klokken, instrumenten, enz. Nog in
1826 leek Hollands messing het meest geschikt voor de vervaardiging van
horloge-onderdelen.
Het benodigde koper werd voornamelijk door Noorwegen, Hongarije,
Zweden, de Levant, Japan en door Cornwall in Engeland geleverd. De tweede grondstof "calamine" (zinkspaat) werd gevonden in Silezie, Polen,
') Ch. Singer (ed.), A history of technology, vol. IV, Oxford 1958, bIz. 130,580.
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Hongarije, het land van Limburg (Aken en Stolberg) en in het graafschap
Derby. Volgens Chaptal (1807) voorzagen de zinkspaatmijnen in het graafschap Derby en in Limburg bijna aile Europese messingfabrieken van "calamine" ' ).
Koper werd verder gebruikt voor melkkannen en kerkkronen. De vooral
na 1800 in verband met de toeneming der scheepvaart ontstane behoefte aan
vuurtorens gaf aanleiding tot de vervaardiging van parabolische reflectoren
voor kustverlichting, havenverlichting en binnenverlichting. De geschutgieters gebruikten koper voor de vervaardiging van bronzen kanonnen. Wij
noemen nog kopergeld, de ornamentele behoeften van het leger (knopen,
helmen), koperen spijkers en bouten, scheepsonderdelen, stoommachines,
degens en sabels, trommels en de vervaardiging van de verfstof Spaans groen.

I.

DE

FABRIEK

VAN HENDRIK DE HEUS

De in 1764 te Middelburg geboren Hendrik de Heus') werd in 1781 soldaat.
Hij was korporaal toen hij op 29 oktober 1792 zijn paspoort ontving. Blijkens het Stamboek, waaraan deze gegevens ontleend zijn, was hij van beroep
zilversmid').
Hendrik de Heus was een self-made man, die van grote betekenis voor de
oprichting van een koperindustrie te Amsterdam was. Reeds vroeg (1807) zag
hij de betekenis van de toepassing van de stoommachine voor industriele
doeleinden in, hetgeen in de Nederlanden veer 1820 zelden het geval was.

' ) J. A. Chaptal, Chimie appliquee aux arts, deel II, Paris 1807, biz. 209-210, en
deel III, Paris 1807, biz. 295-300. M. Courtin, Encyclopedie moderne, deel 9, Paris
1826, biz. 199.
' ) Hendrik de Heus, geb. Middelburg 1764 (ouders dood in 1786), t op het buitenverblijf Sluis en Hoeff bij de Bilt 29 juli 1836 oud 72 jaar, tr. Ie (ondertr. Amsterdam
4 mei) 1786 Jannetje van der Hulst, van Amsterdam, begr. Amsterdam (op het Noorderkerkhof) 19 november 1797, weduwe van Dirk Huyskes. Blijkens het Begraafregister van de Weeskamer te Amsterdam no. 105, woonde zij in 1797 in een tabakswinkel op het Droogbak, een straat in de omgeving van het huidige Centraal Station, hetgeen erop wijst, dat De Heus eerst in tabak handelde. De Heus heeft dit pand nimmer
gekocht. Het is mogelijk, dat zijn vrouw de tabakswinkel aanhield, nadat De Heus in
1796 een knopenfabriek begon; De Heus tr. 2e ' s-Gravenhage 12 juni 1803 Carolina
Louisa de la Potterie j .d., t Amsterdam 15 september 1805; De Heus trouwde vervolgens Watergraafsmeer 29 december 1807 Marie Polly Cunninghame, van Bordeaux,
geb. 1784, Rooms, in 1807 oud 22 jaar, ouders overleden, t op het buitenverblijf Sluis
en Hoeff onder de Bilt 9 april 1837. Polly de Heus-Cunninghame was als eerste danseres aan.het toneel van de Amsterdamse Stadsschouwburg verbonden en nam als zodanig haar afscheid in 1823 . Zie M. Westerman, Hulde van den Amsterdamschen Stadsschouwburg aan de eerste danseresse Mevrouw Polly de Heus (geb. Cunninghame) bij
haar afscheid van het tonee!, in het karakter van Apollo uitgesproken door den Heer
C. van Hulst. Amsterdam 1823 (Gemeente-archief Amsterdam). Uit dit gedicht van
vier bladzijden blijkt, dat zij gedurende meer dan 23 jaar dan seres was.
' ) Stamboek Militairen v66r 1813, no. II, biz. 85. Aigemeen Rijksarchief
's-Gravenhage.
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De periode 1796-1816
In 1796 begon De Heus te Amsterdam knopen te vervaardigen' ). Dat hij
weldra enige bekenheid genoot blijkt hieruit dat hij op 22 maart 1803 met de
Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen een overeenkomst voor
de levering van 350.000 pond koperen duiten sloot (116 gulden de 100 pond)
waarvoor men hem de enige bekwame fabrikant yond. Hiervoor investeerde
hij zeer grote bedragen'). Toen hij in juni 1803 voor de tweede maal in het
huwelijk trad, woonde hij nog in de "Militaire Cnoopenfabriek" op de
Brouwersgracht, in het derde huis vanaf de Korte Prinsengracht' ).
Op 8 september 1803 kocht hij een huis en pakhuis aan de Schans bij de
Leijdsche Poort voor fl. 8.000 van Jean Guillot 8), waarheen hij zijn fabriek
in het jaar 1804 overbracht. De Heus adverteerde in de Amsterdamsche Courant van 21 februari 1804, dat hij voor goud- en zilversmeden en andere ambachtslieden aile metal en piette. In een advertentie van 25 augustus 1804
wordt hij vermeld als "fabriqueur in diverse soorten van gegoten gee I en rood
koper, als wagenbossen mitsgaders in diverse molenwerken" en als "fabriqueur in militaire en andere knoopen, goud-, zilver- en plated werken"9). In
de laatste advertentie deelde hij mede, dat hij zijn fabriek in de gewezen geneverstookerij de IJver bij de Leydsche Poort continueerde' 0). Op 22 mei 1806
vroeg hij drie vier zilversmidsknechts, "grootwerkers, die goed met de veil
kunnen werken en riffelen", tegen goed dagloon").
Op 10 februari 1807 werd hem een vijftienjarig octrooi verleend. Hij ontving toen vergunning voor de oprichting van een pletmachine, waarmee koper bladen vervaardigd werden ten behoeve van de dubbeling van schepen.
Tevens werd zijn verzoek bladkoper te mogen leveren voor de schepen van de
koning ingewilligd, mits dit van goede kwaliteit en niet te duur was. Verder
ontving De Heus toestemming een stoommachine te importeren, die diende
om de pletmachine aan te drijven 12). Deze stoommachine was een van de

a

' ) Op 13 november 1800 adverteerde de firma H. de Heus en Compo in de Amsterdamsche Courant, dat zij zich sedert vier jaar met de knopenrnakerij bezig hield. Zie
laarboek Amstelodamum, deel 30, jrg. 1933-, bIz. 282.
') St. seer., 5 maart 1825, no. 116. De Heus deelt in 1824 mede, dat de Raad in verband met het verlies der Kolonien tijdens de zeeoorlog van de order 46.000 pond terugnam. Zie ook Kolonien, 31 januari 1827, no. 86 en 21 mei 1827, no. 62.
' ) Blijkens het Register van Kwijtscheldingen van Amsterdam A7, fol. 466 verso
kocht Jan Elzemiiller dit huis op 16 februari 1780. H. de Heus moet dit huis in huur
gehad hebben, daar hij het nimmer kocht.
0) Ibid., Z7, fol. 86 verso.
9) laarboek Amstelodamum, deel 30, jrg. 1933, bIz. 281-282.
10) De Yver, die omstreeks 1797 nieuw gebouwd was, bestond in 1799 uit een huis,
een branderij, een spoelinghuis, een rosmolen, een brouwhuis of kleine stokerij, een
stalling voor zes paarden, een extra groot pakhuis en uit een weI geschikte smederij.
Zie de advertentie van 4 april 1799 in de Amsterdamsche Courant vermeld in ibid., bIz.
268.
") Ibid., deel 30, jrg. 1933, bIz. 282.
") St. seer. Lodewijk Napoleon, no. 550 (tweede helft van 1806), in voce Octrooyen, biz. 19; no. 551 (eerste helft van 1807), in voce Fabrieken, biz. 541, in voce Invoer,
biz. 648, in voce Octrooyen, biz. 87, 239; no. 552 (tweede helft van 1807), biz. 1056. In
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eerste, die in Nederland ten behoeve van het gebruik in fabrieken ingevoerd
werd.
In 1809 was de fabriek van Hendrik de Heus op de Stads-Schans bij de
Leydsche Poort een van de belangrijkste te Amsterdam. Men maakte er toen
zilveren, plated, vergulde en koperen militaire knopen enz. Men gebruikte
toen de in 1807 ingevoerde stoommachine om een pletmolen aan te drijven
waarmee koperbladen ter dubbeling van schepen vervaardigd werden . In de
herfst van het jaar 1809 leverde De Heus roodkoperen bladen en koperen
spijkers, die gelijkwaardig aan de Engelse waren, aan het Amerikaanse schip
Urania"). De fabriek van De Heus, die uit twee ondernemingen bestond, de
koperpletterij en de knopenfabriek, was blijkens een advertentie in de
Amsterdamsche Courant van 23 november 1809 eigendom van verschillende
personen. Op 13 maart 1810 kondigden "de geinteresseerden in de geoctroijeerde koperpletterij" op de Schans aan, dat bestellingen van geplet koper aan
de directeur Hendrik de Heus opgegeven konden worden, die de orders aan
de geinteresseerden zou meedelenI4).
De jaren van de Franse overheersing 1810-1813 waren zeer moeilijk voor
De Heus. De geldelijke verdiensten van zijn vrouw Polly Cuninghame, die als
danseres aan de Amsterdamse Stadsschouwburg verbonden was, hielpen hem
door deze moeilijke tijd heen l ' ).
Volgens een contract van 30 maart 1815 zou De Heus in 1815 aan het leger
l. 722 ijzeren met koper gemonteerde helmen met bossen paardenhaar, witte
vederbossen en linnen foudralen leveren en wei 50 stuks per week. In 1815 leverde hij hiervan l.273 stuks aan 's-Lands Magazijnen en de rest in het begin
van 1816 16 ). Volgens een overeenkomst van 7 april 1815 leverde hij in
181511816 32.270 dozijn grote witte uniformknopen voor de landmilitie (6
stuivers per dozijn), alsmede 36.175 dozijn kleine witte uniformknopen voor
hetzelfde doel (3 stuivers per dozijn)17). De koning benoemde Hendrik de
Heus in 1816 tot "Koninglijk Fabrikant in Militaire Knoopen, enz. en der
Geoctroyeerde Koper Plet- en Smelterij"18).

Compositie-spijkers
In 1816 yond De Heus een koperalliage (compositie) uit, waarvan hij spijkers vervaardigde, die sedert op 's Rijkswerven en andere scheepstimmerweryen gebruikt werden bij de bouw en de dubbeling van schepen. Deze uitvinding betekende een enorme kostenbesparing, daar de tevoren gebruikte koperen spijkers duurder waren. In 1825 kostten de compositiespijkers fl. 1,40 per
Staatssecretarie, 5.3.1825, no. 116 is een copie van het octrooi van 10.2.1807 aanwezig. Doorman (1947), op. cit., biz. 96.
") A. K. L. B., jrg. 1809, deel 2, biz. 329.
") Jaarboek Amstelodamum, deel 30, jrg. 1933, biz. 282.
") St. secr. 5.3.1825, no. 116.
") K.B., 11.7. 1816, no. 74.
1,) K.B., 7.3.1816, no. 32. Het contract van 7.4.1815 is hier aanwezig.
") Ministerieel Besluit van 28.9. 1816, no. 364. Zie Nat. Nijverh., no. 7534, jaar
1822. Blijkens Kol., 8.9.1827, no. 421everde De Heus kompositiespijkers v~~r de Zeemeeuw voor fl. 1552.
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Nederlandse pond, terwijl men voor de vroeger gebruikte fl. 2,56} per half
Nederlands pond moest betalen. Het is onwaarschijnlijk, dat compositiespijkers bestonden uit roodkoper dat bedekt was met een ander metaal, daar de
prijsverlaging dan onduidelijk is").

Knopen
Omstreeks 1816 verbeterde hij de vervaardiging van militaire knopen en
versierselen. Terwijl tevoren het metaal om een vorm van hout aangebracht
werd, ging De Heus ertoe over tegen dezelfde prijs massieve knopen en ornamenten te maken'O). In 1821 ontving De Heus een bestelling van 17.000 dozijn gele en witte knopen voor het Militaire Kledingmagazijn te Batavia").
Ten behoeve van de militairen van de Nederlandse etablissementen ter Kuste
van Guinea (thans Ghana) werden begin 1823 bij De Heus 100 koperen chacots platen met een leeuw besteld"). In 1838 werden bij De Heus ten behoeve
van West-Indie 245 dozijn grote jagersknopen it fl. 15 besteld; 300 dozijn
kleine dito it fl. 13; 110 dozijn grote artillerieknopen it fl. 23; 60 dozijn kleine
dito it fl. 13; 12 dozijn grote vertinde knopen it fl. 15; 4 dozijn kleine dito it fl.
13; 400 dozijn haken en ogen it fl. 1023 ). Eveneens ten behoeve van Cura~ao
300 paar hoorns voor 'wingsen' it fl. 0,40 de twee; 150 paar granaten voor dito it fl. 0,50 het paar24). In 1839 leverde De Heus knopen aan Suriname").

Contract met de marine
Blijkens een advertentie van 24 april 1817 in de Amsterdamsche Courant
zou een extra-sterk werkende stoommachine alsmede een zware pletmolen,
met al het benodigde voor een koperpletterij, die in de gewezen koperpletterij
aan de Schans bij de Leydsche Poort gebruikt waren, ter plaatse op 14 mei
1817 geveild worden 26 ).
Dit wijst erop, dat het in 1817 met de koperpletterij treurig gesteld was. De
verklaring hiervan is, dat Frankrijk zich sedert 1813 op de koperslagerij had
toegelegd, waardoor het als afzetgebied veri oren was gegaan. Bovendien exporteerden de Engelse fabrieken goedkope koperproducten naar het vasteland teneinde markten te veroveren in de hoop de geleden verliezen later te
kunnen inhalen. Om deze red en waren de Engelsen zeer gehaat"). Ook de firma De Heus had het door een en ander moeilijk. De kopersmelterij en de koperpletterij lagen in 1817 geheel stil. Daar men op de veiling van 14 mei 1817
te weinig voor de pletmachine wilde betalen, bleef hij in het bezit van De
Heus.
") St. seer., 5.3.1825, no. 116; 2.12.1825, no. 117 .
20) Ibid.

") Kot., 10.3.1821, no. 29.
" ) Kot., 4.1.1823, no. 25.
" ) Kot., 27.3.1838, no. 10.
") Kot., 9.6.1838, no. 16.
" ) Kot., 24.5.1839, no. 1.
") laarboek Amstelodamum, deel31, jrg. 1934, biz. 171.
" ) G. K. Grave van Hogendorp. Bijdragen tot de huishouding van Staat enz., dee I
2. Tweede verbeterde uitgave van 1. R. Thorbeeke. Zaltbomme1 1854, biz. 248-255,
284, 323.
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In 1817 was De Heus direkteur onder twee commissarissen, die door de
aandeelhouders, waartoe ook De Heus behoorde, benoemd waren. Omdat de
fabriek van De Heus de enige in Nederland was, waar koper geplet kon worden, wilde de marine hem in 1817 orders geven, teneinde Nederland onafhankelijker van het buitenland te maken (Brussel, 31 augustus 1817). Tevoren
(' s-Gravenhage, 22 april 1817) had de minister van Marine de koning erop gewezen, dat het oude koper van gesloopte en gerepareerde schepen vaak met
financieel nadeel verkocht werd en dat het verstandig was dit dbOr De Heus te
laten smelten en pletten. Ruw koper, dat de marine in Engeland en Zweden
zou kopen, moest eveneens door De Heus gesmolten en geplet worden. Het
resultaat was, dat de marine een vijfjarig contract met De Heus sloot. Vanaf
1 oktober 1817 zou De Heus van oud koper (fl. 20 de 100 pond) en vanaf 1 januari 1818 van ruw koper (fl. 10 de 100 pond) dubbelingsbladen maken").
Het volgende gegeven bewijst, dat de waarde van de metalen, die bij de
bouw van een schip gebruikt werden, aanzienlijk was. De opbrengst van het
op 4 maart 1833 te Amsterdam geveilde koper, messing en ijzer van het
gesloopte stoomschip De Atlas bedroeg de voor die tijd bijzonder aanzienlijke som van fl. 63.573,19. In het algemeen bestond het materiaal uit bladen
roodkoper; er was slechts 500 Nederlandse pond lood en 3.380 pond ijzer 29 ).
In 1818 ondervond De Heus een ernstige tegenslag; in de nacht van 25 op
26 april 1818 brandde zijn uitgebreide knopen- en pletfabriek geheel af. Het
was een geluk dat de koperpletmachine vrijwel onbeschadigd bleef evenals 10
a 12.000 pond vernieuwd koper, het laatste tot grote vreugde van de
marine'O). In verband met de schade ontving De Heus mogelijk een voorschot
van de regering ll ). In 1822 werd het contract van de marine met De Heus met
vijf jaar verlengd. De prijzen waren toen tweeemaal zo hoog. De Heus mocht
fl. 40 respectievelijk fl. 20 de 100 Nederlandse pond rekenen 12 ).
Kopergeld
In de fabriek werd koper tot platen van de vereiste dikte geplet die vervolgens met behulp van een knipmachine tot duiten werden geknipt, waarna zij
in's Rijks Munt te Utrecht tot munten werden geslagen.
Volgens een contract van 9 januari 1815 vervaardigde De Heus koperen
plaatjes voor Oostindische duiten"). Ook andere koperfabrikanten kregen
daarvoor bestellingen, want de Nederlanse expeditie van 1815 naar OostIndie, die het bestuur van de Britten moest overnemen, wilde de plaatjes mee
nemen naar Java. Het spreekt vanzelf, dat naar methoden werd gezocht om
uit het brons van oude kanonnen koper te winnen. Op 10 februari 1815 deel") K.B., 8.9.1817, no. 74.
29) Kol., 9.3.1833, no. 24; 16.3.1833, nos. 10 en 31.
)0) St. seer., 27.4.1818, no. 24; 28.4.1818, no. 78 .
") Klapper op de Index van de St. seer., jaar 1818.
") K.B., 5.11.1822, no. 76.
") Kol., 10.1.1815, no. 100; 12. 1.1815, no. 118; 15.1.1815, no. 153; 18.1.1815, no.
187. Vit deze stukken blijkt, dar W. Willink in 1815 eommissaris van de geoctroyeerde
kopersmelt- en pletterij was.
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de De Heus de regering mede, dat hij de kunst verstond om het tin uit brons
te verwijderen en van het koper duiten en bladkoper te maken. Reeds drie
jaar geleden, zo schreef hij, had hij hiervoor proeven genomen J4 ) . Ook in
1816 ontving De Heus bestellingen van kopergeld voor de Oostindische
kolonien. Het blijkt zelfs, dat de in 1815 en 1816 door hem gemaakte plaatjes
ook door hem tot munten geslagen werden. Waarschijnlijk was dit het geval
omdat men haast had met de verzending naar Oost-Indie. In 1817 was het
slaan van munten echter niet meer toegestaan. In een brief, waarin De Heus
Uanuari 1817) schrij ft, dat hij soms meer dan 70 werknemers in dienst had,
verzocht hij om nieuwe bestellingen voor het maken van koperplaatjes en om
ze tot munten te mogen slaan. De koning deelde hem toen mede dat de Raden
en Generaal Meester der Munt te Utrecht hem hoogstens de vervaardiging
van de koperplaatjes konden opdragen").
Blijkens de koloniale archieven werden aan De Heus elk kwartaal grote bedragen voor geleverde duitenplaatjes betaald. Hij ontving een bestelling van
duitenplaatjes in 1819 36 ). In 1821 kreeg hij een order voor 10.000 Nederlandse ponden koperen plaatjes, waarvan he Ie centen geslagen moesten worden
(fl. 212 per 100 pond) en voor 5.000 dito pond en koperen plaatjes voor de
muntslag van halve centen (fl. 216 per 100 pond)"). In hetzelfde jaar kreeg
hij een bestelling van 20.000 Nederlandse ponden voor hele centen en van
10.000 dito ponden voor halve centeno De kosten waren nu fl. 200 respect ievelijk fl. 204 per 100 pond"). In het daaropvolgende jaar kreeg hij een order
van 20.000 Nederlandse ponden voor centenplaatjes (fl. 200 per 100 pond)39).
De Heus ontving voor geleverde Oostindische duitenplaatjes in opeenvolgende kwartalen bedragen van fl. 5.268,75 en fl. 10.981,18 en fl. 9.583,54 alsmede voor geleverd koper en geleverde koperen spijkers fl. 9.169,854°).
Volgens een brief van De Heus (Amsterdam, 19 februari 1822) aan de
minister voor het Publieke Onderwijs en de Nationale Nijverheid was hij,
ondanks de ernstige tegenslag van de fabrieksbrand in 1818, erin geslaagd
zijn twee fabrieken met geleend geld te continueren en had hij in de laatste
jaren aan arbeidslonen en overige kosten ruim fl. 76.000 uitgegeven, te weten
fl. 58.400 voor de geoctroyeerde koperpletterij en smelterij, de rest voor zijn
knopenfabriek 4l ).
In 1827 ontving het Muntcollege te Utrecht verlof bij Maritz en Cie. en bij
De Heus, de enige firma's die in staat waren grote hoeveelheden koper om te
smelten, tezamen 50.000 Nederlandse ponden centenplaatjes te bestellen,
waarvoor de regering oud kopergeld zou verschaffen 41 ).
") Kol., 11.2.1815, no. 392.
") St. secr., 7.5.1817, no. 38.
36) Kol., 2.3.1819, no. 37; 15.3. 1819, no. 18.
37) K.B., 16.1.1821, no. 80.
") K.B., 5.10. 1821, no. 161.
39) K.B., 19.7. 1822, no. 106.
") Kol., 24.10.1821, no. 4; 24.1.1822, no. 40/ 11; 8.4.1822, no. 34/2; 6.3.1822, no.
28/2.
") Nat. Nijverh., no. 7534, 4.9.1822.
") K.B., 11.11.1827, no. 28.
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Reflectoren
Begin 1818 leverde de te Londen wonende Robinson het eerste in Nederland gebruikte kustveriichtingstoestel voor fl. 31.000, dat op de toren van
Westkapelle geplaatst werd 41 ). Nederland was voor deze toestellen in 1818
nog afbankelijk van het buitenland. De toestand veranderde even wei in 1819,
in welk jaar de minister van Marine gemachtigd werd op U rk eveneens een
kustlicht te plaatsen, dat evenwe1 kleiner dan dat te Westkapelle moest zijn.
H. de Heus mocht hiervoor de reflectoren a fl. 200 leveren. Ais zij zouden
voldoen, zou hij ze gedurende een periode van vijf achtereenvolgende jaren
mogen leveren. De 's-Gravenhaagse Rijksgeschutgieters L. E. Maritz (17741851) en zijn zoon J. J. Maritz (1797-1878), die intussen een verlichtingstoestel naar Robinson gemaakt hadden, dat zelfs beter dan het Engelse
was, zouden dit toestelleveren, evenals de benodigde lampen"). Het is niet
geheel zeker, of De Heus ten behoeve van het eiland Urk reflectoren gemaakt
heeft. Wei werd de minister van Marine in 1821 gemachtigd bij De Heus 26
reflectoren te bestellen, voor fl. 5.200 tezamen, die bestemd waren voor het
door Maritz te leveren verlichtingstoestel v~~r de vuurtoren in het fort Kijkduin bij Den Helder. Dit toestel had dezelfde lichtsterkte als dat te
Westkapelle 45 ). De koning was over de door De Heus ten behoeve van Kijkduin geleverde parabolische reflectoren van plate, die nimmer tevoren in de
Nederlanden gemaakt waren, zo tevreden, dat De Heus zelfs in de Staatscourant werd vermeld 46 ). De belangstelling voor reflectoren nam evenwel af nadat Augustin Jean Fresnel (1788-1827) de katadioptrische lichttoestellen had
uitgevonden.
Dubbelingskoper
Een reis van de Java paket naar Oost-lndie bewees, dat de door De Heus
vervaardigde geplette roodkoperen bladen en zijn koperen spijkers uitstekend voldeden, want het bladkoper was niet verteerd en er was geen aangroeiing van "zeeinsecten", hetgeen wei het geval was met het in het buitenland vervaardigde bladkoper. Uit de advertentie waarin De Heus in 1822 dit
resultaat meedeelde, blijkt nog, dat hij ook molenwerken voor de Oost- en
Westindische suikermolens vervaardigde 41 ).
In 1822 verzocht De Heus de koning het op 10 februari 1807 verleende
octrooi met tien jaar te veriengen, hetgeen afgewezen werd. Dit betekende,
dat andere fabrikanten een pletmachine mochten gaan gebruiken voor de
vervaardiging van dubbelingskoper 48).
") K.B., 14.4.1821, no. 92.
U) K.B., 11.7.1819, no. 14.
")/ K.B., 2.2 .1821, no. 94; 14.4.1821, no. 92; 27.7 . 1821, no. 135.
"" ) 51. seer., 5.3.1825, no. 116; 2.12.1825, no. 117.
47) De Amsterdamsehe Courant van 24.12 .1821 en 20.3.1822. Zie laarboek Amstelodamum, dee I 31, jrg. 1934, biz. 199. Blijkens Nat. Nijverh., aete 4991,15.2.1821
vroeg de regering zieh 1820/ 1821 af of men ook met zink kon dubbelen. Bernardus
Koning (1778-1828), adviseur voor werktuigkundige zaken van het gouvernement, die
dit ontried, gaf de voorkeur aan koper.
48) 51. seer., 6.8.1822, nc.. 91 (het request is hier aanwezig).
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De Heus pIette begin 1823 koperbladen waarmee het jacht Batavia gedubbeld werd··). In 1824 wees De Heus de minister van de Nationale Nijverheid
en van de Kolonien erop, dat roodkoper voor dubbeling altijd slijt ook al is
het nog zo goed geraffineerd en ook al bezit het de eigenschap, dat
"insecten" en mosselen er zich niet op vasthechten. Hij had onderzocht met
welk metaal, dat hij niet noemde, het roodkoper bedekt moest worden om de
slijtage te voorkomen en had zout water genomen, dat driemaal zo sterk als
zeewater was. Uit het vervolg blijkt, dat De Heus als bedekkend metaal tin
had gebruikt'O).
Het dub belen van schepen met bladkoper voldeed in 1827 nog steeds niet
geheel, omdat het bladkoper nog steeds aangroeide en spoedig verteerde. De
minister van Marine en Kolonien droeg toen aan de Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut een scheikundig onderzoek van het dubbelingskoper op, die hiervoor o.a. koperbladen uit de fabrieken van De Heus en
van E. B. L. Maritz en Compo gebruikte. De concJusie van het pas in 1832
verschenen rapport was, dat het koper van De Heus, dat aan een kant met tin
bedekt was, in zeewater het langzaamst oxydeerde en het langzaamst in gewicht verminderde. De oorzaak van het spoedige verteren bleef echter onopgelost. WeI drong de Eerste Klasse erop aan een onderzoek in te stellen naar
de samenstelJing van de door Maritz en Compo gebruikte alJiage van koper
met tin of zink, die aan Mudget werd toegeschreven, maar in werkelijkheid
een Nederlandse uitvinding zou zijn, die door de Engelsen was overgenomen,
nadat zij in 1798 Batavia veroverd hadden. De Eerste Klasse drong ook aan
op proeven om de beste alliage voor dubbeling te vinden"). Het belang van
deze gegevens is, dat zij bewijzen, dat het zoeken naar nieuwe koperalliages
een nauwe samenhang toom met het dubbelen van schepen.
Blijkens een brief van De Heus van 15 november 1825 was de lengte van de
door hem geplette bladen van roodkoper 2 el, 3 palm en 6 duim en de breedte
leI, 3 palm en 4 duim, terwijl de geplette koperen bodems een diameter van 1
el, 4 palm en 6 duim hadden. Verder leverde hij aan wagenmakers en zadelmakers met fijn zilver geplatineerde roodkoperen bladen met een lengte van
99 en een breedte van 66; duim, waardoor zij deze niet in het buitenland hoefden te kopen").
Het in de fabriek van De Heus geplette koper, dat hij op de nijverheidstentoonstelJing te Haarlem in 1825 toonde, was van een zo goede hoedanigheid,
dat hem een eervolJe vermelding verleend werd. De commissie was van mening, dat men het hierbij moest laten omdat hij te Haarlem eveneens een zilveren medaille voor twee met zilver beplette roodkoperen bladen (pleet) en
voor een parabolische reflector van pleet, alsmede een eervolle vermelding
voor koperen pennen en spijkers had ontvangen").
") Nat. Nijverh., no. 12922, jaar 1824.
' 0) Ond., 22.7.1824, no. 1 (de brief van De Heus van 24.5.1824 is hier aanwezig).
") A.K.L.B., jrg. 1832., dee! 2, biz. 26-31.
") St. secr., 2.12.1825, no. 117.
" ) Rapport der Hoofdcommissie ter beoordeling der voorwerpen van Nationale
Nijverheid ten toon geste1d te Haarlem in 1825, 's-Gravenhage 1825, biz. 132-133 en
146.
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Bouten
Nadat De Heus in 1825 verno men had, dat de in eind 1824 opgerichte
koperpletterij van E. B. L. Maritz & Compo te 's-Gravenhage de regering
verzocht had haar octrooi te verlenen voor de vervaardiging van koperen
bouten ten behoeve van de scheepsbouw, wees hij de minister erop, dat de
bewering van deze firma, dat in Nederland nimmer een fabriek van koperen
bouten had bestaan, onjuist was. Hij legde er de nadruk op, dat hij sedert de
oprichting van zijn fabriek (1796) kleine bouten had getrokken en andere
benodigdheden vervaardigd en een en ander nog steeds aan verscheidene
scheepstimmerwerven leverde. Omdat de regering de firma Maritz niet wilde
bevoordelen, werd de octrooiaanvrage afgewezen l4 ).
De Heus, die er zich van bewust was, dat hij een belangrijke industrialist
was, waagde het op 15 november 1825 om een benoeming tot Ridder in de
Orde van de Nederlandsche Leeuw te verzoeken"). De omstandigheid, dat
dit verzoek niet ingewilligd werd, bewijst, dat de waardering voor
industrielen in de Nederlanden nog onvoldoende was. Dergelijke benoemingen werden in het algemeen pas sedert 1840 verleend.
De toestand in 1831
Blijkens een brief van De Heus aan Johannes Th. Netscher (1786-1864),
administrateur van de Nationale Nijverheid (Amsterdam, 18 januari 1831),
bestond zijn fabriek nog steeds uit twee hoofdafdelingen. In de grootste werden voor handelsdoeleinden en de scheepsbouw bladen geplet roodkoper,
roodkoperen en koperen kompositiespijkers, roodkoperen bouten, metalen
roerstellen enz. vervaardigd. In de tweede afdeling alles voor de uitrusting
van militairen, uitgezonderd vuurwapenen: "knopen, verguld als zilver en
pleet voor officieren, geelkoperen en witte voor onderofficieren en manschappen, schakot-garnituren als platen, stormbanden, kettingen, hoorns,
gespen, leeuwenkoppen enz. alsmede degens". Het vervaardigde pleet, dat
veel beter dan het buitenlandse was, werd mede gebruikt voor reflectoren en
n:verberes voor de kustvuren (vuurtorens)'6).
Utrecht
Omstreeks 1832/1833 vertrok de firma H. de Heus en Zoon van Amsterdam naar de Oude Gracht te Utrecht, waar in 1836 in de fabriek 60 11 70 personen werkten S7 ). De vermoedelijke reden van dit vertrek was dat 's Rijks
Munt, waaraan De Heus muntplaatjes leverde, aldaar gevestigd was.
") Nat. Nijverh., 9.12.1825, no. 18G; 30.1.1826, no. 16G. Edouard Bartholome
Louis Maritz (1803-1864) en Lion Israel Enthoven (1787-1863) gingen in 1824 een stilzwijgende vennootsehap aan onder de naam E. B. L. Maritz en Comp., de voorloper
van de firma L. J. Enthoven en Comp., een der grootste industriele ondernemingen in
de vorige eeuw. De firma Maritz hield zieh van 1824 tot 1830 uitsluitend met de koperpletterij bezig.
") Nat. Nijverh., 29.11.1825, no.104A. St. seer., 2.12.1825, no. 117 (het request is
hier aanwezig).
SO) Nat. Nijverh., 25.3.1831, no. INN.
S7) T.v.N., deel4, jrg. 1837, biz. 479.
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Hendrik de Heus, die in 1836 overleed, werd door zijn zoon Willem Hendrik de Heus (1808-1872) opgevolgd. In 1836 leverde H. de Heus en Zoon
voor een bedrag van fl. 6.000 dubbelingsbladen van roodkoper aan het
Hoofddepartement van de Schelde"). In 1837 verkocht De Heus aan het departement van Kolonien een muntschroef voor het maken van muntstempels
voor fl. 1.200'9).

Stoommachines
Volgens een gegeven van het jaar 1834 werd in de kopergieterij en in de koperpletterij van De Heus veel koperwerk voor schepen en het leger
vervaardigd·O). Sedert oktober 1833 dreef een lagedruk-stoommachine van 16
P.K. een pletmachine aan. De twee stoomketels van geslagen ijzer waren
door Henry Maudsley (1771-1831) te Londen vervaardigd. Een tweede pletmachine werd aangedreven met behulp van een zelfde machine van 20 P.K.,
die door de firma Boulton en Watt te Soho bij Birmingham gemaakt was. De
firma Paul van Vlissingen & Dudok van Heel te Amsterdam had de bijbehorende stoomketel geleverd. Beide stoommachines dienden voor het pletten
van koperen platen en het trekken van koperen staven en stangen· Vanaf
1835 nam het vermogen van de door De Heus gebruikte stoommachines geleid~lijk toe, hetgeen bewijst dat aan steeds hogere eisen voldaan moest worden.
Omstreeks januari 1837 voerde De Heus uit Engeland onderdelen van een
pletmachine in, waarvan de totale waarde fl. 4.200 was. Begin februari 1837
verving De Heus de sedert 1833 gebruikte 16 P.K. stoommachine door een
nieuw lagedruk-stoomwerktuig van 20 P.K., dat bij John Cockerill & Co. te
Seraing bij Luik gekocht werd, waarmee twee paren pletrollen (dus twee pletmachines) aangedreven werden. Deze machines dienden ook nu voor het
pletten van koperen platen en bladen alsmede voor het trekken van koperen
stangen· 2). Sedert augustus 1839 gebruikte De Heus een bij Lloyds Fosters &
Co. te Widnesbury gekochte lagedruk-stoommachine van 32 P.K. in zijn
koperpletterij·3).
I

).

Ketelbodems
De firma De Heus en Zoon vervaardigde verder koperen ketelbodems met
opgezette randen te behoeve van de brandewijnraffinaderijen; op 27 april
1836 ontving zij een tienjarig octrooi voor de invoering van een voor de produktie hiervan gebruikte machine. Een groot voordeel van deze door stoom
aangedreven machine was, dat het gehele jaar aan orders voor ketelbodems
") St. secr., 2.10.1837, no. 29.
59) Kol., 13.1.1838, no. I.
'0) Handelingen van de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, deel 5, 1834,
biz. 671.
'1) Nat. Nijverh., 26.7.1834, no. 8 NN. Hier is een akte aanwezig van 4.1.1826
waarin aan De Heus toestemming verleend werd een lagedruk-stoommachine van 18
P.K. tezamen met een stoomketel van geslagen ijzer in zijn koperpletterij te gebruiken.
61) Nat. Nijverh., 25.1.1837, no. 8 NN. K.B., 23.4.1837, no. 126. Nat. Nijverh.,
9.3.1837, no. 8 NN; 28.3.1837, no. 8 NN.
61) Ibid., 26.10. 1839, no. 5 NN; 5.11.1839, no. 8 NN; 11.11.1839, no. 14 NN.
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voldaan kon worden waardoor fabrieken konden blijven werken. Tevoren
was dit niet het geval, daar ketelbodems in Nederland uitsluitend met behulp
van door waterkracht aangedreven werktuigen vervaardigd werden en in droge zomers en strenge winters was er geen waterkracht. Een ander voordeel
was, dat De Heus nu opstaande randen van 50 duim in plaats van 20 duim
kon maken; de ketelbodems waren verder veel gladder; de kwaliteit van het
koper was overal veel meer dezelfde, omdat De Heus het koper op de Engelse
wijze in een ft!verbere-oven verhitte 6 ' ) .

Degens en sabe/s
In 1825 voorzagen de Belgische wapenfabrieken "volledig" in de behoeften van de toenmalige Nederlanden. Zij leverden zelfs aan het buitenland6l ).
De in 1830 begonnen Zuidelijke afscheidingsbeweging maakte, dat NoordNederland sabels en degens enz. niet meer vanuit het Zuiden betrok. De Heus
te Utrecht legde zich in de dertiger jaren daarom op de vervaardiging van deze benodigdheden toe. De Heus leverde in 1839 voor de eerste maal degens en
sabels aan het Departement van Kolonien. Volgens een resolutie van 19 november 1839 mocht De Heus ten behoeve van Oost-Indie 50 degens met lederen scheden, 50 stalen degenscheden, 50 degenklingen en 50 degenscheden
"monteersel" leveren 66 ).
De fabriek van De Heus te Utrecht, waar in 1840 het werk geheel stillag,
wat betreft de leverantie van Oostindische duitenplaatjes 6 ' ), ontving in dit
jaar wei orders voor degens. Eind 1840 werden bij De Heus voor Oost-Indie
de volgende artikelen besteld: 150 dubbel vergulde degens met lederen scheden it fl. 19,70; 150 stalen scheden voor degens it fl. 3,50, alsmede 300 dozijn
knopen voor de infanterie it fl. 1,50 per dozijn. Aile artikelen moesten uiterlijk 1 april 1841 bij het Koloniaal Magazijn te Amsterdam afgeleverd worden.
Blijkens de offerte van De Heus (Utrecht, 30 september 1840) kon hij ook degenklingen it fl. 4, degenscheden met monteersel it fl. 6,50 en officierssabels
voor de cavalerie van het model der lichte dragonders it fl. 12 leveren 6 ' ) .
Op 29 juli 1842 besloot het Departement van Kolonien bij De Heus 50
dozijn vergulde knopen voor de cavalerie, officieren van gezondheid en
sappeurs te bestellen, alsmede 6 dozijn zilveren knopen voor apothekers. Aile
knopen waren bestemd voor het Officieren Kleeding Magazijn in Oost-Indie.
Het totale bedrag was fl. 52,50").
Volgens een resolutie van 12 november 1842 mocht hij aan dit Magazijn leveren: 100 goed vergulde degens met lederen scheden it fl. 19,50; 25 degen") Doorman (1947), op. cit., biz. 191. Staatscourant, 30.6.1836, no. 153, biz. 2.
Nat. Nijverh., 4.4.1836, no. 108 (het request van 19.1.1836 is hier aanwezig). K.B.,
27.4.1836, no. 114. Blijkens Nat. Nijverh., 25.3 . 1836, no. 64 adviseerde Lipkens
gunstig (Voorburg, 23.3.1836).
6l ) Rapport der Hoofdcommissie enz., op. cit., biz. 242-244.
") Kol., 19.11.1839, no. 2.
67) Kab. des Kon., 20.1.1841, no. 2.
") Kol., 17. 10.1840, no. I. Ook is aanwezig een prijslijst voor knopen (Utrecht,
30.9.1840).
") Kol., 29.7.1842, no. 38; 23.9.1842, no. 19.
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scheden van nieuw of Berlijns zilver, Ie kwaliteit it fl. 1,50; 2.625 dozijn knopen voor de artillerie, cavalerie, genie en sappeurs, officieren van gezondheid
en apothekers'O).
In 1843 werden bij hem ten behoeve van het Offieieren Kleeding Magazijn
in Oost-Indie besteld 150 goed vergulde degens met lederen seheden eompleet
a fl. 19,70; 50 enkele klingen voor degens a fl. 3,50; 50 stalen seheden voor
degens a fl. 3,50; 50 degenseheden van Berlijns zilver a fl. 9; 20 lederen degenseheden met verguld beslag gemonteerd it fl. 6,50; 25 sabels van het model
der lichte dragonders it fl. 10; 100 zwart gelakte lederen koppels met vergulde
rozetten voor sabels en stalen seheden a fl. 7,50; 50 dito met rozetten van
nieuw zilver a fl. 6,75; 75 zwart gelakte lederen sabelkoppels voor officieren
der artillerie a fl. 10,65; 50 dito voor offieieren der eavalerie a fl. 11,40; 3087
dozijn knopen" ).
Mei 1843 declareerde De Heus fl. 4362,60 in verband met een leverantie
van officiersknopen; maart 1844 fl. 176,88 voor geleverde militaire knopen;
april 1844 fl. 10936,20 voor officiersbenodigdheden; maart 1845 fl. 3082,77
voor degens, sabels enz. en mei 1845 fl . 941,50 voor militaire knopen; juli
1845 fl. 59,70 voor knopen; september 1845 fl. 3541,75 voor degenkoppels
enz.; november 1845 fl. 1046,70 voor knopen; in november 1845 is sprake
van offieiersknopen, die in Oost-Indie afgekeurd werden en teruggegeven
werden met een waarde van fl. 150. Blijkens declaraties leverde De Heus in
1846 offieiersknopen, degens, officiersgoederen en bladkoper voor slaghoedjes. In 1847 leverde hij koper en zink tot proefplaatjes voor het stoomsehip
Etna, knopen, degens en sabels, degenscheden, en sabelkoppels. In de jaren
1848 en 1849 word hij niet in de koloniale archieven vermeld 12 ) .
Uit de gegevens over een der kopermolens te Apeldoorn blijkt, dat W . H.
de Heus op 15 februari 1843 een papiermolen te Apeldoorn koeht, waarheen
hij zijn koperfabriek overbraeht. In elk geval was de fabriek hier in 1849 gevestigd. Hij bleef te Utrecht wonen, doeh verbleef gedurende de zomermaanden te Apeldoorn.
In 1846 wordt De Heus te Utrecht vermeld als leverancier van roodkoper
aan de koperslagers te Deventer. De laatsten koehten toen hun geelkoper in
Belgie13).

S/aghoedjes
Op 18 oktober 1846 werd de minister van Oorlog gemaehtigd een onderhandse overeenkomst te sluiten met De Heus en Zoon om 3.000 pond bladkoper voor slaghoedjes te leveren aan de Artillerie Stapel- en Constructie Magazijnen te Delft. Zij kostten fl. 149 de 100 pond'4). Na 10 juni 1847 leverde
De Heus 6.000 pond bladkoper aan deze Magazijnen voor hetzelfde doel en
tegen dezelfde prijs" ). Op 31 augustus 1849 werd de minister van Oorlog
")
")
")
")
")
")

Kol., 12. 11.1842, no. 11.
Kol., 31.8.1843, no. 11.
Koloniale indices over de jaren 1843-1849.
T.v.N., deel 12, 1847, biz. 120.
Kab. des Kon ., 18.10.1846, no. 108 .
K.B., 10.6.1847, no. 69.
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geautoriseerd om met De Heus te contracteren dat hij 4.000 pond snippers en
ander afval van bladkoper, dat in de Delftse Artillerie Magazijnen aanwezig
was, zou smelten en er bladkoper voor slaghoedjes van zou maken (fl. 35 de
100 pond)'").

In 1852 exposeerde de firma H. de Heus en Zoon op de nijverheidstentoonstelling te Arnhem onder meer monsters van buizen en filtreertoestellen,
die onder toezicht van J. Bryan vervaardigd waren, alsmede artikelen uit haar
kopersmelterij en -pletterij. In 1855 kreeg de firma te Parijs, een bronzen medaille voor koperpletwerk 77 ). Nog in 1855 was de firma een belangrijke leverancier van koperen Oostindische muntplaatjes 78 ). Tot zover de gegevens
over het bedrijf dat te Apeldoorn (1975) nog bestaat.
Herman Constant Obreen (1874), een kleinzoon van W. H. de Heus,
schreef in 1938 een Memorandum omtrent de oude stukken betreffende het
Koperbedrijf te Apeldoorn: ( ... ) voorheen H. de Heus & Zoon 7 ' ) .
Ten slotte vermeld ik nog, dat H. A. Diederiks in 1969 het opstel Hendrik
de Heus, een Amsterdamse ondernemer in het begin van de negentiende eeuw
publiceerde, waaruit blijkt, dat in 1913 een Gedenkboekje van N. V. Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus en Zoon verscheen. De in dit
hoofdstuk behandelde gegevens zijn even wei aanzienlijk omvangrijker dan
het door Diederiks gebodene. Wei noemt Diederiks acht in de peri ode 18031815 vervaardigde gedenkpenningen'O).
II.

KNOPENFABRIKANTEN EN KOPERDRAADTREKKERS

Na de fabriek van H. de Heus en Zoon verdient een tweede onderneming,
die koperen knopen aan het leger leverde, de firma G. van Maanen en Zoon
te 's-Gravenhage, enige aandacht. Tenslotte vermelden wij ook nog een aantal gegevens over de firma Lescaljet, koperdraadtrekkers te Amsterdam.

De firma G. van Maanen en Zoon
De firma G. van Maanen werd in 1768 te 's-Gravenhage opgericht. Gerard
van Maanen (1711-1789) beg on zijn fabriek in enkele gebouwen, die hij in de
periode 1768-1769 kocht 81 ). Hij wordt vermeld als koopman toen hij op 25
april 1768 voor fl. 6.750 een huis aan de Oostzijde van de Fluweelen Burgwal
kocht. Op 18 mei 1769 kocht hij voor fl. 7.900 een blok huizen aan het einde
76) Ibid., 31.8.1849, no. 46.
") Doorman (1947), op. cit., biz. 96 .
") L. J. Enthoven & Co., Antwoord aan de Heeren Paul van Vlissingen en Comp.,
te Amsterdam om trent de aanbesteding en aanneming der koperen muntplaatjes voor
Nederland's Oost Indische bezittingen. 's-Gravenhage 1855 (Koninklijke Bibliotheek).
") De door Obreen verzamelde stukken worden bewaard in het gemeente-archief te
Apeldoorn.
SO) Maandblad Amstelodamum, jrg. 1969, biz. 58-65.
") G. van Maanen was een oudoom van de bekende Staatsman Mr. C. F. van
Maanen (1789-1846).
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van de Koediefstraat, ook weI Wijnstraat genaamd. Pas vanaf 1769 wordt
hij in de notariele protokollen van 's-Gravenhage als koopman en fabriqueur
vermeld, daarvoor uitsluitend als koopman. In 1786 droeg hij de fabriek over
aan zijn zoon Johannes van Maanen (1743-1802), die ongehuwd overleed82 ).
De laatste werd opgevolgd door de te Maastricht geboren Johannes Hubertus
Lux (t 1816). De naam van de firma bleef evenwel G. van Maanen en Zoon.
Zijn zoon Jacobus Franciscus Hubertus Lux (1794-1853) was bijzonder aktief want blijkens een advertentie van het jaar 1808 begon Jacobus Lux, die
vanaf zijn jeugd in de knopenfabriek van zijn vader Johan Hubert Lux, direkteur van de firma G. van Maanen te 's-Gravenhage gewerkt had, te
Amsterdam een fabriek van militaire en andere knopen, zilveren en ijzeren
casquetten en curassen, sabels en degens, garnituren voor huzaren en andere
hoofdstellen en zadels, trommels met al hun toebehoren en verdere militaire
ornamenten op het adres Nieuwendijk no. 99, tussen de Kapelsteeg en de
Ramskooi"). Het merkwaardige is, dat Jacobus als 14-jarige jongeling deze
fabriek begon, een vergissing is uitgesloten. De advertentie bewijst, dat de ornamentele behoeften van het Leger veel werk verschaft moeten hebben aan
de metaalnijverheid. Andere fabrikanten die hierin voorzagen waren Hendrik de Heus te Amsterdam en Jacob Hendrik Onderdewijngaart Canzius
(1772-1838) te Delft. De laatste wordt in 1808 vermeld als leverancier van
versierselen, militair wapentuig en knopenS4); zijn fabriek werd evenwel reeds
in 1810 opgeheven.
De omstandigheid dat zijn vader in 1816 overleed is de vermoedelijke reden, dat J. F. H. Lux naar 's-Gravenhage terugkeerde. G. van Maanen en
Zoon en Co. , "fabrikanten van militaire knoopen en andere voorwerpen in
koper", verzochten de minister van Kolonien in 1823 om orders voor duitenplaatjes voor Oost-Indie, waarna zij een toezegging ontvingen. Naar aanleiding hiervan richtten zij een "kapitale" koperpletterij op, waarmee zij op 13
januari 1824 bezig waren"). In november 1824 werd bij de firma voor 20.000
Nederlandse ponden duitenplaatjes besteld: dubbele duiten (40 procent),
evenveel he Ie duiten en voor 1/5 halve duiten S'). In 1825 had de firma een
vordering van fl. 38.082,80 op het Departement van Kolonien 87 ). In dat zelfde jaar leverde zij aan dit Departement "koper vergulde bossen voor bodems"SS). In 1825 Ieenden Cornelia Mook, weduwe van J. H. Lux, knopenfabrikant, en J. F. H. Lux, eveneens knopenfabrikant, beiden wonende
in de Koediefstraat, een bedrag van fl. 4.oooS9).
") Nots. A. van Leeuwen te 's-Gravenhage no. 4249, biz. 276 enz., 25 .6. 1789. In dit
deel is op de biz. 59-159 de beschrijving van de boedel van wijlen Gerard van Maanen,
fabriqueur en leverancier van 3.4 . 1789 aanwezig.
") laarboek Amstelodamum, dee! 30, jrg. 1933, biz. 295 .
") S. Sarphati, Geschiedenis der tentoonsteUingen van volksvlijt in Nederland.
Amsterdam 1862, biz. 53 .
") Kol., 10.8.1824, no. 17.
") Kol., 12.11.1824, no. 10. In Kol., 11.8.1824, no. 28 zijn monsters der plaatjes
aanwezig.
" ) Kol., 3.3 . 1825, no. 16.
") Kol., 15 .2.1825, no. 34.
19) Nots. 1. 1. Verwoert te 's-Gravenhage, no. 5916, 14.4.1825.
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De firma G. van Maanen was een grote onderneming. Oat zij zich reeds in
1822 met het maken van kopergeld bezig hield, blijkt hieruit dat de koning
het Utrechtse Muntcollege in dit jaar machtigde met de firma G. van Maanen
een contract te sluiten voor de levering van 20.000 Nederlandse ponden of
minder koperen centenplaatjes'O). Leon Israel Enthoven (1787-1863), direkteur van de 's-Gravenhaage koperpletterij, dee Ide in 1826 mede, dat hij van
de knopenfabriek van G. van Maanen een bestelling had voor koper van
fl. 473.00(91). In 1827 wordt G. van Maanen en Co. vermeld als leverancier
van duitenplaatjes aan de Nederlandsche Handel Maatschappij92).
Volgens een resolutie van 9 juni 1838 leverde G. van Maanen ten behoeve
van de troepen op Curacao 326 dozijn grote en 118 dozijn kleine jagersknopen, 145 dozijn grote artillerieknopen en 59 dozijn kleine dito"). Bij resolutie
van 24 mei 1839 evenzo voor Suriname 525 dozijn grote koperen jagersknopen (fl. 0,15 het dozijn) en 92 dozijn grote koperen gebombeerde knopen
(fl. 0,22 het dozijn)94).
In 1840 werden bij deze firma ten beho!!ve van Oost-Indie 735 dozijn knopen voor de infanterie, cavalerie, artillerie en officieren van gezondheid
besteld, welke artikelen v~~r I april 1841 te Amsterdam afgeleverd moesten
worden").
In 1843 wilde het Departement van Kolonien aan G. van Maanen een grote
order v~~r knopen geven, een bestelling, die even wei niet gerealiseerd werd,
omdat volgens de laatste uit Indie ontvangen berichten, drie partijen geleverde knopen afgekeurd werden, aangezien ze zeer slecht verguld en gegraveerd
waren'").
J. F. H. Lux, die op 26 juni 1853 te 's-Gravenhage kinderloos overleed,
testeerde als koopman en fabrikant op 17 maart 1853 97 ). Uit het volgende gegeven blijkt, dat de firma G. van Maanen en Zoon in 1853 werd opgeheven.
Op 9 januari 1854 werden een in de Koediefstraat gelegen huis, gebouwen enzovoort verkocht, waarin sedert onheug'lijke tijden een fabriek in militaire
knopen en ornamenten met het beste gevolg uitgeoefend was").
Lisca/jet
De firma Liscaljet (Lescaljet), koperdraadtrekkers te Amsterdam, werd
omstreeks 1741 opgericht. Op 23 februari 1741 werd Dirk Liscaljet (geb.
Amsterdam 1715) poorter van Amsterdam. Volgens het poorterboek was hij
koperdraadtrekker. Dat de onderneming omstreeks 1741 opgericht werd,
wordt bevestigd door een gegeven uit het jaar 1843, toen de firma van de Weduwe P. Lescaljet en Zoon te Amsterdam de regering erop wees, dat de firma
90) K.B., 19.7.1822, no. 106.
" ) K.B., 4.1.1827, no. 97.
92) Kol., 7.5.1827, no. 73; 14.5.1827, no. 59.
" ) Kol., 9.6.1838, no. 16.
") Kol., 24.5.1839, no. 1.
") Kol., 17.10.1840, no. 1. Een prijs1ijst 's-Hage 5.10. 1840 is hier aanwezig.
") Kol.,31.8.1843, no. 11.
") Nots. 1. F. A. Leesberg te 's-Gravenhage, no. 1161, 17.3.1853.
") Ibid., no. 1162,9.1.1854 en 14. 10.1854.
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meer dan een eeuw bestond"). Dirk werd door zijn zoon Pieter Liscaljet
(1750-1808), die als koperdraadtrekker op 29 januari 1773 in het Amsterdamse poorterboek werd ingeschreven, opgevolgd. Diens zoon Dirk Liscaljet
(geb. 1776), was eveneens koperdraadtrekker toen hij op 7 april 1803 poorter
werd. In 1802 trouwde hij met Antje van den Acker (1782-1841), uit welk
huwelijk in 1808 een zoon Pieter geboren werd.
Liscaljet te Amsterdam ontving in 1807 een prijs van 25 dukaten voor vervaardigd koperdraad, dat even dun, sterk en van dezelfde taaiachtige buigzaamheid was als het beste buitenlandse lOO ) naar aanleiding van een in 1804
en 1805 door de Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij opgegeven
prijsvraag IOI ). Wegens de oorlog, die verzending van zijn produkten onmogelijk maakte en in verb and met importen, had de koperdraadtrekker Dirk
Liscaljet Pietersz. te Amsterdam in 1810 geen bestaan I02 ). Na de Franse overheersing ging het de firma beter. Op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem
in 1825 ontving de firma de Weduwe Lescaljet en Zoon voor tentoongesteld
koperdraad een gouden medaille I03 ).
De koperdraadtrekker J. P. Liscaljet, die zaken deed onder de firmanaam
van de Weduwe P. Liscaljet en Zoon op het ad res Magdelievestraat no. 14 te
Amsterdam schreef in 1843 dat zijn fabriek, wegens buitenlandse concurrentie, steeds meer verviel. Hij verzocht toen de regering aan het Rijk te mogen
leveren. Omdat hij beweerde, dat zijn fabriek de enige in Nederland was,
waar koperdraad getrokken werd, wees de regering erop, dat H. de Heus en
Zoon te Utrecht en Johan Christiaan Surie van de firma Surie en Heyse op de
Geldersekade no. 146 te Amsterdam eveneens koperdraad vervaardigden.
Surie leverde vee I aan de Nederlandsche Handel Maatschappij ten behoeve
van de Kolonien alsmede aan groothandelaren lo ,).

III.

DE VELUWSE KOPERMOLENS

De kopermolen te Vaassen, de oudste van de ongeveer zeven vroeger op de
Veluwe aanwezige kopermolens, wordt eerst behandeld, omdat zij reeds halverwege de zestiende eeuw bestond. Daarna voigt een beschrijving van de
omstreeks 1593 opgerichte molen aan de Grift bij Apeldoorn. De andere molens zijn omstreeks het midden van de achttiende eeuw ontstaan. In het algemeen waren zij eigendom van welgestelde kooplieden, met kantoren te
Amsterdam, Utrecht of Rotterdam, die het werk aan meesterknechts overlieten.

99) Nat. Nijverh., 30.3.1843, no. 204; 4.5.1843, no. 164.
100) A.K.L.B., 1807, deel 2, biz. 10. Resol. van de Holl. Huish. Mij, deellIl, biz.

178,219,261.
101) Prijsvragen van de Holl. Huish. Mij, dee I 2, no. 163, 1804, biz. 182. De prijsvraag werd in 1805 herhaald.
10') Handel. van de Holl. Huish. Mij, 1810, biz. 596.
10') Rapport van de Hoofdcommissie, op. cit., biz. 131.
10') Nat. Nijverh., 30.3.1843, no. 204; 4.5.1843, no. 164.
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Vaassen
De kopermolen te Vaassen is zeer oud. Reeds in 1567 is sprake van de kolk
van de kopermolen 'Ol ). Op 19 januari 1614 wordt vermeld, dat het koper,
waarvan Pieter van de Haegen te Rotterdam valse Spaanse munten maakte,
afkomstig was" van Facen tusschen Harderwijk en Deventer'!to.). In 1740
was Rudolphus Knuyse eigenaar van deze molen; zijn weduwe verkocht hem
in 1753 aan de heer van Cannenburgh '07 ). Omstreeks 1778 kreeg de Amsterdamse familie Kemper de molen in eigendom. Om deze reden werd zij de
Amsterdamse kopermolen genoemd. In 1815 ontving Zacharias Kemper een
bestelling van 25 a 30.000 pond Oostindische duitenplaatjes 'o ,).
In het Rijksarchief van Gelderland te Arnhem wordt het archief van de kopermo len te Vaassen, dat de periode 1778-1864 bestrijkt, bewaard. De kasboeken zijn van belang, omdat zij aile clienten aan wie koper geleverd werd,
vermelden. Gerard van Maanen te ' s-Gravenhage wordt hierin in 1783 en
1784 vermeld. Van Hasselt en 't Hoen in 1783 en 1786, H. de Heus in 1815,
B. W. Kreepel in 1826. In 1844 is sprake van een leverantie aan de Amsterdamse Stoomboot Maatschappij van Paul van Vlissingen. In de negentiende
eeuw werd veel dubbelingskoper voor schepen geleverd. Het koper en het
zink werden betrokken te Stolberg (1784) en te Londen (vanaf 1815).
Blijkens een overlijdensbericht (deeI14) overleed Zacharias Kemper (17611826) op 9 november 1826 en werden de zaken betreffende de kopernegotie
door zijn weduwe A. A. H. Kummich en hun zoon Jan Rudolf Kemper
voortgezet. J . R. Kemper, die van 1826 tot 1864 direkteur was, had sedert
1849 tot 1860 Julius Hendrik Tutein Nolthenius (1834-1889) als associe. De
firma leverde in het algemeen niet aan bekende instrumentenmakers; wei is in
1855 sprake van een vordering op de Amsterdamse instrumentenmaker Abraham van Emden (1794-1860).
In 1831 werd op de kopermolen te Vaassen uitsluitend met de hamer
gewerkt ' 09 ). Omstreeks 1843 was in de kopermolen een pletterij aanwezig, die
minder zwaar dan die te Epe was" O). In 1844 trok men te Vaassen roodkoperen bouten. Met behulp van een grote hamer maakte men roodkoperen bladen; een pletmachine ontbrak in 1844 '11 ). Uit de omstandigheid, dat het archief van de molen te Vaassen in 1864 eindigt kan afgeleid worden, dat de
molen in dit jaar werd opgeheven. In 1869 was op de verpachte Amsterdamse
kopermolen een gieterij gevestigd 112).

10l) R. Wartena, Het archief van de Cannenburg. Arnhem 1969, nos. 426-428 en
463-465 .
106) R. Hardonk, Koornmullenaers, Pampiermaeckers en Coperslaghers .• Apeldoorn 1968, biz. 198.
107) Hardonk, biz. 195-196, 200.
10') Kol., 18.2.1815, no. 483 .
10') Nat. Nijverh ., 25.3.1831, no. INN .
110) A. J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek, deel4. Gorinchem 1843, biz.
238.
III) Nat. Nijverh., 30.4.1844, no. 76.
112) R. Wartena, op. cit., nos. 426-428 en 463-465 .
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De kopermolen op de Grift te Apeldoom
De kopermolen op de Grift te Apeldoorn werd vermoedelijk korte tijd na
1593 gesticht. In 1785 bestond hij nog. Toen de eigenaars hem in 1808 verkochten was de kopermolen reeds sedert geruime tijd (v66r 1798) in de papiermolen De Vlijt veranderd. Van 1825-1843 was de papierfabriekant J . H.
Ameshoff eigenaar, die hem op 15 februari 1843 verkocht aan W. H. de
Heus, koperfabrikant te Utrecht, die zijn bedrijf in de negentiende eeuw naar
Apeldoorn overbracht' " ).
Klarenbeek
T. J. Pluim, die omstreeks 1732 een koperpletterij op 'De Kleine Molen' te
Klarenbeek onder Voorst in Gelderland begon, ontmoette op een reis door
Duitsland de Oostenrijker Jan Richard Kropel (Krepel) en haalde hem over
naar Klarenbeek te komen. Omstreeks 1740 vertrok Jan Richard van Klarenbeek naar Vaassen, waar onder zijn toezicht een nieuwe koperfabriek werd
gebouwd; hetzelfde gebeurde te Epe. Vermoedelijk waren de kopermolens in
deze drie plaatsen omstreeks 1740 aile eigendom van de familie Pluim. Na het
overlijden van Pluim keerde Kropel omstreeks 1764 naar Klarenbeek terug,
waar hij de koperpletterij met een familielid van Pluim exploiteerde. Na het
overlijden van Kropel (1779) zette zijn weduwe de koperpletterij met de kinderen en de vennoten Hesselman en Wessels voort"'). Dat de firma Krepel
enige naam had blijkt hieruit, dat de Economische Tak haar in 1782 een gouden medaille en 50 ducaten voor vervaardigde platen koper verleende"'). In
1808 kwam de firma grotendeels in handen van de zoon Bernardus Wolfgangus Krepel (1754-1830)"6), die ook zeer aktief was. Op de nijverheidstentoonstelling te Utrecht (1808) ontving de firma een zilveren medaille voor
stukken scheepsblad, voor een bodem en een zijstuk van een distilleerketel,
voor bod ems van kleine ketels en voor een pond duitenplaatjes. Op de in
1809 gehouden nijverheidstentoonstelling te Amsterdam kreeg de firma eveneens een zilveren medaille" ' ), terwijl zij op de nijverheidstentoonstelling te
Brussel (1830) produkten vertoonde"') .
De firma Krepel ontving in 1819 een bestelling van duitenplaatjes"'). In
1821 werden bij Krepel voor 15.000 Nederlandse ponden 12 0) en voor 30.000
ideml2') centenplaatjes besteld; in 1822 voor 20.000 pond'2l). Ook in 1829 is
sprake van een leverantie van koperen centenplaatjes'23).
'") H . C. Obreen, Stukken betreffende de N. V. Koperpletterij en Metaalhandel
vh. H . de Heus en Zn en de Grift. Obreen was in 1939 President Commissaris.
Gemeente-archief Apeldoorn. Zie ook Hardonk.
''') Dossier Krepel bij het Centraal Bureau voor Genealogie.
''') Nat. Nijverh ., 25 .3.1831, no. INN .
''') Dossier Krepel.
"') S. Sarphati, op. cit., biz. 49-50.
'") Nat. Nijverh., 25.3 . 1831, no. INN.
"') Kol., 15 .3.1819, no. 18.
"0) K.B., 16.1.1821, no. 80.
''') K.B., 5.10. 1821, no. 161.
"2) K.B., 19.7. 1822, no. 106.
m) K.B., 22.4.1828, no. 120; 30.3 .1829, no. 104.
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In 1826 leverde E. B. L. Maritz en Co. te 's-Gravenhage koper aan
Krepel '24 ) . Volgens de Gouverneur van Gelderland was de kopermolen van
B. W. Krepel en Zoon in 1831 een der belangrijkste in Gelderland, waar men
gewoon hamerwerk verrichtte en twee pletmachines alsmede een stoomtrekkerij gebruikte. Dit bewijst, dat met een stoommachine gewerkt werd. Het is
echter ook mogelijk, dat de stoom diende om het koper meer ductiel te maken. De Gouverneur deelde verder mede, dat Krepel dubbelingsbladen tot de
zeldzame breedte van 1 el en 71 duim maakte en dat de stoomtrekkerij van
Krepel de enige in Nederland was. Een voordeel van getrokken staven was,
dat zij in tegenstelling met geplette, zuiver rond waren. Hij maakte staven
met een middellijn van 10 tot 32 Nederlandse strepen, terwijl die met de
kleinste middellijn tot een lengte van 10 el gemaakt werden. Krepel vervaardigde ook vierkante staven. De produkten van Krepel waren altijd
uitmuntend 12 ').
In 1830 werd B. W. Krepel door zijn zoon Jan Richard Krepel (1794-1865)
opgevolgd, die in 1845 tot ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw benoemd werd 12 ') en verder lid van de Provinciale Staten van Gelderland was.
In 1831 wordt Krepel vermeld als leverancier van centen- en duitenplaatjes
aan de regering en aan de Nederlandsche Handel MaatschappijI27). Begin
1835 kreeg de firma Krepel toestemming een mid del bare druk stoommachine
van 30 P.K., die door Nering Bogel en Dinnendahl te Isselburg in Pruisen geleverd werd, in de koperpletterij te plaatsen '28 ). Toen Krepel in 1836 nog zo'n
stoommachine wilde aanschaffen, weigerde de regering vrijstelling van invoerrechten, omdat Krepel hem bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam kon kopen'29) . Vermoedelijk nam Krepel dus pas in
1835 een stoommachine in gebruik.
Volgens een gegeven van het jaar 1839 was de kopermolen van Krepel de
grootste van de vier kopermolens op de Veluwe (Apeldoorn, Epe, Vaassen,
Voorst) en bezat zij de beste machines. Zij was zelfs de grootste van Nederland. Terwijl in de andere drie kopermolens op de Veluwe uitsluitend met de
hamer werd gewerkt, bezat Krepel reeds jaren voor 1839 twee pletterijen, een
staventrekkerij en een centenplaatjesknipperij. Terwijl Krepel met twee
stoommachines werkte, gebruikten de andere Gelderse kopermolens uitsluitend waterkracht. Aileen de molen te Epe bezat eveneens een pletterijI3O). In
1842 leverde Krepel dubbelingskoper aan Kemper (Vaassen), die dit in 1843
aan het Departement van Marine verkocht I J '). In 1845 bewerkte Krepel
''') K.B., 4.1.1827, no. 97.
"') Nat. Nijverh ., 25.3.1831, no. INN .
"6) K.B., 6.12.1845, no. 8. Nat. Nijverh., 19.12.1845, no. 84.
'27) Nat. Nijverh., 25.3.1831, no. INN.
Ill) Nat. Nijverh., 1.11.1834, no. 4 NN; 13.12.1834, no. 6 NN; 18.12.1834, no. 6
NN; 20.1.1835, no. 7 NN.
"') Nat. Nijverh., 12.8.1836, no. 6 A; 1.11.1836, no. 7 NN; 6.12.1836, no. 5 A;
.
6.5.1837, no. INN. K.B., 22.8.1836, no. 10.
'JO) T.v.N., deet5, Haarlem 1839, biz. 475-476.
"') Nat. Nijverh., 2.3.1844, no. 201; 30.4.1844, no. 76.
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168.567,5 pond koperl"). In 18461everde Krepel roodkoper aan de koperslagers te Deventer 1l3 ). In 1849 toonde Krepel een koperen ketelbodem, pletwerk en getrokken stangen op de Nijverheidstentoonstelling te Delft l34 ). Het
gebruik van stoommachines te Voorst werd in 1852 beeindigd, want volgens
een gegeven van het jaar 1853 werkten de stoommachines en stoomketels van
Krepel sedert meer dan een jaar niet meer en waren zij zelfs uit elkander
genomen 13 ' ) . Omstreeks 1855 knipte Krepel nog weI duitenplaatjes 136 ).
De koperfabriek van Krepel, die niet kon concurreren met de fabrieken
in het havengebied, werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw opgeheven
en omstreeks 1870 in een fabriek van sigarenkisten veranderd . De sigarenindustrie was toen in opkomst 13 7 ).
Everwijn vermeldt, dat het pletten van koper vroeger (v66r 1912) in door
stromend water gedreven kopermolens geschiedde, die nog in het midden der
1ge eeuw op de Veluwe en in Noord-Brabant werden gevonden, doch later
zijn verdwenen 138 ). Het komt mij voor, dat het gegeven over Noord-Brabant
onjuist is.

De Rotterdamse kopermo/en te Ape/doom
Op 30 juli 1753 kocht de Rotterdamse koopman Daniel de Jongh (17211796) een waterpapiermolen te Wenum (Apeldoorn), die hij in een kopermolen veranderde. In 1768 breidde hij zijn koperbedrijf uit door in Wenum een
korenmolen te kopen, die hij eveneens in een kopermolen omzette. In 1770
verkocht de kinderloze Daniel beide molens voor fl. 40.000 aan zijn gelijknamige neef Daniel de Jongh (1745-1809) . Diens zoon Johannes (1779-1859)
erfde het koperbedrij f in 1809. De familie de J ongh schonk in 1793 het koperen dak van de Lutherse kerk te Rotterdam. Te Wenum werden nimmer
stoommachines gebruikt, wei een scheprad. In de negentiende eeuw werd de
kopermolen in een bedrijf voor machinale houtbewerking omgezet l39 ).
In 1816 verzochten de koperhandelaren Daniel de Jongh en Zonen te Rotterdam, Van Hasselt en 't Hoen te Amsterdam en de koperfabrikant Krepel,
eigenaars van vier kopermolens op de Veluwe vergeefs om verlaging van exportbelasting op rond of vier kant koper naar de Zuidelijke Nederlanden om
Belgie als afzetgebied te kunnen herwinnen. Zij noemden zich onmisbaar
voor brouwerijen, brandewijn- en suikerraffinaderijen in verband met hun
behoeften aan koper, waarin snel voorzien moest worden 14 .) .

Ill) A. J . van der Aa, op. cit., deel 4, biz. 854.
Ill) T .v.N. , dee I 12, 1847, biz. 120.
I H) T. v.N., deel 14, 1850, biz. 20.

"') Nat. Nijverh., 1.4. 1853, no. 84 .
"6) L. 1. Enthoven en Co ., Antwoord enz., op. cit., 's-Gravenhage 1855 .
"') Dossier Krepel.
"') J. C. A. Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland,
's-Gravenhage 1912, biz. 105.
" ') De Nederlandsche Leeuw, jrg. 1963, kol. 70-80; 1970, kol. 74. De Spiegel van
23 .7.1960. Zie ook Hardonk .
''') St. secr., 25 .6. 1816, no. 3.
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Volgens een gegeven van het jaar 1831 werden in beide kopermolens in het
algemeen aileen bladen koper en ketelbodems gemaakt ' • ' ). Per 1 maart 1833
verhuurde de op de fabriek te Wenum bij 't Loo wonende Johannes de Jongh
zijn etablissement aan de te Rotterdam wonende Willem Anthony Kremer
(1798), die sedert 1821 als boekhouder bij hem werkte. Begin januari
1835 wees de koning het verzoek af van Kremer om een lening ' ·'). In 1836
wordt Kroller vermeld als koopman en fabrikant.
Uit een brief van Kroller (1840) blijkt, dat De Jongh zijn fabriek in 1833
verhuurd had, omdat de zaken achteruitgegaan waren tengevolge van de Belgische onlusten en dat Kroller sedert 1836 aanzienlijke verliezen geleden had
door de onvoorziene concurrentie van een koperfabriek te Utrecht (De Heus)
en de voortdurend toenemende concurrentie van fabrieken te 's-Gravenhage
(L. I. Enthoven) en elders, waardoor Kroller de fabriek weldra voor altijd
moest sluiten en vij f knechts ontslaan "3). Het koperbedrijf op de Rotterdamse kopermolen werd dus in 1840 opgeheven.

Epe
In 1763 werd te Epe een duitenplaatjesmakerij opgericht'44). Van Hasselt
en 't Hoen worden in 1815 verme1d als eigenaars van de koperfabriek en de
duitenknipperij te Epe en van de fabriek te Apeldoorn. Tot 1795 leverden zij
aile duitenplaatjes, die de Oostindische Compagnie nodig had. Zij voorzagen
toen eveneens in de behoeften van de onderscheidene Munten hier te Lande.
Na 1795 was dit niet meer het gevaJ1"). Januari 1815 werd evenwel bij resolutie bepaald dat zij 25 a 30.000 pond of meer koperen duitenplaatjes mochten
maken (fl. 103 de 100 pond) ten behoeve van Oost-Indie' 46 ). De reden van deze grote order was, dat Nederland Java van de Britten ging overnemen. In
een brief aan de koning (Amsterdam, november (sic) 1816) delen Van Hasselt
en 't Hoen, kooplieden in koper te Amsterdam en eigenaars van twee kopermolens op de Veluwe mede, dat zij reeds meer dan vijftig jaar gel eden koper
leverden aan de voormalige Admiraliteits Colleges in Noord Holland en later
aan de Directies der Marine dezer Landen. Dit bevestigt, dat de firma reeds in
1765 bestond '47 ).
Jan de la Haijze schrijft (Amsterdam, 14 december 1818) namens Van Hasselt en 't Hoen, dat de te Vaassen wonende heer Haak vroeger eigenaar van
de duitenknipperij op de Veluwe bij het Loo was en dat Haak meer dan 50
jaar geleden, dus v66r 1768, plaatjes aan de Oostindische Compagnie leverde
en dat alles na zijn overlijden aan Van Hasselt en 't Hoen kwam '48 ). In 1819
leverden Van Hasselt en 't Hoen vele duitenplaatjes aan de regering l ' 9 ).
141 ) Nat. Nijverh., 25.3.1831, no. 1 NN.
142) Nat. Nijverh., 22.1.1835, no. 6 A.
''') 5t. seer., 14.1.1840, no. I.
''') Hardonk, biz. 202.

"') Kol., 7.1.1815, no. 70 a.
"') Kol., 13 .1.1815, no. 133; 17. 1.1815, no. 168.
"') St. seer., 14.1.1817, no. 1l7.
"') Kol., 2.3.1819, no. 37 .
"') Kol., 15.3.1819, no. 18; 24.7.1819, no. 38; 1.11.1819, no. 17; 11.11.1819,
no. 20.
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Begin 1821 ontvingen Van Hasselt en 't Hoen een bestelling van 15.000
pond centenplaatjes"O). Eind 1821 volgde een zelfde order voor 30.000
pond'''). In 1822 werd voor 20.000 pond besteld"'). De heren Van Hasselt en
't Hoen te Amsterdam, die een pletterij te Epe in Gelderland bezaten, ontvingen op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem in 1825 een zilveren medaille
voor een blad geplet roodkoper van de dunste soort, voor een blad koper om
schepen te koperen en voor een met de voorhamer bewerkt bekken van roodkoper. In 1827 voerden zij vijf Zweedse stoomhamers in" ' ). Zij exposeerden
hun produkten eveneens op de nijverheidstentoonstelling te Brussel in 1830.
In 1831 waren in hun kopermolen te Epe pletmachines aanwezig. Gedurende
vele jaren leverden zij centenplaatjes aan het Gouvernement en aan de Nederlandsche Handel Maatschappij' ").
In 1838 was de koopman en fabrikant Jacob 't Hoen eigenaar. Op 25 juni
1838 gaf hij zijn procuratie aan zijn zoon Anthony Jacob 't Hoen" ' ). Omstreeks 1843 zou de kopermolen te Epe een pletmachine, een staventrekkerij
en een centenknipperij bezeten hebben"6). Volgens een ander gegeven hadden zij in 1843 geen eigen koperpletterij" ').
Bovenstaande gegevens bewijzen, dat te Wenum tot omstreeks 1825 nog
een kopermolen aanwezig was, waarvan onder andere de firma Van Hasselt
en 't Hoen eigenaar was.
Kopermolens op de Veluwe in 1849
Volgens een tijdschrift waren de volgende zes door waterkracht aangedreyen kopermolens in 1849 op de Veluwe aanwezig;
1. de kopermolen te Zuuk onder Epe, aangedreven door de Witte en Flesschenbeek. De beek was van Van Hasselt en 't Hoen;
2. de kopermolen van Kemper te Vaassen onder Epe, aangedreven door de
Molenbeek. Van het water was R. A. L. Baron d'Isendoorn eigenaar;
3. de kopermolen te Apeldoorn aangedreven door de Grift. De Heus was
eigenaar van de molen en van de beek;
4/ 5. twee kopermolens te Wenum onder Apeldoorn van J. de longh, aangedreven door de Wiesselsche Beek, waarvan De longh ook eigenaar was.
Vit het voorafgaande blijkt, dat zij sedert 1840 niet meer werkten;
6. de kopermolen te Voorst van Krepel, aangedreven door de Voorster
Molenbeek"'). Blijkbaar gebruikte Krepel nog in 1849 behalve een stoommachine waterkracht voor een scheprad.
".) K.B. 16.1.1821, no. 80. Zie ook Kol., 24.10. 1821, no. 4.
'" ) K.B., 5.10.1821, no. 161.
''') K.B., 19.7.1822, no. 106.
Ill) Rapport der Hoofdcommissie, biz. 130. Nat. Nijverh., Index over 1827. Nat.
Nijverh., 20.7.1827, no. 25 G; 29.8.1827, no. III A.
''') Nat. Nijverh., 25.3 .1831, no. INN.
Il') Kol., 25 .3.1839, no. 4.
"') A. J. van der Aa, op.cit., deel4, biz. 238 .
Il' ) Kol., 30. 1.1843, no. 32.
"') B. W. A. E. Sioet tot Oldhuis, Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, deel 5, Zwolle 1850, Memorie wegens de Fabrijken op (de) Veluwe, die door
water gedreven worden, Voorst 21 augustus 1849.
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He! verval van de Veluwe kopermolens
De herleving van de handel na de val van Napoleon deed een verhoogde behoefte aan koper ontstaan voor het dub belen der scheepswanden, waarvan
de Veluwse kopermolens profiteerden. Ook het maken van Oostindische duitenplaatjes gaf in en na 1815 veel werk. In de negentiende eeuw verdwenen
evenwel bijna aile kopermolens op de Veluwe, aangezien de uitvinding der
stoommachine ten gevolge had, dat men waterkracht kon ontberen. Vooral
om deze red en ontstonden nieuwe koperfabrieken in het Westen van Nederland zoals de firma H. de Heus te Amsterdam (1796) en E. B. L. Maritz en
Co. te 's-Gravenhage (1824) . Mogelijk waren ook de transportkosten voor
het uit Engeland en Zweden afkomstige kopererts naar de Veluwe hoger dan
o.a. naar Amsterdam. Uit het archief van de molen te Vaassen blijkt, dat
kopererts over de Zuiderzee via Elburg naar de Veluwe ging. Nadat omstreeks 1810 de betekenis van het gebied van Stolberg als leverancier van kopererts zeer gering geworden was, was men vooral aangewezen op Engeland
en Zweden.
Een tweede oorzaak van het verval der Veluwe kopermolens is, dat de betekenis van koper voor het dubbelen van houten schepen afnam toen deze door
ijzeren schepen vervangen werden. Voor verkeer op korte afstand was dit van
1830 tot 1850 het geval, voor oceaanverkeer van 1840 tot 1860. Bovendien
werden de huishoudelijke koperen gebruiksvoorwerpen omstreeks 1840
steeds meer door ijzeren vervangen. Hier staat tegenover, dat verschillende
onderdelen van stoommachines zoals pijpleidingen van koper vervaardigd
werden.

IV
HET LEVENSWERK VAN DE UITVINDER
Ds. BERNARDUS KONING,
ZIJN GASLICHT- EN ZIJN GASMOTOR-EXPERIMENTEN
( 1778-1828)*
door

DR. ANNIE STOLP

Work is love made visible**
WIE WAS BERNARDUS KONING?

Het bestaan van de ijle stof gas is sinds lange tijd bekend. HeImont, de ontdekker van het koolzuur, gaf er de naam aan'). In de achttiende eeuw, toen
zowel geleerden als amateurs zich intensief met practisch wetenschappelijk
onderzoek bezig hielden, werd ook met gas geexperimenteerd. De lo verworyen kennis bracht een vernieuwing der chemische wetenschap te weeg, die
tenslotte zijn basis lOU vinden in Lavoisiers ontdekking, dat de door ons als
eenheid ervaren stof is opgebouwd uit elementen, waardoor het hem mogelijk werd water te maken. Behalve Van Marum, die het eerst publiciteit aan
de nieuwe theorie gaP), en aan wie dank zij het ongerept bewaard gebleven
archief van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen grote aan*) In de noten gebruikte afkortingen:

Voor de op het Aigemeen Rijksarchief te Den Haag aanwezige archieven:
Staatssecretarie: S.S.
Binnenlandsche Zaken Onderwijs: Bi.Za.Ond.
De gemeentearchieven worden vermeld onder de naam van de plaats, waar zij zich
bevinden. .
Doorman: G. Doorman, Het nederiandsch octrooiwezen en de techniek der
negentiende eeuw, 's Gravenhage. 1947.
Verklaring van thans ongebruikelijke benamingen:
Hydrophoor, of watervoortbrenger, of watermachine: gasmotor
kromhals: zie retort
pijp: buis
retort: kromhals, vat met een omgeslagen hals tot het overhalen van vloeistoffen,
vroeger gebruikt als destilleerkolf: of toestel v~~r droge destillatie
Rijnlandse maten: duim - 2.616 cm.
roede - 3,7647 m.
voet - 0,308 m.
**) Maarten Maartens (1858 - 1915), pseudoniem van 1. M. W van der Poorten
Schwartz, nederlands romanschrijver en dichter, die engels als voertaal gebruikte
') Helmont leefde van 1577-1644. De naam gas is afgeleid van chaos, en niet uit
geest of wasem. Zie De taalgids I, pag. 261.
') M. van Marum, Lettre de .... il Berthollet de I' Academie Royale des sciences, contenant la description d'un gazometre, construit d'une maniere differente de celui de
M.M. Lavoisier et Meusnier, et d'un appareil pour faire tres exactement I'experience
de la composition de I'eau, par combustion continuelle avec plus de facilite et moins de
frais (31 dec. 1791), Haariem, 1791.
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dacht gewijd is'), verdient een ander jeugdiger bedrijver van de nieuwe wetenschap onze belangstelling, de in 1778 geboren Bernardus Koning. Er werd
reeds op hem gewezen door Jorissen, Doorman en Forbes'). Doorman kon in
het raam van het door hem gestelde doel, het geven van een overzicht der
door de regering verstrekte octrooien, moeilijk tot het opsporen van nadere
bijzonderheden, zelfs over de mark ante onder de door hem beschreven figuren, overgaan. Professor Forbes, die wat Koning betreft, over zeer beperkt
bronnenmateriaa1 beschikte, was zich bewust, dat hij de uitvinder geen recht
deed. Waar toch reeds belangstelling voor Koning getoond was, restte mij
niet meer dan het uitpluizen van bronnen en het bijeenbrengen van feitenmateriaal, dat een duidelijker beeld zou kunnen geven van zijn inzichten en
opvattingen en hem scherper zou tekenen tegen de achtergrond van zijn omgeving en tijd.
De jonge Koning, Barend volgens de doop, maar later immer aangeduid
als Bernardus, groeide op in Gouda, waar zijn vader zich met zijn jonge
vrouw Johanna Mebelder een jaar voor de geboorte van zijn zoon metterwoon vestigde en in 1781 of 1782 tot deurwaarder benoemd werd'). Van 1797
tot 1804 stond hij ingeschreven aan de theologische faculteit van de Leidse
universiteit. Op 16 augustus 1803 werd hij preparatoir geexamineerd en toegelaten als proponent door de classis van Gouda en Schoonhoven. Zijn peremptoir examen voor de classis van Zalt Bommel volgde de achtste februari
1804, waarna hij de tweede april bevestigd werd in het ge1derse Hurwenen,
dat tot 1807 zijn standplaats bleef6 ). Toen werd hij beroepen naar Akersloot
in Noord Holland, waar hij tot juli 1817 zijn herderlijke taak vervulde. In
Hurwenen had de predikant zich zo geliefd gemaakt, dat de gemeente een
ernstige poging deed om hem voor zich te behoudenJ). Een zelfde aanzien en
vertrouwen heeft Koning in zijn tweede standplaats niet verworven. De bezwaren van Akersloot lagen niet in het vlak van de in de notulen van de clas') Martinus van Marum, life and work edited by R. J. Forbes, 5 din, Haarlem,
Groningen 1971-1977.
T. H. Levere, Martinus van Marum (1750-1837). Janus, revue internationale de
I'histoire des sciences, de la medecine, de la pharmacie et de la technique. Deel53, pag.
115, Leiden, 1967.
C. W. J. van Soest, Martinus van Marum, de eerste nederlandsche scheikundige, die
de theorieen van Lavoisier aanvaardde. Olie 8,1955, pag. 272-275 (letters Lavoisier to
Holl. My. van Wetenschappen, Van Marum aan Berthollet).
') W. P. Jorissen, Een mengsel van lichtgas en watergas ter verlichting toegepast in
1816. Chemisch Weekblad 1912, pag. 420, 539; Het Gas 1912, pag. 263.
G. Doorman, Het Nederlandsche octrooiwezen en de techniek der 19de eeuw, Den
Haag, 1947, pag. 81.
R. J. Forbes, The process for the production of lighting gas of the Reverend B. Koning (zie noot 3), dl. 3, hfst. 14, pag. 314,328.
') Gouda, Poorterboek (AA 508); Officiantenlijst (OA 448).
') Biografisch woordenboek van Protestantsche godgeleerden in Nederland onder
hoofdredactie van Dr. J. P. de Bie, redacteuren Prof. Dr. J. Lindeboom en Dr. G. P.
van 1tterzon, met medewerking van Prof. Dr. D. Nauta e.a.
' ) Boekzaal der geIeerden, 1807 . .:\Ikmaar: Gegevens betreffende de Ned. Hervormde gemeente te Akersloot. Hoewel Akersloot officieel behoorde tot de cJassis Haarlem, was zij tijdens Konings verblijf in Akersloot nog bij de cJassis Alkmaar ingedeeld.
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ses in die tijd nogal eens naar voren gebrachte klacht van verwaarlozing van
het predikambt door dronkenschap. Tot echte botsingen is het waarschijnlijk
ook niet gekomen, maar de spanningen namen toch zo toe, dat de predikant
tijdens een wekenlange afwezigheid in 1816 zijn zieke vrouw met zijn kinderen niet aileen in zijn woonplaats achter dorst te laten') .
De in verband met de scheiding van kerk en staat, waartoe in 1795 was
besloten, te nemen maatregelen veroorzaakten jarenlang een aanzienlijke
vertraging in de uitbetaling van de predikanten salarissen. In sommige plaatsen werden de financiele moeilijkheden van hun geestelijke herder door de
gemeente opgevangen door het verstrekken van voorschotten. Dit was niet
het geval in Akersloot. In 1813 was de achterstand in het aan Koning verschuldigd honorarium opgelopen tot fl. 1400,-. Wrijvingen tussen de domine, die meende recht op financiele hulp te hebben en de noord hollandse boeren, die van nature niet geneigd zijn de beurs wijder te openen dan strikt
noodzakelijk, kunnen niet zijn uitgebleven.
De teksten die Koning voor zijn afscheidspreken in beide door hem geleide
gemeenten koos, waren niet die van een dogmaticus, maar kennelijk van een
aanhanger van de evangelische richting. In juli 1817 hield hij de Akerslotenaren voor: "voorts broeders ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in 'twelk gij ook staat" (1 Cor.
15, 1).
De evangelische beweging had de invloed van de verlichting ondergaan. Bij
Koning kwam dit tot uiting in zijn beschouwing van de natuur. Zijn opvatting werd als voigt door hem geformuleerd: "De weldadige Schepper heeft
ons niet aileen in duizende voortbrengselen der natuur aanwijzing gedaan en
middelen aan de hand gegeven om de behoeften onzer ligchamen in de
ruimste maten te kunnen te vervullen; de Almachtige heeft krachten in de natuur gelegd en als met milde hand verspreid, welke door den onderzoekenden
en opmerkzamen mensch opgespoord en wei aangewend ons in staat stellen
dingen uit te oeffenen, waartoe wij door onze geringe krachten nimmer in
staat zouden zijn". In dit verband noemde hij "de voorstuwende kracht, de
aantrekkingskracht, persing der vloeistoffen, waarnaast nog vele andere
krachten en natuurverschijnselen bestaan"·).
Konings denkwereld en die van zijn gemeentenaren lagen ver uiteen. Wat
de afstand onoverbrugbaar gemaakt moet hebben, was dat deze ideeen door
de predikant ook in de praktijk gebracht werden. Op de universiteit had de
theologische student naast de vakken, die op zijn roeping betrekking hadden,
ook aandacht geschonken aan de natuurkundige wetenschappen. Al jong
begon hij zich in problemen van wiskunstige aard te verdiepen. Ais student
hield hij zich bezig met de proefondervindelijke natuurkunde, waarvan "de
waterbouwkunde en de stu die der waterwerken" vooral zijn belangstelling
') K .B. 7 juni 1817 La no. 13: bijlage.
') Waterstaat no. 266(303), 23 juli 1811 : Gedetailleerd verslag mijner ontdekking
van een veelvermogend bewegingsbeginsel voor de werktuigkunde en van de dadelijke
toepassing van hetze1ve in zekere door mij uitgedachte machine "hydrophore" genoemd.
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hadden. Met de in die tijd aan de orde gestelde vraagstukken op het gebied
van de electriciteit was hij evenmin onbekend.
Koning was zeer belezen, haalde het werk aan van S. Hales (1677-1764),
1. B. Watson (1715-1787), H. Cavendish (1731-1810), 1. Priestley (17331804), A. L. Lavoisier (1743-1794), P. S. La Place (1749-1832), W. Murdoch
(1754-1839), A. F. Fourcroy (1755-1809), W. A. Lampadius (1772-1842),1 .
M. Clayton (1772-1856), 1. Henry (1797-1887). Hij las niet aileen het werk
van de mensen die de nieuwe chemie tot ontwikkeling brachten, maar ook
dat van de tegenstanders en trachtte hun beweringen ten behoeve van eigen
argumentatie te gebruiken'O) . Hij liet het niet bij de theoretische bestudering
der vraagstukken, maar experimenteerde zelf. Toen zijn chemo-technische
proefnemingen zo zeer beslag op hem legden, dat hij zelf toe moest geven,
dat hem eigenlijk niet voldoende tijd overbleef voor het volledig uitoefenen
van zijn pastorale taak, maakte de commissaris generaal van het departement
van onderwijs, kunsten en wetenschappen - die tevens belast was met het in
werking stellen van het algemeen reglement van het bestuur der hervormde
kerk in het koninkrijk der Nederlanden - een einde aan de gespannen situatie door de benoeming van Koning aan zijn departement in de rang van commissaris op een jaarwedde van fl. 2400,- en met de opdracht om de commissaris generaal te dienen van advies op aile de in zijn hand en te stellen stukken
of voordragten tot uitvindingen of verbeteringen in de vakken der mechanica
of de scheikundige economie; zijn aandacht te rich ten op het belangrijke stuk
der gasverlichting; dezelve in te voeren in de grote fabrieken, die hem door
het gouvernement zullen worden aanbevolen, alsmede de steden en gemeenten met raad en daad bij te staan").
De opdracht stond duidelijk in verband met Konings door zijn proefnemingen gebleken kennis. Koning werkte aan de constructie van een door hem
uitgedachte gasmotor, door hem hydrophoor of watermachine genoemd. Het
benodigde gas bereidde hij in een eveneens door hem ontworpen gasinstaJlatie. Aanvankelijk was dit apparaat voor de motor bestemd, maar in
een later stadium heeft Koning ook plannen voor een algemene gasverlichting
volgens eigen bereidingswijze ontwikkeld.
De kosten van de proefnemingen met hydrophoor en gasverlichting kon
Koning noch uit zijn predikanten- noch uit zijn ambtenarensalaris betalen.
Van 1809 tot aan zijn overlijden in 1828, heeft hij financiele steun bij de
overheid gezocht en ook gekregen, zij het vaak moeizaam. Afgezien van
fl. 1000,-, die hem in 1809 door Lodewijk Napoleon werd toegewezen voor
het bouwen van een minimodel van de hydrophoor, ontving hij ruim
fl . 2700,- voor een te Amsterdam in 1816 gehouden demonstratie met
gaslicht, fl . 3600,- voor een bij de hydrophoor te gebruiken pompgestel en
10) Charles Nodier et Amedee Pichot, L'essai critique sur Ie gaz hydrogene et sur les
divers modes d'eclairage artificiel, sui vis des rapports de la Societe Royale de Londres
et de Sir William Congreve sur les avantages et les inconvenients de I'emploi du gas
hydrogene. Paris, 1823.
" ) K.B. 7 juni 1817 La no. 13.
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fl.6826,- voor de hydrophoor met inbegrip van het daartoe behorende
gastoestel.
De hem achtereenvolgens toegekende bedragen werden uitgekeerd ter goeder rekening, waardoor het bed rag werd vastgesteld op grond van raming. De
feitelijke uitgaven plegen in geval van experimenten de geschatte te overtreffen, terwijl de aanvrager, bevreesd door overvraging een weigering op zijn
verzoek te zullen krijgen, te weinig met extra kosten rekening houdt. Koning
beweerde in 1828 zelf fl. 6000,- aan zijn proefnemingen te hebben uitgegeyen. Evenals de administrateur van onderwijs, kunsten en wetenschappen
ben ik geneigd dit te geloven.
Konings vader was geen bemiddeld man, maar kon zijn zoon toch een huis
nalaten. Hij had dat zelf geerfd van zijn tweede vrouw, die een kruidenierswinkel in het pand gedreven had'2). Koning verkocht dit winkelhuis in april
1817 voor fl. 1700,- aan een koperslager"). Waar het gezin Koning van 1817
tot 1821 zelf gehuisvest was, is mij niet gebleken. In Leiden, waar hij van
1821 tot 1826 woonde, kocht hij in 1822 een huis aan de Oude Singel tegenover de Pauwbrug van de familie Mispelblom Beijer. De koopsom van
fl. 2600,- voldeed hij in zijn geheel
In 1824 nam hij een hypotheek van
fl. 1500,- op dit huis, die hij in 1826 afloste uit de verkoopsom van dit
pand"). Hij verhuisde toen naar Rijswijk, waar hij met zijn gezin een huurhuis betrok, dat een huur deed van fl. 600,- of een kwart van zijn inkomen
als ambtenaar, maar dichter bij Den Haag gelegen was en de gelegenheid
bood het model van de hydrophoor op eigen erf op te stellen'6).
De opbrengst van het huis aan de Oude Singel werd dus voor andere doeleinden uitgegeven dan huisvesting. Omdat het er in 1826 op leek, dat geen
subsidie meer gegeven zou worden, zal het tot dekking van uitgaven voor zijn
wetenschappelijke onderzoekingen gediend hebben en daarnaast mogelijk
kosten hebben opgevangen, die in verband met de slechte gezondheidstoestand van het gezin gemaakt moesten worden.
Zijn jongste zoontje Andries verloor Koning in 1818 voor het jongentje
zijn tweede levensjaar voltooid had. Zijn oudste zoon, een veelbelovend juridisch student te Leiden, stierf in 1823, nog geen 18 jaar oud"). Zijn oudste
dochter bezweek in october 1825 "aan een slepende ziekte" op negentienjarige leeftijd 18 ). Er restten Koning toen nog vijf kinderen. Waar Koning reeds in
1813 sprak van een talrijk gezin, heeft hij waarschijnlijk meer dan drie kinderen verloren. In februari 1828 overleed zijn vrouw aan "een ongeneselijke
ziekte" (9).
Koning ondervond als predikant last van zijn zwak stemgeluid en 1eed in
1820 aan - wat hij zelf noemde - "toevallen". In februari 1828 was hij niet
(4

).

12) Gouda: Not. archief, J. van der Grijp, no. 1171, 9.

")
")
")
")
")
")
")

Ibidem: 59.
Leiden: Not. archief, H. Roskes, 1822, no. 375.
Ibidem: J. B. van Gent, 1824, no. 277.
Ibidem, 1821, no. 95.
Centraal Bureau v.d. genealogie te Den Haag; Krantenknipsels
Leijdsche Courant 10 oct. 1825.
Haagsche Courant 4 febr. 1828.
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in staat naar Den Haag te gaan voor een onderhoud met de administrateur
van onderwijs D. J. van Ewijck. Het lukte hem niet langer dan twee uur achterelkaar op te blijven. "Hij was er bedroefd aan toe; voelde zich af en toe zo
naar en benauwd, dat het was of hij van zich zelven zou gaan, had daarbij
aanhoudend zware hoofdpijn, leed elke middag en avond aan binnenkoortsen en eene zinken stof welke hij onder de tong had, veroorzaakte, dat hij
niet dan geweekt brood of beschuit gebruiken kon"'O). Toch was hij toen bezig met het indienen van een subsidieverzoek voor een nieuw te construeren
hydrophoor van afmetingen, die de doelmatigheid van de machine voor de
praktijk zouden kunnen bewijzen. Enkele dagen nadat de eerste uitkering
had plaats gehad, op 1 juli 1828, overleed hij2l). Zijn stoffelijk overschot
werd in de Hervormde kerk van Rijswijk bijgezet. Evenals voor de begrafenis
van zijn vrouw werd voor zijn ter aarde bestelling het voor die tijd hoge bedrag van fl. 110,- uitgegeven 22 ).
De financiele toestand waarin zijn kinderen achter bleven was verre van
goed. Hun voogd, de tweede commies bij het ministerie van binnenlandsche
zaken, Hendrik Weijmans, bijgestaan door zijn schoonzuster mevrouw
Schmidt Weijmans - vermoedelijk de weduwe van een uitvinder van een
ontzoutingsprocede van zeewater - was de oudste dochter behulpzaam bij
het afwikkelen der zakelijke aangelegenheden 23). De korte tijd die besteed
werd aan het inventariseren van de nalatenschap, wijst duidelijk op ordelijkheid in den huize Koning. De financiele situatie, die eveneens niet moeilijk te
overzien was, was zorgelijk. De passiva overschreden de activa. Het gouden
horloge, waarvan de toekomstige bezitters zo nauwkeurig in het testament
van de Goudse deurwaarder waren aangewezen, een tweede uurwerk en de
medaille, die Koning voor een onderzoek naar de zelfontbranding van fosfor
was toegekend, bevonden zich in de lommerd.
Het enige inkomen waarop de kinderen Koning konden rekenen was een
pensioen van fl. 600,- 's jaars totdat de bijna veertienjarige jongste de achttienjarige leeftijd bereikt zou hebben. Namens haar broers en zusters wend de
de oudste dochter zich tot de minister van binnenlandse zaken met een rekest,
waarin zij hem vroeg "zijn veelvermogenden invloed weI te willen aanwenden
ten einde hun als wezen van een ambtenaar, die welligt eenige belangrijke
diensten in deze zijn betrekking, en verder ter bevordering van de voortgang
der kunsten en wetenschappen bewezen heeft, zoo mogelijk eene jaarlijksche
toelage van's konings gunst te doen verwerven""). Het antwoord, dat hierop mondeling gegeven werd op 4 december 1829, is niet bekend.

20) Verslagen van's Rijks oude archieven 1908: no. 2703: Brief aan Hesseling. K.B.
27 april 1828 no. 4: Adres aan de koning 18 febr. 1828.
") Acte van overlijden, Haagsche Courant 3 juli 1828, Alg. Konst en Letterbode
1828, dl. 2 pag. 18.
"Informatie van de heer Winkelman, archivaris van de Ned. Hervormde kerk te
Rijswijk.
") Aig. Rijksarchief, Not. archief Rijswijk, no. 7124.
") Bi.Za.Ond. 24 juli 1828 no. 80; Antwoord mondeling aan De Bas 9 dec. 1829.
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Koning was "lid van de orde van den Nederlandschen leeuw", van het
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, van de Ned. Huishoudelijke
Maatschappij te Haarlem, de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen
en mogelijk nog andere wetenschappelijke organisaties.
DE HYDROPHOOR

Uit een van de in zijn ogen "geduchtste natuurverschijnselen" leidde Koning af, dat "indien de bewerking der daarbij werkende krachten gemodificeerd werden, hetzelve dan mogelijk wei in het economisch systema der maatschappij van een nuttig gebruik (kon) worden door het namelijk werktuigkundig te appliceren"").
Het bedoelde natuurverschijnsel was de donder en de ingeving, die lOU leiden tot het jarenlang werken aan een "watermachine of hydrophoor", kreeg
hij tijdens een onweersbui in de zomer van 1804. "Het kwam mij voor, dat
die zware regen een gevolg moest zijn van eene aanmerkelijke vermeerdering
van water in de donderwolken, welke door eene plotslingsche verb ran ding
van de luchten (gaz hydrogene en oxygene) welke tot de samenstelling van
water nodig zijn, ontstaan was". Hij stelde zich dit aid us voor: "Het gas hydrogene - schoon het zich ook wei op de oppervlakte dezer aarde ontwikkelt, en door zelfs bijlOndere ligtheid vrij opwaarts kan stijgen, en dan met
andere luchtvormige en waterige stoffen vereenigd, zich in de gedaanten van
wolken opeenpakt, moet echter in eene grootere mass a daar in die hooge gewesten uit de waterdeeltjes der wolken door de hitte van deze dampkring en
door bijkomende omstandigheden (in een woord door decompositie) geformeerd worden, en dan door de verhooging van temperatuur ontstaande uit
eene gansche massa dampkringslucht (te weten met een genoegzaam gedeelte
gaz oxigene der dampkringslucht) met welke het in aanraking is, en waar die
wolken in drijven, ontvlammen; waarvan dadelijk het gevolg moet zijn, dat
deze ontvlammende en daardoor gloeijende luchten, mogelijk met eene niet
geringe menigte waterdeeltjes met welke zij zich als het ware in vereeniging
bevinden, tezamen voor een oogenblik in waterdamp of stoom overgaan. En
welk een verbazende uitzetting moet daaruit niet ontstaan, welke indien zij
zich in de dampkring voort kon planten, eene geweldige schokking in de
lucht veroorzaken moet, en voor ons in den donder hoorbaar is. Doch dewijl
de warmtestof daar in die uitgestrekte ruimte zich echter ten spoedigste verplaatsen kan, zal zij oogenblikkelijk weer voor haar grootste gedeelte dien
stoom verlaten, waardoor deze tot de gewone temperatuur verkoelende weer
in water en wei in waterdroppeltjes zal overgaan, die zich vereenigende met
andere waterdeeltjes der wolken, welke deze bewerking niet ondergaan hebben, lOozeer zullen verzwaren, dat de lucht hun niet langer kan ophouden,
maar zij in de gedaante van groote regendroppels nedervallen".
Hij gaf toen al te kennen, dat hij bezig was zijn mening om trent het gebeuren te wijzigen. Later heeft hij dit ook op papier gebracht, maar helaas in
" ) Zie noot 8.
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een document, dat niet bewaard gebleven is. Ik heb geen enkele aanwijzing
gevonden, dat hij in later jaren de theorie van de warmtestof zou hebben prijs
gegeven.
Hij wilde de "oogenblikkelijke compositie van water door een plotslingsche verbranding der daartoe benodigde gassoorten" uit proberen om haar
toe te kunnen passen op de stoommachine, die daardoor eenvoudiger en
goedkoper zou worden en zo in ons land ook meer algemeen in gebruik kon
worden genomen. Al jaren had hem gehinderd, dat de stoommachine dank
zij zijn kostbaarheid nauwelijks gebruikt werd. Hij meende door de door
hem bedachte wijziging in het primum movens hierin verandering te kunnen
brengen. In de stoombuis wilde hij een zuiger op en neer bewegen, met eene
kracht geevenredigd, aan die waardoor een stoomzuiger deze beweging volbrengt. De beweging zal even snel zijn als de door de gewone stoommachine
bewerkstelligde, maar verkregen worden uit "een chemo-physische bewerking, tot welke het niet volstrekt nodig is brandstof te gebruiken"16).
Zijn aldus werkende machine leek hem het best de naam van hydrophoor
te kunnen dragen, omdat een gedurige formering van water de beweegoorzaak was en dit water de hoofdrol bij de geheele werking had: "als ook dat
derzelver gebruik inzonderheid bij waterwerken te pas zou komen". Hydrophoor dus of watervoortbrenger of watermachine, "door gedurige samenstelling van water en temperatuur verwisseling in hetzelve een zeer groot
vermogen voortbrengend om pompgestellen, raderwerken, enz. in beweging
te stellen".
Nadat het aanvankelijk bij denkwerk gebleven was, vervaardigde hij een
model van zijn toestel, dat hij als voigt beschrijft: " ... eenen koperen cylinder, waarvan de middellijn de basis is 2 duim, en de hoogte 10 duim, - in
wei ken een zuiger, die door eene ketting aan een balans of hefbalk verbonden
is, op en neder bewogen wordt. De inhoud van deze cylinder zal dus 31,4
teerlingsche of cubicq duimen zijn. Midden in deszelfs bodem is een koperen
bosje (van gedaante als een theebosje) geschroefd, zijnde van 12 teerlingsche
duimen inhoud, in hetwelk een koperen kraan is vastgezet, waardoor er lucht
in het buisje wordt ingesloten. Voorts is in de bodem van hetzelve geplaatst
een zich op het vereischt wordend tijdstip openende klep. Eindelijk loopt er
een koperdraad, door een glazen buisje geisoleerd, in het gemelde bosje uit,
hetwelk dient ter rondleiding ener elektrike vonk, die binnen in het bosje van
het eind des koperdraads, dat daaraan een klein knopje of plaatje heeft, afspringt"").
Dit mini-apparaatje verwezenlijkte wei het principe, zoals Koning het had
uitgedacht, maar was niettemin volkomen onbruikbaar. Niet aileen was het
te klein, maar samengesteld door de uitvinder zelf, die geen mecanicien was,
was het vee I te grof afgewerkt. Het laten fabriceren van een toestel op eigen
kosten kon Koning zich niet permitteren. Op aanraden van de schout van zijn
standplaats Akersloot wend de hij zich tot de minister van waterstaat om
26) Waterstaat 1809, 145, (182), 26 grasmaand.
27) Ibidem.
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financiele hulp"). Diens belangstelling was onmiddellijk gewekt en de opdracht werd aan het comite centrale gegeven de uitvinding te beoordelen 29 ).
Nog voor daadwerkelijk contact tussen deze heren en Koning plaats gevonden had, werd de laatste tot een persoonlijk onderhoud uitgenodigd door de
minister. Bij deze gelegenheid overhandigde Koning de minister een rapportje dat tevens de vragen beantwoordde die hem spoedig daarop door het comite gesteld lOuden worden, met uitzondering van twee, waarover hij geen informatie kon verschaffen, lOlang hij zijn experimenten niet had voortgezet.
"Is dit bewegingsprincipe ook in het groot mogelijk?" en "Welke zijn de
kosten aan deze wijze van voortbrenging verbonden?"'O) De hoogleraar J.
H. van Swinden, de hoofdingenieur bij Waterstaat A. Blanken en de ambtenaar Van Deelen - de enige led en van de commissie, die zich vrij konden
maken voor de bestudering van de uitvinding - waren unaniem van mening,
dat het project het uitproberen waard was. Het koninklijk decreet van 1 augustus 1809, waarbij het comite werd opgedragen de uitvinder in ieder opzicht behulpzaam te zijn, was aan het gunstig oordeel der deskundigen
voorafgegaan 3l ).
Het eerste door vaklieden gebouwde model van de hydrophoor vol deed
niet aan de eisen, die Koning zichzelf meende te moe ten stellen. Het
gastoestel, dat niet erg geschikt was om in combinatie met de zuigerapparatuur gebruikt te worden, wilde hij door een ander vervangen. Hij had een
elaterometer nodig om het uitzettend vermogen van kokend water bij verschillende ontploffingen te bepalen. Hij wilde voor deze bewerking niet het
apparaat van Blancourt gebruiken, maar een volgens eigen ontwerp vervaardigen. Omdat het gebruik van een electriseermachine niet overal en onder aile
omstandigheden mogelijk was, achtte hij het nodig andere wijzen om de ontsteking tot stand te brengen te onderzoeken. Yoor de voortzetting van het experiment had de uitvinder opnieuw financiele hulp nodig, althans de toezegging ervan 31 ).
In afwachting van de regeringswisseling was Koning door Lodewijk Napoleon fl. 1000,- beloofd, op de aanvraag ten behoeve van zijn nieuwe plannen was men niet ingegaan. In 1811 herhaalde Koning zijn verlOek, dat hij
dacht aannemelijk te kunnen maken door een demonstratie met de tot zijn
beschikking staande apparatuur voor een deskundige commissie. Dit voorstel
werd aangenomen op voorwaarde, dat hij de opzet van zijn project en de totdusver daarmede opgedane ervaringen in een rapport lOU vast leggen. De
franse vertaling daarvan kon dan - tezamen met een verslag van het commissielid, de hoofdinspecteur van waterstaat A. F. Goudriaan over de op de
demonstratie bereikte en de bij voortzetting van het experiment te verwachten resultaten - overgemaakt worden naar de regering te Parijs, die in deze
kwestie zou moeten beslissen").
" ) Ibidem .
29) Ibidem,
'0) Ibidem,
" ) Ibidem,
" ) Ibidem,
H) Ibidem.

152 (184), 20 zomermaand
149 (186), 10 zomermaand.
147 (184), I zomermaand.
1811, 265 (302), 6 juni.
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In een gedetailleerd verslag legde Koning verantwoording af van de wijze,
waarop hij zijn schepping had samengesteld, terwijl hij de resultaten van de
proefnemingen, die er mede gedaan waren in een afzonderlijk overzicht
beschreef34 ). Het verslag van Goudriaan bevestigde de juistheid van Konings
weergave van het verloop van het onderzoek en vestigde er vooral de aandacht op, dat wat Koning theoretisch bewezen achtte door het apparaat in
zijn huidige samenstelling niet kon worden verwezenlijkt. De zuiger bewoog
zich niet snel genoeg en de hoeveelheid geproduceerd gas bleef onder het berekende, waardoor de productiekosten hoger uitkwamen dan was geraamd.
Goudriaan concludeerde: dat meer proefnemingen nodig waren; dat de mogelijkheid bestond goede resultaten te bereiken; dat dus gunstig geadviseerd
kon worden ten aanzien van de uitbetaling der door Koning reeds uitgegeven
ge1den, als ook van een bed rag, dat besteed kon worden aan verdere ontwikkeling van het project. Daarna zou een commissie dan opnieuw een onderzoek naar de verkregen resultaten kunnen instellen. Wanneer deze bevredigend bevonden werden, zou opdracht tot de bouw van een machine geschikt
voor practisch gebruik, gegeven kunnen worden").
De som, die Koning voor de door hem uiteinde1ijk gewenste apparatuur
nodig meende te hebben, bedroeg fl. 8.600,-36). De requestmeester Van
Houtte, die Koning steeds medewerking verleend had, ried hem af in eerste
instantie al om het hele bedrag te vragen. Na het overlijden van Van Houtte
heeft Koning aan zijn oorspronkelijke aanvraag vastgehouden. Het alternatief zou waarschijnlijk geweest zijn, nog meer periodes van wachten op
beslissingen. Ovrigens waren er al moeilijkheden over de door Van Houtte
gedane toezeggingen, waarvan geen enkele schriftelijke authorisatie werd
aangetroffen. Koning meende, dat in de op het ministerie aanwezige correspondentie genoeg bewijs gevonden kon worden. Behalve de rekening van
fl. 399,-, die nog door de toezegging van fl. 1000,- door Lodewijk Napoleon gedekt waren, werden geen uitkeringen meer gedaan, waardoor de uitvinder fl. 826,- van zijn claim niet gehonoreerd zag") .
In Parijs was de "Ministre des manufactures et de commerce" er niet zeker
van, dat de door Koning gedane uitgaven zijn ministerie aangingen, hoewel
dit wei het geval zou zijn, indien het project enige aandacht verdiende "sous
Ie rapport du progres des arts industriels"J8).
De beoordeling van het instrument werd voorgelegd aan de leden van het
"Comite consultatif des manufactures", die het zeer onvolmaakt vonden.
Wat in het klein mogelijk was, behoefde dat nog niet in het groot te zijn. Redenen waarom zij de toepassing van de vinding ongewenst achtten, waren:
10. De ontploffing van gas als bewegingsmiddel was in Frankrijk al veel
eerder in praktijk gebracht. De uitvinding was niet nieuw.

") Zie noot 8.
") Water staat 1795-1813: 296, 8 aout 1812.
") Ibidem, 7 aout 1812.
31) Ibidem: Veelvuldige correspondentie in 1812.
") Ibidem: 314,9 juni 1813, no. 1182a; 8 oct. 1813, no. 2085.
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2°. Het lukte niet de beweegbare delen van de machine de snelheid van de
ontploffing van het gas te doen opvangen. Dit zou plotslinge schokken tengevolge hebben, waardoor de machine spoedig aan vernieling bloot zou staan.
3 0. Het gebruik van een electrische vonk voor de ontsteking werd onvoldoende ~eacht.
4° . De tekening aileen maakte al duidelijk, dat het toestel niet meer was
dan "une ebauche fort imparfaite".
5° . De machine was te onvolmaakt om er conclusies uit te trekken en de
kosten zullen ongetwijfeld hoger zijn dan van de stoommachine.
Een vernietigend oordeel dus! De zelfkritiek van de uitvinder en de nuchtere opmerkingen van Goudriaan ten spijt, werden bezwaren gemaakt, die juist
geweest zouden zijn, als de Hollanders de voorstelling gegeven hadden, dat
het om een reeds voltooid werkstuk ging of om een, waarvan het succes al bewezen was. Inderdaad waren in Frankrijk ook reeds pogingen gedaan om
gasmotoren te ontwerpen. LeBon had er een patent op gekregen 39 ) . Een paar
jaar later had Niepce zijn Pyreolophore aangekondigd, die door Berthollet en
Carnot was besproken. Het toestel van LeBon heeft Koning nooit genoemd.
Op het bestaan van de pyreolophore werd hij in 1809 door het Comite Centrale gewezen. In 1812 werd de beschrijving van dit toes tel ter beschikking
van het departement gesteld als hulpmiddel bij het vertalen der verslagen.
Over LeBon, die een zeer ongelukkig leven gehad heeft, doen vele verhalen
de ronde. Een ervan is, dat het idee van zijn gasmotor hem ontstolen zou
zijn. Heeft Niepce zich aan het eigendom van LeBon vergrepen? Zo erg nauw
keek men nog niet. Er bestond nog slechts een vaag begrip van geestelijke eigendom. Volgens Koning zelf was de werking van het toes tel van Niepce geheel verschillend van het zijne. Overeenkomst tussen het patent van LeBon
en Koning's beschrijvingen van zijn toes tel is mij evenmin gebleken.
Was Nederland onder Frans bewind gebleven dan lOU Koning stellig verder
niet door de regering gesteund zijn bij zijn proefnemingen. Waar dit echter
niet het geval is geweest en Koning nergens van de weigering van de Franse
overheid gewaagd heeft en hij later zelfs de Fransen blijkt te verden ken misbruik gemaakt te hebben van hun bekendheid met zijn uitvinding, bestaat
niettegenstaande de mogelijkheid, dat de voorstanders van het experiment de
Franse beslissing opzettelijk niet openbaarden, de mogelijkheid, dat Koning
zelf door het aftreden van de Franse regering hier te lande, niet op de hoogte
is geweest van de afwijzing van zijn verzoek te Parijs.
Eerst in 1815 lOU weer van financiele hulp tot voortzetting van zijn project
sprake zijn. In de subsidieloze peri ode heeft Koning zich bezig gehouden met
verbetering van de ontsteking. De electrische vonk wilde hij vervangen door
het ontbrandbare phosphor. Over de omstandigheden, waaronder de zelfont19) Charles Gaudry, La vie et I'reuvre de Philippe LeBon. L'industrie du gaz en
France, 1824-1924, edite ill'occasion du centenaire de l'industrie en France et du cinquantenaire de la Societe technique de I'industrie du gaz, z. pI., z.j.
Johannes Korting, Geschichte der deutschen Gasindustrie. Mit Vorgeschichte und
bestimmenden Einfllissen des Auslandes, Essen, 1963.
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branding van deze stof plaats yond, bestonden drie opvattingen'O). De
oudste, dat het verschijnsel toegeschreven moest worden aan wrijving gedurende de luchtverijling - die Koning mondeling door een kennis was medegedeeld - verwierp hij zonder meer. Ook de opvatting van de natuurkundige
A. van Bemmelen, dat de ontvlamming zou ontstaan uit de verbinding van
phosphor en de daarbij gevoegde stoffen kon hij niet delen. Hij sloot zich
aan bij Van Marum, die de oorzaak zocht in het phosphor zelf. Eigen waarnemingen werden geregeld aan die van de Haarlemse wetenschapsman
getoetst"). Met onuitputtelijk geduld en nimmer falende volharding bekeek
Koning de resultaten van 74 door hem verrichte proeven van aile binnen zijn
mogelijkheden liggende kanten in 10 afzonderlijke hoofdstukken. Dit geschrift werd door hem ter beantwoording der door het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen uitgeschreven prijsvraag ingediend. Zijn verhandeling werd door het Genootschap met de gouden eerprijs bekroond . Het
hem toegekende erelint als "broeder van de orde van de Nederlandsche
leeuw" dankte Koning aan dit nauwkeurig uitgevoerde onderzoek en niet
zoals men wei gemeend heeft aan de constructie van de hydrophoor. Jaren
later, na het publiceren van de beantwoording der prijsvraag door het
Zeeuwsch Genootschap uitte de recensent in de Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen van 1826 zijn grote bewondering voor het conscientieus
uitpluizen en onverdroten voortzetten van Konings proeven. Slechts op enkeIe der uit de waarnemingen getrokken conclusies meende hij kritiek te moeten
hebben.
Kans op verlichting van zijn geldzorgen kreeg Koning pas, toen na de installatie van de Nederlandse regering de debiteuren van het vorig bewind in
de gelegenheid werden gesteld hun vorderingen in te dienen . Koning claim de
toen de fl. 826,-, die door hem aan het onderzoek uitgegeven en nog steeds
niet vergoed waren. Het verzoek ging vergezeld van een nieuwe aanvraag om
financiele steun. Hij verwees naar de stukken, die van zijn vroegere contacten
met waterstaat blijk gaven en stellig nog in het archief aanwezig moesten zijn.
Deze documenten werden gelicht met uitzondering van die welke betrekking
hadden op de Franse weigering. Bij besluit van 11 october 1814 no. 53 werden Koning de door hem gedane uitgaven vergoed. Ten aanzien van de voortzetting der overheidssubsidie werd het oordeel van de eerste klasse van het
Koninklijk Nederlandsch Instituut, de voorloper van de Koninklijke Academie, gevraagd 42 ) . Het bestuur van deze instelling droeg een onderzoek naar
" ) A. van Bemmelen, Onderzoek omtrent het ontvlammen van phosphorus in het
zoogenaamd ijdel der luchtpomp. Briefswijze voorgedragen aan M. van Marum te
Haarlem, Leiden, 1802.
M. van Marum, Het verbranden van phosphorus in het zoogenaamde ijdel der
luchtpomp. In Kasteleijn, Chemische en physische oefeningen, dl. 3, pag. 249-264
(zie M. van Marum, dl. I , J . G. de Bruijn, Van Marum, bibliography).
" ) B. Koning, Verhandeling over de zelfontbranding van de phosphorus in het
luchtledige. Nieuwe Verhandelingen Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen,
dl. 4, stuk 2, pag. I.
") Koninklijke Academie van Wetenschappen: Jaarverslag van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, klasse I, 1817.
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de betekenis van het project op aan een commissie, die bestond uit de heren
J. H. van Swinden, J. Florijn, A. F. Goudriaan en C. Brunings jr. 4l ). Twee
van de leden hadden het toes tel reeds eerder gunstig beoordeeld. Het kan ons
dan ook niet verbazen, dat het resultaat van hun bemoeiingen ten gunste van
Koning uitviel. Het bed rag van fl. 600,-, waartoe de aanvraag zich ditmaal
beperkte, werd door de commissie zelfs tot fl. 1000,- verhoogd. Bij ontbreken van notulen en correspondentie over deze jaren in het archief van de
eerste klasse van het Instituut is niet duidelijk, waarom er toch vrij lang over
gedaan werd om tot het uitbrengen van een ad vies te komen.
Bij dispositie van 2 october 1815 werd Koning de voorgestelde fl. 1000,toegekend met de opdracht "tot stand te brengen de noodige voortbrenging
van het gas, en van deszelfs vereeniging in de juiste rede met de dampkringslucht, alsmede van de ontvlamming der geheele massa op het vereischte
tijdstip en van den geregelden beweging van den zuiger". Dit moest gebeuren
met een apparaat groot genoeg om resultaten te kunnen leveren. Het werd
niet raadzaam geacht om direct te gaan werken met een toes tel van de in de
praktijk benodigde afmetingen 44 ).
Deze opdracht meende Koning in 1818 te hebben vervuld"). Bovendien
had hij in sommige delen van de zuiger een tot nu toe ongekende werking in
pomptoestellen verkregen . De wrijving was nagenoeg opgeheven en het vermogen overtrof dat van de stoommachine. De ontvlamming werd bewerkstelligd door het spuiten van een straal water in de recipient onder de zuiger. Het
laatste was miss chien het best gelukte dee! van de constructie. De gelijke!ijk
op en neergaande beweging van de zuiger was nog niet opgelost.
In 1822 ontving Koning van de nederlandse vertegenwoordiger te Frankfort een model van een pomptoestel, dat ontworpen was door Harlacher,
naar aanleiding waarvan hij in een rapport van zijn waardering blijk gaf4 ").
Dit verslag werd spoedig gevolgd door een uiteenzetting van de door hem
wenselijk geachte verbetering, waardoor de capaciteit van de pomp verdubbeld zou worden en het water tweemaal zo hoog opgevoerd zou kunnen worden als gelukt was aan Desaguliers47). De wijziging in zijn pomp beloofde een
enorme verbetering van zijn hydrophoor te kunnen zijn. Voor het pompgestel, dat niet in de oorspronkelijke hydrophoor aanvraag was voorgekomen, werd nu een afzonderlijke subsidieaanvraag ingediend"). De
") V~~r bijzonderheden omtrent de deskundigen en geleerden met wie Koning in
aanraking kwam verwijs ik naar biografische woordenboeken en elders gepubliceerde
levensbeschrijvingen.
") K.B. 2 oct. 1815 no. 19; 18 dec. 1815 no. 42.
") K.B. 7 april 1818 no. 78 bijlage .
..) Bi.Za.Ond. 28 april 1822, N 42: Rapport van den ondergeteekenden weegens
deszelfs onderzoek en proeven genomen met het model der pomp van den heer
Harlacher, model maker en opzigter der bergwerken te Hassmersheim bij Heilbronn,
16 febr. 1822.
") Memorie .... weegens de uitvinding van een nieuw pompgestel welk nagenoeg een
dubbeld uitwerksel geeft: dat is, welk met hetzelfde vermogen nagenoeg eene dubbelde
hoeveelheid water opbrengt. Leijden, 25 april 1822.
") Bi.Za.Ond. 28 april 1822 N 42; K.B. 24 mei 1822 no. 151.
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fl. 1200,-, die Koning hiervoor nodig meende te hebben, werden hem op
24 mei 1822 toegekend.
Spoedig echter moest de uitvinder constateren, dat hij de uitgaven had
onderschat. De kosten van het gebouwtje, waarin het toestel moest worden
ondergebracht, waren te laag geraamd, en in plaats van vier pompen, was er
slechts een in berekening gebracht. Een ernstige rekenfout, maar wei de
enige, die ik in de loop van het onderzoek heb ontmoet. In october werd hem
een aanvullend bed rag van fl. 1200,- verleend 49 ). Koning was toen al weer
bezig met nieuwe uitbreidingsplannen.
Ter verkrijging van goed resultaat meende hij het aantal pompen van vier
tot acht op te moeten voeren. De hiervoor benodigde subsidie kon aileen verkregen worden, wanneer de noodzaak van de verdubbeling kon worden aangetoond. Hoofdingenieur Behr te Brussel werd uitgenodigd om het pompgestel te bezichtigen en er zijn oordeel over te yellen. De oude heer was door
ziekte verhinderd, toen het verzoek hem bereikte en in de mening of de hoop,
dat er haast bij het onderzoek was, meende hij er verder geen bemoeienis mee
te hebben. De opdracht werd nu gegeven aan twee ingenieurs van waterstaat,
nl. de hoofdingenieur van Zuid Holland D. J. Thomkins en de ingenieur in
de provincie Groningen J. A. van Essen. Bij waterstaat, waar nog altijd belangstelling uitging naar mol ens, had men geen haast. Eerst in december werd
het toes tel bezichtigd op de plaats van de proefneming, op het erf van een
boer bij het Warmonderhek, waar het sinds mei tegen vergoeding had mogen
staan. In afwachting van het te verwachten bezoek had Koning geen gebruik
van de speciaal voor berging van het toes tel gebouwde loods kunnen maken,
maar had het pompgestel maandenlang in het water gelegen, met het gevolg,
dat extra onderhoud en geregeld in werking brengen van het toestel noodzakelijk waren. De kosten hiervan waren geheel voor rekening van de
uitvinder'O).
Na geruime tijd aan het onderzoek te hebben besteed, kwamen de ingenieurs tot de conclusie, dat ze weinig waardering voor de constructie van het
pompgestel hadden. Ofschoon zij het bewegingsbeginsel zelf niet aanvielen,
was het door hen uitgebracht rapport volkomen ongeschikt om voor een
subsidie-aanvraag ter voortzetting van het experiment gebruikt te worden. De
beschrijving van het pompgestel, die gegeven wordt, geeft een goed inzicht in
de samenstelling van het toestel") .
Volgens Thomkins overtrof de capaciteit van het pompgestel die van de in
gebruik zijnde "meestvermogende vijzelmolen en de Bleiswijker staande
scheprad molens" niet in die mate als door Koning werd opgegeven. Kon deze gevolgtrekking gemaakt worden na een proefneming, waarbij het pompgestel uitsluitend door menselijke kracht in beweging gebracht was? Het
toestel kon door allerlei vormen van beweegkracht worden aangedreven,
maar om daarvoor mensen te gebruiken was stellig de bedoeling van de uit") K.B. 25 okt. 1824 no. 124.
'0) BLZa.Ond. 31 jan. 1827 no. 27 F.
") Ibidem: Memorie van den hoofdingenieur van den Waterstaat in Zuid Holland
in de vorm van een missive aan den gouverneur van Zuid Holland.

78

HET LEVENSWERK VAN DE UITVINOER OS. BERNARD US KONING

vinder niet. De overdreven aandacht, die aan de vermoeienissen van de voor
de proefneming ingeschakelde werklieoen besteed werd, was even irrelevant
als de kritiek op Konings omslachtige stijl van schrijven.
Koning was geen man die goed tegen kritiek kon. Hij reageerde fel, wanneer ze werd uitgeoefend door lieden die hij - waarschijnlijk terecht - als
minder ontwikkeld en vooral minder begaafd dan zichzelf beschouwde, maar
die zich desondanks in een positie bevonden, die het hen mogelijk maakte de
voortzetting van zijn experiment te verhinderen. In wijdlopige rapporten
bleef hij de zienswijze van Thomkins bestrijden 12 ) . Waar zelfs niet gerekend
kon worden op een tweede proefneming, die een gunstiger beoordeling van
het pompgestel zou kunnen opleveren, was dit geschrijf eigenlijk zinloos. Een
paar jaar lang had Koning geen nieuwe overheidssubsidie in het vooruitzicht.
Mogelijk hiertoe aangezet door de uitkering in 1826 van de hem in 1818 toegekende fl. 1000,- ten behoeve van de hydrophoor, werd eind van dat jaar
opnieuw een verzoek om financieIe hulp ingediend; ditmaal niet van een
gunstig advies voorzien 5l ). Hij meende voor de voortzetting van zijn werk
niet meer dan fl. 1600,- nodig te hebben, mits hem het gebruik werd toegestaan van de door hem voor de gasdemonstratie in 1816 gemaakte installatie, die in de kelders van het Binnenhof bewaard werd").
Van Ewijck ried indiening van het verzoek in deze vorm af. Zijn ad vies was
een beschrijving van de gehele installatie te publiceren en daarin vooral de nadruk op de gasmotor te leggen"). Koning echter was er op grond van vroegere ervaring van overtuigd, dat een publicatie hem duurder zou komen dan het
voltooien van het pompgestel. Doelde hij op zijn in 1816 uitgegeven Noodig
Berigt of de door hem beloofde maar niet verschenen vertaling van Accums
handboekje? Een ander nadeel van het in het openbaar brengen van zijn uitvinding zag hij in het bekend worden van "wat mits geheim gehouden later
de regering nog tot voordeel zou kunnen strekken". De objectieve Van
Ewijck, als altijd bereid het oor te lenen aan door anderen gemaakte gevolgtrekkingen, wendde zich tot de directeur van het Rijksmuseum van Kunst en
Volksvlijt te Brussel, J. H. Onderdewijngaard Canzius, die op het gebied van
waterwerktuigen zowel als andere machinerieen tot oordelen bevoegd geacht
moest worden. Canzius zag geen heil in het doorgaan met het schrijven van
rapporten. Koning had gezegd, wat er te zeggen vie!. Nieuwe rapporten of
verslagen konden aileen maar in pennestrijd ontaarden, terwijl onthouding
van verdere hulp aan de uitvinder zou betekenen, dat een ontwerp, waarin
reeds veel geld en tijd gestoken was, nutteloos zou blijven liggen 16 ) . Op grond
H) Ibidem: Aanmerkingen op het rapport van den hoofdingenieur etc. etc. betrekkelijk .. .. een waterwerktuig bestaande uit een pompgestel van een dubbeld vermogen
enz.
Bijvoegselen tot mijne voorgaande aanmerkingen op het rapport van den hoofdingenieur etc.etc.
H) Ibidem: 31 jan. 1827 no. 37 F: Kort verslag van den inhoud mijner memorien en
van een rapport over mijne pompmachine etc.
H) Ibidem: 6 mei 1827 no. 39A.
" ) Ibidem: 16 maart 1827 no. IIF.
") ibidem: 22 mei 1827 no. 154.
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van deze aanbeveling werd Koning in mei 1827 opnieuw een bed rag van
fl. 1200,- toegekend").
Toen begin 1828 het pompgestel bestaande uit 12 pompen gereed was,
richtte Koning wederom een verzoek om subsidie tot koning Willem I, dat
ditmaal vergezeld ging yen een volledig verslag van de ontwikkeling der door
hem gedane uitvindingen 18 ). In een ten behoeve van de koning opgestelde
toelichting vermeldde Koning vol trots de contacten, die hij met de directeur
van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, collega-adviseur M. G.
Roentgen had gehad. Roentgen had zich volgens Koning enthousiast getoond
en beloofd, dat hij op zijn hulp voor de bouw van de machine kon rekenen.
In diverse besprekingen waren zij het er over eens geworden, dat voor de
bouw van de machine op voor gebruik in de praktijk benodigde grootte een
bed rag van fl. 60.000,- nodig zou zijn, maar dat voor het samenstellen van
de thans door Koning voorgestelde afmetingen fl. 5000,- voldoende zou
zijn. Deze passage bracht Van Ewijck, aan wie de stukken voorgelegd werden
voor ze aan de koning werden aangeboden, op het idee om de adviseur van
binnenlandse zaken te verzoeken, "het werkprincipe aan het toestel bij
Koning thuis te toetsen en zijn mening op schrift vast te leggen"") .
Verslag en tekeningen werden haastiglijk door Koning ten huize van
Roentgen afgegeven en het pompgestel in gereedheid gebracht voor het verwachte bezoek. Wederom zou Koning in een collega-ambtenaar worden
teleurgesteld. Een maand later had Roentgen zich nog niet vertoond. Zich
excuserend wegens ziekte voldeed hij schriftelijk aan zijn collegiale
verplichtingen 60 ). Volgens hem kon voorlopig met het nemen van proeven
met het door Koning voorgestelde model worden voortgegaan. Zou hem in
een later stadium van regeringswege worden opgedragen een installatie op de
voor practisch gebruik best em de grootte samen te stellen, dan was hij daartoe
natuurlijk bereid, maar zou daar voorlopig geen tijd voor hebben . De proefnemingen met de modelinstallatie zouden aan de heer Koning, die "zich
daarmee wei wilde belasten, kunnen worden overgelaten".
Van de bereidheid tot daadwerkelijke hulp zoals hij Koning beloofd zou
hebben, bleek niets. Voor het vervaardigen van zijn apparatuur was de uitvinder aangewezen op een paar goede vaklieden, die hij als uiterst betrouwbaar had leren kennen, maar die niet de outillage van de Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij bezaten. Het was de hulp van Roentgens mechanici
en het gebruik van Roentgens machines, waarop Koning gehoopt had, niet
op Roentgens assistentie bij het oplossen van wetenschappelijke problemen,
omdat hij er aileen niet uit kon komen. Roentgens antwoord beledigde hem
" ) K.B. 9 mei 1827 no. 154 .
" ) K.B. 27 april 1828 no. 4 : Adres aan de koning 18 febr. 1828: Memorie wegens

een nieuw door mij uitgedacht vee I vermogend bewegingsbeginsel, toegepast in het
werkdadige bij eene pneumatische machine, welke bevat het verhaal van alles wat die
uitvinding betreft, van derzelver oorsprong in den jare 1804 tot op heden. (Dit verslag
is verloren gegaan) .
" ) K.B. 27 april 1828 no. 4 bijlage, Rapport van de administrateur van onderwijs .
60) Ibidem: bijlage.
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dan ook diep. En ook nu weer uitte hij zijn verontwaardiging in een uitvoerige en hartstochtelijke weerlegging6l ).
Ook ditmaal had het opponeren weinig zin. Roentgen was er van uit gegaan, dat het experiment zou worden voortgezet. AI was hij er kennelijk van
overtuigd, dat de eindfase van het project nog niet bereikt was, dat wilde nog
niet zeggen, dat zijn oordeel niet ter aanbeveling van Konings verzoek bij de
vorst gebruikt kon worden. Roentgens commentaar werd door Van Ewijck
bij de subsidieaanvraag ingesloten. Reeds bij K.B. van 27 april 1828 no. 4
werd aan Koning fl. 5.000,- toegewezen "tot voltooiing en uitbreiding van
het bestaande pompgestel en tot oprichting van een nieuwe hydrophoor".
De subsidie zou in gedeeJten worden uitgekeerd. Koning had daar geen bezwaar tegen, mits hij direct fl. 3000,- mocht ontvangen. Dit bed rag had hij
nodig, omdat hij "terstond veel zou moeten aanleggen en aankopen" en aan
de werklieden "contante betaling bij de leverantie der stukken" had toegezegd. Bij het verzoek om directe uitbetaling van fl. 3000,- sloot hij een overzicht in van de aanschaffingen, die hij moest doen 61 ). Het pompgestel wordt
dan weer onderdeel van de hydrophoor genoemd. fl. 270,- van het aangevraagde bed rag waren bestemd voor betaling van de instrumentmaker, die
dagelijks op het erf van de uitvinder aan het werk zou zijn, alsmede voor gereedschappen en andere kleinigheden; fl. 1670,- waren uitgetrokken voor
een toes tel voor de fabricage van gas, waarop wij bij de gasverlichting terug
zullen komen. De resterende fl. 1045,- had hij nodig voor de hydrophoor,
die veranderd, verdubbeld en voltooid moest worden. Er moesten een grote
tafel, onderdelen voor de nieuwe gascylinder, twee recipienten en nieuw te
maken ijzerwerk benevens twee behouders van het mengsel van gas en lucht
aangeschaft worden.
Tot dusver was Koning er niet in geslaagd bij op en neergaande beweging
van de zuiger gelijke druk uit te oefenen. Hij wilde nu een tweede zuiger aan
de hydrophoor toevoegen om door wisselwerking der beide zuigers dit gebrek
op te kunnen heffen. Het is zeer onwaarschijnlijk, dat Koning zichzelf nog
heeft kunnen bewijzen, dat hem dit gelukt was. Op 1 juli 1828, ruim twee
maanden, nadat hem de laatst aangevraagde subsidie was toegekend en enkeIe dagen, nadat hij de eerste fl. 3000,- mocht incasseren, overleed hij.
KONINGS BUD RAGE TOT DE GASVERLICHTING

In 1815 werd door Nederlandse tijdschriften aandacht gewijd aan het toenemend gebruik van lichtgas in Engeland, zowel ter verlichting der straten als
van grote gebouwen en bedrijven. Bovendien kwam het handboekje van Fredrick Accum in tweede druk op de markt 63 ). De door beide nieuwsbronnen
" ) Bi.Za.Ond. 23 april 1828 no. 118a bijlage: Mijne aanmerkingen op het rapport
van den heer Roentgen.
") BLZa.Ond. 8 mei 1828 no 61: bijlagen.
") Fredrick A. Accum, Practical treatise on gaslight exhibiting a summary description of the apparatus and machinery, best calculated for illuminating streets, houses
and manufactories with carburetted hydrogen or coalgas: with remarks on the utility,

HET LEVENSWERK VAN DE UITVINDER DS. BERNARDUS KONING

81

verstrekte informatie bracht Koning tot het besef, dat gas ook hier te lande
commercieel gebruikt kon worden en dat zijn bereidingswijze zich daartoe
nog beter eigende dan de engelse, omdat ze minder kostbaar was.
Toen Koning in 1810 met zijn gasexperimenten begon, wist hij, dat de fabriek van Phillips en Lee in 1809 met steenkoolgas verlicht was, maar zag zelf
tegen het gebruik van deze grondstof op, omdat zich bij de destillatie daarvan
vele heterogene stoffen afzetten .•'). Hij verwachtte door decompositie van
water op gloeiende metalen een behoorlijke hoeveelheid zuiver gas te kunnen
voortbrengen. De daarbij optredende oxidatie dwong hem echter hiervan af
te zien. Allerlei daarna geprobeerde stoffen zoals zwavel, beenderen en diverse houtsoorten-waarvan het appelhout nog de beste resultaten gaf-bleken
slechts geringe hoeveelheden gas te leveren, waardoor hij tenslotte toch weer
tot de grondstof steenkool terugkeerde. De sterke gloeiing, die in zware ijzeren lopen en kromhalzen het onttrekken van gas aan de steenkolen mogelijk
maakte, werd door de decomponeerbuis van Koning niet voortgebracht. Hij
zou daartegen trouwens ook niet bestand geweest zijn. Terwijl Koning daarom van deze proef nog steeds geen grote verwachtingen had, bleek hem geheel onverwachts, dat gas be reid kon worden door kokend water over steenkool te voeren, waarbij dan tevens teer werd afgescheiden. De samenstelling
van het door hem aid us verkregen gas moest nog door nader onderzoek worden vastgesteld. Voorlopig was het hem duidelijk dat het product verschilde
van het engelse. Zolang het verschil nog niet in een formule uitgedrukt kon
worden, leek het Koning het beste de reeds in gebruik zijnde naam "koolwaterstofgas" over te nemen. Sprekend over zijn eigen product placht hij het
bezittelijk voornaamwoord "ons" in te lassen. Bij gebruik van gelijke hoeveelheid meende hij tweemaal zoveel gas vrij te kunnen maken als Accum,
terwijl het gas ook helderder van kleur was. Het kwam dus zeker voor algemeen gebruik in aanmerking").
In een persoonlijk onderhoud stelde Koning de gouverneur van Noord
Holland op de hoogte van zijn uitvinding en de mogelijkheid er practisch gebruik van te maken. De gouverneur, voor wie het onderwerp geheel nieuw
was, ried hem aan de door hem naar voren gebrachte feiten op schrift te stellen. Koning deed dit in een aan de gouverneur gericht schrijven, waarin hij
eveneens duidelijk maakte, dat hij niet beschikte over de voor het samenstelsafety and general nature of this new branch of civil economy. Tweede druk, Londen,
1815.
Beschrijving van het gaslicht; met de afbeelding van eenen gastoestel (uit het Engelsch) Vaderlandsche Letteroefeningen 1815, dl. 2, pag 673-682.
B. Koning, Aanmerkingen rakende de gasverlichting. Ingezonden schrijven aan de
redacteur. A(kersloot), jan 1816. Vaderlandsche Letteroefeningen, 1816, pag. 149150.
") Verlichting door waterstofgaz (in de katoenspinnerij van Phillips en Lee) . Aig.
Konst en Letterbode 1809, d1.2, pag. 268-270.
") Zie noot 9. Waterstaat no. 266(303) 23 juli 1811 : Resultat of relaas der proeven
met een nieuw uitgedachte toestel ter bereiding van een ontvlambaar gas benodigd tot
de werking van een door mij uitgevonden waterwerktuig, werkende op de wijze eener
stoommachine en van eenige voorloopende proeven met zoodanig een door mij vervaardigd werktuigje.
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len van een gasinstallatie benodigde fondsen. Deze brief werd tezamen met
een persoonlijke aanbeveling van de gouverneur doorgezonden aan de commissaris generaal van het departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen, O. Repelaer van Driel. Deze stelde voor ook in dit geval de eerste
klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut om raad te vragen. Het
daarop gevormde comite, dat bestond uit M. van Marum, A. Paets van
Troostwijk, W. Vrolik en Van den Ende, yond Konings uitvinding van lo
groot belang, dat ze adviseerden Koning geiegenheid tot het houden van een
demonstratie te geven en het risico van eventuele mislukking eenvoudig te
nemen 6 6 ). Willem I was het hiermede eens en verleende reeds op 24 september
zijn goedkeuring aan het op 3 augustus gedane verzoek 6 ' ).Kennisgeving van
het beschikbaar stellen van fl. 1000,- werd ontvangen door dokter Vrolik,
de secretaris van de klasse. Van Marum, die de september vergadering op het
Instituut niet had bijgewoond en daardoor schriftelijk van het koninklijk
besluit op de hoogte gesteld was, had niet begrepen, dat hij als voorzitter van
het comite het heugelijke feit nog aan de meest er bij betrokkene, de uitvinder zelf, moest mede delen. Dit veroorzaakte enig oponthoud, dat spoedig
door stagnatie van langere duur gevolgd lOU worden, door de moeilijkheden
ondervonden bij het lOeken naar een gebouw, dat geschikt was voor een
gasshow en tevens bereid de gelegenheid daartoe te geven. 68 ).
In januari verzocht Repelaer van Driel het comite de proefneming zo spoedig mogelijk en tegen lo min mogelijk kosten te laten plaats hebben. In de
laatste week van februari antwoordde Vrolik hierop, dat een week tevoren
een overeenkomst met het diaconiehuis op de Amstel tot stand gekomen was
en dat het wachten nu nog was op de terugkomst van Koning die in Gouda
verbleef, vermoedelijk in verband met een opdracht aan een koperslager
daar. In Amsterdam terug bracht Koning het slechte bericht mee, dat moeilijkheden bij het samenstellen der apparatuur hem noodzaakten vier weken
uitstel te vragen. De keuze van het gebouw aan de Amstel stelde hem voor
problemen waarop hij niet gerekend had. De voor de verlichting beschikbaar
gestelde zaal was lo groot, dat voor het bereiken van het gewenste resuItaat
meer lichten moesten worden aangebracht dan oorspronkelijk was geraamd.
Voor de demonstratie waren enige machines nodig, die bij een normale aanleg van het gas ontbeerd konden worden. Huis en zaal moesten in dezelfde
staat gehouden worden, waarin zij werden aangetroffen . Blijkbaar mocht
geen gaatje worden geboord, waardoor enkele honderden voeten buis meer
no dig waren. Het gas toes tel zelf moest daardoor op 800 voet afstand van de
zaal die verlicht werd geplaatst worden. Het opknappen en het afwerken van
het toestel, dat reeds voor de proefnemingen in 1811 gebruikt was, was ook
tegengevallen . Tenslotte moest een aflOnderlijke stook- en werkplaats wor") K.B. 7 juni 1817 La I no. I3 bijlage: Koning aan de gouverneur van Noord
Holland.
") K.B. 24 sept. 1815 no. 19.
") Gegevens uit notulen, brieven, jaarverslagen van het Koninklijk Nederlandsch
Instituut tot 1817; Mapje correspondentie van Koning met Van Marum 1815, 1816 in
het archief van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen.
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den gebouwd, wat extra werkzaamheden betekende, zoals het oprichten van
een loods en een schutting, het uitdiepen van een gracht, het aanschaffen van
paalwerk en buizen. Het geven van een demonstratie met gaslicht in een liefdadigheidsinstelling was blijkbaar een minder eenvoudige opgave dan een
proefneming in een fabriek van een Engelse ondernemer. Getraind personeel
was niet beschikbaar. Tijdens een korte afwezigheid van de uitvinder veroorzaakte een van zijn medewerkers een kleine ontploffing. Opnieuw moest de
proefneming worden uitgesteld. Pas in de tweede helft van mei kon een gasvoorstelling aan de commissaris generaal worden aangeboden. Toen van de
voorgestelde datum 23 mei moest worden afgezien, omdat Hemelvaartsdag
op deze dag viel en Koning zich dus niet van zijn predikbeurt vrij kon maken,
werd de demonstratie een dag uitgesteld door de commissaris generaal. Op de
24ste was het hoofd van het comite Van Marum door zijn voorzitterschap op
de jaarvergadering van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen
verhinderd de voorstelling bij te wonen. Ter wille van Van Marum - met
wie Koning bijzonder prettig had samengewerkt - wist de laatste een afzonderlijke bijeenkomst met het comite op 21 mei te organiseren, waar hen een
voorproefje van de resultaten van zijn experiment gegeven werd. Op 6 juni
werd er voor het comite nogmaals gedemonstreerd; eigenlijk zeer tegen de zin
van Koning, die in de andere comiteleden niet het vertrouwen stelde, dat hij
had in Van Marum. Met uitzondering van Repelaer van Oriel en Van Marum, wilde hij eigenlijk voor iedereen de constructie van de binnenzijde der
retorten geheim houden.
Voorafgaand aan de lichtdemonstratie hield Koning een voordracht, waarvan de tekst bewaard is gebleven 69 ). Onder aanwijzingen van Repelaer van
Oriel werd deze tekst omgewerkt tot een verhandeling die meer geschikt voor
het grote publiek leek. Hij werd uitgegeven onder de titel: "Noodig berigt
voor den Nederlander wegens eene nieuwe verbeterde wijze van kunstverlichting door middel van vlambaar gas uit steenkolen". Het Noodig Berigt is vele
jaren later nog tweemaal herdrukt, waardoor het de bekendheid kreeg, die ik
liever aan andere niet in druk verschenen geschriften gegund had'O).
Toen de drukker bekendheid aan het verschijnen van het Noodig Berigt
gaf voor de commissie zijn rapport in Den Haag had ingediend, ontstond tussen Koning en Vrolik enige wrijving. Het rapport zelf echter viel bijzonder
gunstig uit en bevestigde wat Koning in zijn verhandeling had vastgelegd.
Zelfs het afdoen van de ingediende rekeningen, die de aanvankelijk beschik69) K.B . 7 juni 1817 La I no. 13 bijlage: Over de voordeelen, welke in mijne wijze
van bereiding van het koolstoffig waterstofgas ter verlichting van steeden, enz. geschikt gebleken zijn boven die welke volgens de manier der Engelschen verkrijgbaar
zijn.
70) Noodig berigt voor den Nederlander wegens een nieuwe verbeterde wijze van
kunstverlichting door middel van vlamvatbaar gas uit steenkolen. Voorgedragen bij
wijze eener verhandeling door B. Koning v.d.m. te Akersloot etc.etc. Amsterdam, juni
1816. Herdrukt in het Chemisch Weekblad 1912, pag. 420.
Het Gas 1928. pag. 000.
Besprekingen in de Recensent der recensenten 1816. pag. 287-290.
Vaderlandsche Letteroefeningen 1816. pag. 350-353.
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baar gestelde fl. 1000,- met fl. 1750,- overschreden, leverde als enige moeilijkheid een spoedig opgelost misverstand over de wijze van indiening van de
aanvullende rekening. In de kranten die enkele regels aan de demonstratie
wijdden, werd geen oordeel geveld over de verlichting, die er zo lang over zou
doen om in Nederland ingeburgerd te raken. Wat er op de demonstratie te
zien was, werd door de enthousiaste ooggetuige A.Z. in de Recensent der recensenten vastgelegd,oa).
De demonstratie is nog enkele malen herhaald. Er werd entree geheven, die
ten bate van de armen kwam. De eindvoorstelling werd gegeven op 23 september ter gelegenheid van koninklijk bezoek aan Amsterdam.
Op dezelfde dag, waarop Koning zijn uiteenzetting over gebruik en bereiding van het lichtgas aan de gouverneur van Noord Holland toezond, richtte
hij een schrijven tot de "Gas Light and Coke Company". De directie van deze onderneming nodigde hem daarop tot een persoonlijk onderhoud uit 7l ) .
Koning, die zich aan eigen land gebonden voelde gedurende de voorbereidingen van de demonstratie, begaf zich een paar weken na het beeindigen van de
lichtvoorstellingen op weg naar Engeland met het tweeledig doel zich op de
hoogte te stellen van de ontwikkeling der nieuwe industrie en offerte te maken voor zijn procecte bij de Gas Light and Coke Company. Verslag van zijn
vijfweeks verblij~ in de Britse hoofdstad bracht hij uit in een uitvoerige brief
aan de secretaris generaal, die gedateerd was 23 november en geschreven
werd te Brussel 72 ).
Geholpen door ambassadeur H. Fagel kweet Koning zich van de hem door
de overheid verzochte taak en van de behartiging van zijn eigen belangen.
Tijdens een bezoek aan de Gas Light and Coke Company kwam vooral zijn
methode van zuivering aan de orde. Koning wist niet dat Clegg, de ingenieur
van de Engelse onderneming, juist over zijn methode van zuivering een vernietigend oordeel had uitgesproken. Wei was hem bekend, dat de gasmaatschappij Clegg betaald had voor diens zuiveringssysteem, dat in de praktijk
bleek niet te bevallen 71 ).
Tijdens de besprekingen werd Koning gevraagd een bod te laten horen. In
overleg met Fagel werd dat £1200,-. Tegen het bed rag had men geen bezwaar, maar wei tegen het sluiten van een overeenkomst voor kennis genomen had kunnen worden van het verloop van het procecte in detail. Konings
weigering aan deze eis te voldoen betekende het eind van elke behoefte van
engelse zijde aan verder contact met Koning. De toegang tot het bedrijf werd
hem ontzegd op grand van een resolutie, die uitsluitend aan de directeuren,
werklieden en verder bij de werkzaamheden betrokkenen toestond het
fabrieksterrein te betreden. Van de andere ondernemingen was hem aileen de
70a). Recensent der recensenten 1816 pag. 276-280.
" ) Stirling Everard, The history of the Gas Light and Coke Company, 1812-1949:
pag. 136.
") K.B. 7 juni 1817 La I no. 13 bijlage: Verslag van de Engelsche reis in de vorm
van een missive aan de commissaris generaal voor Onderwijs, etc.
H) Stirling Everard, The history of the Gas, Light and Coke Company, 1812-1849,
pag. 139.
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directie van de fabriek in "Dorgenstreet" ter wille. Door omkoping van het
fabriekspersoneel slaagde Koning er in ook de overige installaties te bezichtigen.
Ook in de stad deed hij de nodige waarnemingen. Avond aan avond bewandelde hij de straten om een juiste indruk te krijgen van het meerdere effect van het gaslicht. Aile typen van de in de winkels verkrijgbare lampen
werden keurenderwijs bekeken en voorbeelden van de naar zijn mening best
geconstrueerde werden aangekocht. Overdag besteedde hij vooral aandacht
aan het leggen van de buizen. Het idee door het leggen van een buizennet een
groot aantal consumenten tegelijk te kunnen bedienen, dat eigenlijk de gasindustrie de mogelijkheid heeft gegeven zich snel te ontwikkelen, had Koning
zelf niet gehad, maar dat wil niet zeggen, dat hij de waarde ervan niet inzag.
Hij was ervan overtuigd, dat ondanks de talrijke bruggen over de grachten,
die de aanleg zeker niet zouden vergemakkelijken, ook de nederlandse steden
van een gasnet konden worden voorzien. Volgens hem bestond de grootste
moeilijkheid in het fabriceren van de buizen. Vol bewondering voor de
techniek der engelsen zou hij het liefst het voorbeeld van de fransen gevolgd
hebben, die de buizen uit Engeland importeerden. Tijdens de besprekingen
betreffende zijn aanstelling bij het departement van onderwijs, kunsten en
wetenschappen in april van het volgend jaar bracht hij deze voorkeur nadrukkelijk naar voren. De commissaris generaal, die wist hoe moeilijk Willem I te overtuigen zou zijn van de noodzaak van het invoeren van welk art ikel dan ook, droeg de ambtenaar in spe op voor zijn terugkeer naar
Akersloot de ijzergieterijen in de provincies Namen en Luik te bezoeken en
de daar bestaande mogelijkheden tot fabricage van buizen van goede kwaliteit na te gaan. Al had Koning geen buizen zien maken, toch had hij goede
moed op de prestaties, die door de zuid nederlandse fabrieken geleverd konden worden").
Hoewel het invoeren van de octrooiwet in 1817 de aanstelling van een adviseur nodig maakte, werd in de werkinstructie vooral de nadruk gelegd op zijn
taak op het gebied van de gasverlichting, die volgens Koning 8 opdrachten
omvatte, n.!.
10. Door een duidelijke opgave te staven, dat zijn wijze van gasbereiding
uit steenkolen voordeliger is dan die welke in andere landen, in het bijzonder
in Engeland, in gebruik is;
2°. Opgave te doen van de kosten, die verder vereist worden om in enige
steden van dit rijk de publieke verlichting door gas in te voeren;
3 0 . Eveneens andere daartoe geschikte objecten op te geven;
4 0. Een plan te formeren tot invoering dezer nieuwe verlichtingswijze in
dit rijk;
5°. De middelen voor te dragen der daartoe benodigde gelden;
6°. De bedenkingen, die tegen alles wat nieuw is bestaan, in aanmerking te
nemen;
H) Verslagen van

2703.

'5

Rijks oude archieven 1908, Dep. v. Alg. bestuur Binn. Zaken,
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7°. Te tonen, dat de bronnen voor de "benodigdheden" niet bij de buitenianders gezocht behoeven te worden, maar dat de in dit rijk aanwezige fabrieken daarvan genot zouden hebben;
8°. Dat 's rijks schatkist daarbij niet zai te lijden hebben, maar integendeel aanmerkelijke voordelen hebben zaFl).
Aan deze opdracht meende Koning te kunnen voldoen door de oprichting
van een landelijke "rijks" gasonderneming, waarvoor hij een plan uitwerkte
op basis van de kostenraming voor de aanieg in Oud Amsterdam. Met behuip
van plattegronden en persoonlijke waarnemingen ter plaatse stelde hij een berekening van kosten en opbrengst in deze stad vast. In een negental bijlagen
behandelde hij achtereenvolgens de geringere kosten en meerdere winst bij
toepassing van zijn speciale bereidingswijze, die hij toelichtte met een becijfering bestaande uit drie tabellen van de oprichtingskosten van een gasinstallatie met een capaciteit van 30.000 kubieke voet gas per etmaal; de kosten van
het stoken en de opbrengst van het gedestilleerde gas en de bijproducten'6).
Afzonderlijk behandelde hij de voordeien en te overwinnen bezwaren bij
de invoering van de verlichting in grote steden en publieke gebouwen, waartoe hij behalve ziekenhuizen, gevangenissen en andere inrichtingen ook de
kustverlichting rekende, die zeer te wensen overliet. Daarop volgde een beschrijving van de bedrijfsvorm, die aan de onderneming gegeven zou moeten
worden. Hoofdadministratie en plaatselijke bedrijven wenste hij geheel van
elkaar gescheiden te houden. Beslissingen konden uitsluitend aan de top genomen worden. Ais ontwerper van het plan hoopte hij zelf voor de functie
van ondernemingshoofd in aanmerking te mogen komen. Zelfs bij delegatie
van aile uit te voeren werkzaamheden, zou dat de mogelijkheden tot het doen
van eigen experimenten zeer beperkt hebben. Vrije beschikking over instrumentarium en werkplaats, moe ten hem de bezwaren, die uit de toe name van
verantwoordelijkheden te verwachten waren, hebben doen onderschatten.
Begrijpelijk in een tijd, waar zoveel ideeen niet konden worden uitgevoerd of
moesten worden uitgesteld, wat b. v. het geval was met Murdoch, doordat
niet vrijelijk over werkruimte en apparatuur beschikt kon worden").
In een in vergelijking met de andere hoofstukken zeer kort overzicht noemde hij de fabrieken, die de benodigde materialen zouden kunnen leveren.
Vermoedelijk om geen twijfel te wekken aan de regelmatige voorziening der
benodigdheden verwees hij uitsluitend naar zuid nederlandse ondernemingen. Voor zijn proefneming in Amsterdam had hij de aanschaffingen wei in
Noord Nederland geplaatst. Ook bij de opbouw van de installatie op het Binnenhof, die nog ter sprake zai komen, heeft hij zijn bestellingen grotendeels
in het Noorden kunnen plaatsen 78 ).
Ais laatste onderdeel behandelde hij de kosten van de aan te schaffen apparatuur benevens het leggen der buizen en opstellen van de installatie, die in
" ) Bi.Za.Ond. 31 dec. 1818, no. 830.
'6) 5.5. 31 maart 1819, no. 62 bijlagen.

" ) Murdoch's werkgever Watt heeft zich te lang uitsluitend met het fabriceren van
stoommachines bezig gehouden.
'
" ) Waterstaat 2070: verscheidene rekeningen.
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totaal voor het project beschikbaar moesten worden gesteld. Voor Amsterdam kwam hij tot een bed rag van fl. 190.000,-. Na toevoeging van de uitgayen aan interest op het kapitaal, dagelijkse uitgaven en administratiekosten,
hield hij een batig slot van fl. 30.000 over. Dit resultaat zou echter pas bereikt
worden, wanneer het bedrijf zich ontwikkeld zou hebben volgens de door
Koning aangewezen richtlijnen, d. w.z. pas na vij f jaar.
Waar Koning bij voorbaat aannam, dat de ontwikkeling hier te lande minder vlot zou verlopen dan te Londen, stelde hij voor om het voor het gehele
project vereiste kapitaal van fl. 1.074.000,- te verhogen tot 12 ton, die in
driejaariijkse termijnen van fl. 400.000,- beschikbaar moesten worden
gesteld. Door de aanvankelijk jaarlijkse tekorten uit de kapitaalsaanvullingen zou er na 6 jaar nog een tekort van fl. 60.000,- bestaan, waarvoor hij
hoopte een voorschot van de regering te kunnen krijgen. Na 25 jaar zou het
hoofdkapitaal zijn ingelost, en een jaar later de lening. Hij eindigde zijn beschouwing met een tabellarische toelichting over de wijze waarop de obligaties geplaatst konden worden.
Voor het plan aan Koning Willem I werd voorgelegd, werd het bestudeerd
door een comite, dat bestond uit ambtenaren van onderwijs en binenlandse
zaken. Op onderwijs werden tot lid aangewezen de secretaris D. J. van
Ewijck en de gecommitteerde tot de zaken der schone kunsten J. H. Onderdewijngaard Canzius. Bij binnenlandse zaken viel de keus op de secretaris
Iste klasse C. R. G. de la Cotte en de secretaris generaal C. J. Wenckebach .
De laatste liet zich vervangen door de referendaris 2de klasse C. Vollenhoyen. Voor het plan van de adviseur van onderwijs, kunsten en wetenschappen, die ook aan binnenlandse zaken verbonden heette te zijn, was de belangstelling op binnenlandse zaken niet groot, blijkbaar.
Er waren duidelijk behalve grote kosten ook risico's aan het project verbonden. In later jaren zal Koning ook wei hebben ingezien, dat er onoverkomelijke moeilijkheden zouden zijn ontstaan zowel wat betreft de kapitaalsformatie als het aanmaken der machinerieen. Toen Koning zijn voorstel indiende was hij overtuigd het algemeen belang er mee te dienen, omdat "de
natie in feite de onderneming in de vorm van effecten zou bezitten, terwijl de
winst aan de regering ten goede zou komen". De commissie bracht hier het
bezwaar tegen in, dat de overheid zich hier op particulier terrein begaf en zich
bovendien in een monopolie positie plaatste. Ze gaf er de voorkeur aan voorlopig te beginnen met een proefneming in een stad op basis van een plan dat
geringer van omvang zou zijn dan het door Koning voor Oud Amsterdam
uitgewerkte.
Koning maakte nu een ontwerp, dat er van uitging, dat een gebouw aan de
Gelderse kade als gasfabriek zou mogen worden gebruikt. Van daar zouden
leidingen gelegd worden naar de Kalverstraat aan de Osjessluis en de Oude
Haarlemmersluis op de Nieuwendijk. Zo zouden Warmoesstraat en Nes in
het net kunnen worden opgenomen, evenals de westzijde van de Gelderse kade, de Nieuwmarkt en de westzijde van de Cloveniersburgwal en enke1e tussenliggende straten en stegen. In totaal zouden 1136 Rijnlandse roeden, of
13.362 Rijnlandse voeten buizen gelegd moeten worden. De capaciteit van de
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installatie zou per etmaal 10.000,- kubieke voet gas bedragen. Hiervoor zou
niet meer dan fl. 60.000,- nodig zijn. Het is dit ontwerp, dat met de bijlagen
van het oorspronkelijke plan bewaard is gebleven.
Het ad vies om het voorlopig bij het tweede plan te houden werd door de
minister van binenlandse zaken en de secretaris generaal van onderwijs overgenomen. Het rapport, dat bij de koning werd ingediend, was geschreven in
het handschrift van de adviseur. Hier en daar waren correcties aangebracht in
de stijl, die in het begin van Konings ambtelijke loopbaan, niet helemaal met
de in officiele stukken gebruikelijke overeenkwam. De condusie die getrokken werd, was, dat het als onmogelijk moest worden beschouwd het invoeren
van de nieuwe wijze van verlichting aan particulieren of stedelijke besturen
over te laten. Er zou te zwaar getild worden aan de kosten, waarvan niet kon
worden voorzien welke resultaten bereikt zouden worden. Betere kans van
slagen werd verwacht van het verlenen van subsidie aan de stad, die de meeste
belangstelling toonde voor een proefneming in het groot. Subsidie moest aIleen worden verstrekt op voorwaarde, dat het verleende voorschot zou worden terugbetaald zodra de onderneming geheel op stadskosten kon worden
voortgezet of door particulieren werd overgenomen 79 ).
Toen Koning Willem I het voorstel van de commissie beantwoordde, was
de situatie naar zijn mening voldoende gewijzigd om het verdere initiatief aan
particulieren te kunnen over laten. Gasverlichting werd niet aileen toegepast
in de fabriek van Cockerill, ook in Brussel was de steenkoolgasfabriek gedeeltelijk in functie. Te Gent en op het Binnenhof in Den Haag werden voorbereidingen getroffen voor het oprichten van installaties volgens Konings
methodes.).
Toen in 1818 aan de controleur van's landsgebouwendienst werd opgedragen de verlichting van het Binnenhof, die niet voldeed, te verbeteren en teyens de kosten er van te verminderen, kwam deze ambtenaar op het idee de
proef met gaslicht te nemen. Wanneer de door de adviseur Koning uit Engeland meegebrachte en op kosten van het land aangeschafte apparatuur te
zijner beschikking werd gesteld, meende hij zich met het handboekje van
Accum als leidraad, wei met de oprichting van de installatie te kunnen
belasten8l ) .
Het is moeilijk na te gaan in hoeverre de ambtenaren op de verschillende
departementale afdelingen van elkaars werkzaamheden op de hoogte waren.
Er was enerzijds niet aan gedacht om van Konings kennis en ervaring op het
terrein van verlichting gebruik te maken; anderzijds was de controleur A.
Noordendorp niet juist geInformeerd omtrent de in Engeland gedane inkopen, die slechts uit modellen bestonden. Dan had Noordendorp al eerder succes geboekt met het experimenteren van de uitvinding van een ander, n.!.
toen hij enkele jaren eerder een stoomapparaat samenstelde voor het nieuwe
79) Verslagen van's Rijks oude archieven 1908, Dep. v. Alg. bestuur Binn. Zaken,

2704.
'0) Bi.Za.Ond. 26 maar! 1819, no. 504.
" ) S.S. 7 oct. 1818, no. 3; Bi.Za.Ond. 16 oct. 1818. no. 356; K.B. 13 oct. 1818.
no. 504.
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armhuis in Den Haag, waardoor bij het koken van garens veel kosten
bespaard werden"). In 1824 zou hij opnieuw proeven met stoom nemen ter
vereenvoudiging van de voedselbereiding in het militair invalidenhuis te Leiden, wederom gebruik makend van een bestaande uitvinding 83 ) . Deze man nu
werd geconfronteerd met het feit, dat hij met de uitvinder zelf moest samenwerken. Immers het besluit van de koning, dat de controleur opdroeg een
gasinstallatie op het Binnenhof op te richten, verplichtte hem eveneens tot
samenwerking met de uitvinder, die zich uitermate enthousiast toonde een
demonstratie te mogen geven van "een na aan de volkomenheid gebrachte
uitvmding"'4).
Om verschillende redenen schoot het werk niet zo hard op als men gehoopt
had. Leveranciers voor de diverse onderdelen van de installatie moesten nog
gezocht worden; van ervaring in het samenstellen van de verschillende voorwerpen was natuurIijk geen sprake. Tenslotte kon de uitvinder zowel door
het verrichten van andere opdrachten als door de noodzakelijke contacten
met de samenstellers van de installatie niet altijd van zijn tegenwoordigheid
op het Binnenhof blijk geven.
Koning was zich zijn talent zeer wei bewust en in zijn vroegere functie wellicht al te zeer gewend geraakt het laatste woord te hebben. Zijn optreden zal
authoritair gevonden zijn. Noordendorp, die zich op het tweede plan gebracht voelde, bleef verantwoordelijk voor het financiele gedeeJte van de opdracht, die was" beter en goedkoper licht te produceren". Ten onrechte had
hij het he Ie werk als een routine opdracht gezien. Vit de uitgaven zou blijken,
dat dit allerminst het geval was. De verhouding tussen beide mannen met geheel strijdige belangen moest al heel gauw slecht genoemd worden.
Toen de modellen uit Engeland zich te Luik bevonden - vermoedelijk in
verb and met Konings tweede gasopdracht, die nog ter sprake zal komen waardoor aileen op de voorlichting van Koning kon worden afgegaan, was
Noordendorp daar niet tevreden mee. De door Hoffman geleverde retorten
waren te zwaar gegoten en de cylinders niet waterdicht. Koning wilde ze daarom afkeuren, maar Noordendorp ging hiermee niet accoord. Beide heren
claimden later op het idee te zijn gekomen geslagen ijzer te gebruiken.
Waarom niet van meet af aan met geslagen ijzer gewerkt werd, zoals dat in
Engeland ook gebeurde, werd mij niet duidelijk. Meende Koning aanvankelijk, dat dit bij de minder hoge temperaturen waaraan zijn retorten bloot
stonden, niet nodig was?
Een ander verschil van mening betrof de houten kap, die Noordendorp op
de schoorsteen wilde plaatsen. Een paar dagen na het in gebruik nemen van
") Uitvinding van garen koken op stoom door Adrianus Noordendorp in de arm eninrigting te Den Haag. Alg. Konst en Letterbode 1812, pag. 405, 406.
Verklaring van de grond en standteekening van een werktuig om door middel van
stoom in verscheiden vaten of tonnen het water geregeld en naar willekeur te doen koken; geprojecteerd en in het gebouw der Armeninrichting in Den Haag geexecuteerd
door A. Noordendorp, architect van het departement der monden van de Maas. Alg.
Konst en Letterbode 1812, pag. 406, 407.
") Waterstaat 2070.
") Ibidem.

90

RET LEVENSWERK VAN DE UITVINDER DS. BERNARD US KONING

de verlichting raakte de kap in brand. Er werd weinig schade door aangericht, maar het ongeluk kwam de indruk, die de buitenwereld van de verlichting kreeg, niet ten goede. Het vooroordeel werd nog versterkt, toen de buizen door de felle koude bevroren raakten. Het werd april voor het licht tot
zijn recht kon komen en het publiek de kans kreeg zich een goed oordeel te
vormen"). Voor de praktijkman Noordendorp moet de teleurstelling groter
geweest zijn dan voor de uitvinder, die inzag, dat ook in geval van een
"schepping, die aan de bedoeling beantwoordde", verbeteringen mogelijk
waren.
In navolging van Prechtl en Accum yond Koning het nodig de gazometer,
tegenwoordig gashouder genoemd, te voorzien van veiligheidsbuizen, die verbonden moesten worden met een pijp die buiten het gebouw uitkwam . Deze
maatregel achtte hij noodzakelijk, omdat de installatie zich in de kelders van
de Loterijzaal (de Ridderzaal) beyond, dus in een afgesloten ruimte. Noordendorp, die het hier niet mee eens was, liet twee dwarsbalken boven de gashouder aanbrengen om het ontsnappen van lucht te voorkomen . Hij haalde
er de directeur van het magazijn van geneeskunde L. J. Meertens - kennelijk een vriend van hem - bij die, op hatelijke wijze een door Koning in de
correspondentie gebruikte uitdrukking overnemend, het hele idee dat de balken gevaar zouden kunnen opleveren een "grande betise" noemde.
Noordendorp, die de leiding over het personeel had, had bezwaren tegen
het optreden van Koning tegenover de werklieden. Een van hen was de werkman W. M. Carolus, die al aan het experiment in Amsterdam had meegewerkt. Toen Carolus in 1844 zijn baan kwijt raakte door de overname van de
Binnenhof verlichting door een particuliere maatschappij, die ook met de
stadsverlichting was belast, beriep hij er zich op in zijn pensioenaanvrage, dat
hij al onder dominee Koning gewerkt had'·). Aan de heer Noordendorp bewaarde hij minder goede herinneringen. Zijn dagloon, dat in afwachting van
een definitieve regeling fl. 1,80 bedragen had, was in 1820 verlaagd tot fl. 1,60
en in 1821 nog eens verminderd met 20 ct. "wegens beperktheid van
fondsen". Bij een beperkte productie van gas zijn de personeelskosten natuurlijk hoog, maar waar in dit geval een uitgavenbudget van fl. 1965,- gehandhaafd bleef, waarop aanvullingen toegestaan werden wanneer dit nodig
bleek, doet beknibbeling van de oudste werkkracht evenals zijn inschakeling
bij het stoomexperiment in Leiden zonder dat van extra vergoeding sprake
was, niet sympathiek aan. De weigering van het personeel om orders van Koning op te volgen, lijkt me eerder te moeten worden geweten aan een door de
controleur uitgevaardigd verbod dan aan het optreden van de adviseur.
Elke fout die bij de bouw en plaatsing van de installatie begaan werd, had
volgens Noordendorp Koning op zijn geweten. Toen hij tenslotte de adviseur
ondubbelzinnig te kennen gaf, dat diens opdracht voltooid was en hij dus
verder onder de controleur zou staan, berichtte de uitvinder de minister van
IS ) Ibidem; 's Gravenhaagsche Courant 3 en 12 jan. 1820. Den Haag: Almanak met
aameekeningen op het schrikkeljaar 1820 (manuscript).
") Water staat 2071.
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binnenlandse zaken, dat hij niet bereid was tot samenwerking in een ondergeschikte positie, dat dit echter niet wilde zeggen, dat hij verder geen assistentie
wilde verlenen. Voorzichtig waagde hij het nog voor te stellen hem door een
nieuw besluit de mogelijkheid te bieden verdere beveiligingen "binnen en buiten het lokaal der gazometrie aan te brengen" en "de productie der bijproducten verder te ontwikkelen" . Indien op dit verzoek gereageerd is, dan moet
het antwoord negatief geweest zijn.
Voortaan ging de controleur aIleen over de gasinstallatie op het Binnenhof.
In plaats van steenkool gebruikte hij turf als brandstof, waardoor hij meende
een betere spreiding van de warmte in de oven te verkrijgen. Dat de hitte in de
achterste helft van de oven lager was dan in de voorste, is een klacht die ook
anderen geuit hebben, maar had Koning, die zijn retort en op weloverwogen
wijze plaatste, dit probleem al niet opgelost?87). Het gebruik van turf als
brandstof werd in Nederland tengevolge der brandstofsituatie nog vrij lang
toegepast, ook door Koning zelf. Voor het door Koning voorgeschreven
stoomtoestel werd de ketel gebruikt, die reeds bij de proefneming in 1816
dienst had gedaan . De door deze ketel ontwikkelde stoom werd door buizen
naar de steenkool in de retorten gevoerd. Toen volgens Noordendorp "de
buizen in de winter met waterdelen bezet en aan de grond vastgevroren raakten", schakelde hij de ketel uit. Hoewel dit in strijd was met de door Koning
voorgestelde bereidingswijze is mij niet gebleken, dat hij daar bezwaar tegen
gemaakt heeft. Zelf moet hij later het water door olie hebben willen
vervangen 88).
De opmerkingen die Noordendorp in zijn verslag van 1825 over de gang
van zaken op het Binnenhof maakte, gaven geen verbeteringen in het procede
of het toes tel aan. Hij is er niet in geslaagd om in samenwerking met de stedelijke overheid de gasverlichting tot buiten het Binnenhof uit te brei den omdat
met de bestaande installatie niet aan het aantal door de stad verlangde lichten
kon worden voldaan. Een bezoek aan de gasfabriek te Brussel maakte hem
duidelijk, dat het overschakelen op de engelse wijze van gasbereiding te grote
kosten met zich mee zou brengen. Toen in 1824 de engelse zich op het continent orienterende maatschappij, de Imperial Continental Gas Association,
zich met Noordendorp in verbinding stelde, moet zijn beiangstelling niet aileen voortgekomen zijn uit de hoop op geldelijk voordeel, maar ook op de
kans van een probleem te worden bevrijd"). Het valt te betreuren, d~t Koning geen enkele invloed op gebruik of uitbreiding van zijn eigen installatie is
gegund. Het eerste gasexperiment van overheidswege dat in ieder geval weinig
weerklank lOU hebben kunnen vinden, heeft door persoonlijk geharrewar en
ambtelijke bekrompenheid geen noemenswaardige bijdrage tot het bevorderen van de belangstelling in de nieuwe verlichtingswijze geleverd.
De minister van lustitie C. F. van Maanen legde aan Willem I het verzoek
voor het Tuchthuis te Gent met gas te mogen verlichten en daarbij gebruik te
81) Martinus van Marum, life and work, no. 208.
") K.B. 25-8-1822 no. 86 bijlage.
") Gent : Part. archief Van der Meulen (nog niet gejnventariseerd)
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mogen maken van de adviezen van de gasadviseur Koning. Nadat de koninklijke goedkeuring was verkregen, vertrok Koning in januari 1819 naar
Gent9D ). Tijdens de eerste besprekingen met de gouverneur van Oost Vlaanderen, Baron van Keversberg, die een van de gasdemonstraties in 1816 te
Amsterdam had bijgewoond en de inspeeteur van het gevangeniswezen, wist
de uitvinder beide heren spoedig ervan te overtuigen, dat aan gasverliehting
niet meer gevaren waren verbonden voor het Tuehthuis dan aan de
bestaande 91 ). Nadat hij de situatie had opgenomen en een gesehikte plaats
buiten het bereik der gevangenen gevonden had voor de installatie, stelde hij
een plan op, waarin lOwel de kosten der benodigde apparaten als de
opbrengst van het gas waren verwerkt. De installatie zelf begrootte hij op
fl. 9600,- op basis van de volgende posten:
I)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

16 gegoten ijzeren cylinders waarvan 12 tot het werk zullen dienen
en 4 in reserve blijven; met het fornuis (oven) en de eerste ontvangpijpen van het gas, als ook de stoomketels, kranen enz.
Koeltoestel met bijbehorende kuipen en pijpen en teerontvangers
3 ijzeren gazometers elk van 500 kubieke voet inhoud, met derzelver waterkuipen, pijpen en kranen
Leipijpen van het gas door de lichters, om trent 6700 voeten lengte, wijdte van 2+ tot H duim
Kranen en schuiven in de gemelde pijpen 40 stuks
Koperen leipijpjes dienende tot armen naar de lichters, benevens
deze laatstgemelde met derzelver kranen
Lantarens voor de pleinen
Bijkomende kosten om het gas tevens ter verwarming in daartoe
op te richten kachels te stoken

fl. 2200,450,-

fl.

fl . 1900,fl. 3200,fl. 240,-

fl. 960,fl. 280,fl.

370,-

Al konden aile werkzaamheden - met uitzondering van de vervaardiging
van het ijzerwerk en het houten vaatwerk - door gevangenen worden verrieht, waardoor de berekende kosten niet helemaal in geld lOuden behoeven
te worden gemaakt, toeh aehtte Koning het onjuist de begroting overeenkomstig de te verwaehten besparingen te verlagen, maar gaf hij de voorkeur
aan een afronding naar boven en wei tot fl. IO.OOO,-. Hij deed dit niet omdat hij in zijn berekening van de in Engeland geldende prijzen uitging, maar
uit vrees voor mogelijke tegenslag door onvoorziene omstandigheden, "welke zieh bij nieuwe projeeten plegen voor te doen". Deze ervaring was hij bezig op te doen in Den Haag, waar de opriehtingskosten yan de gasverliehting
op het Binnenhof veel hoger dan geraamd bleken te worden 9l ). De bestaande
verliehting in het Tuehthuis kwam op fl. 5500,- per jaar of weI op fl. 15: 15
per dag. De uitgaven voor het stoken van steenkooi, na aftrek van de opbrengst van de cokes, de slijtage aan de apparatuur, de interest van het
kapitaai, dat aan de aanieg be steed lOU moeten worden, konden hoogstens
fl. 2200,- per jaar bedragen.
90) K.B. 29 jan. 1819 La. H; Bi.Za.Ond. 7 jan. 1819, no. 26.
") lustitie na 1813; 218: Bi.Za.Ond. 13 febr. 1819, no. 240; 13 febr. 1819, no. 83;
no. 578, no. 315. Hierbij Extrait du registre des proces verbaux des seances de la
commission de la maison de detention it Gand, 4ge, seance du lundi ler fevrier 1819.
92) Waterstaat 2070: 1818: fl. 9591; 1819 fl. 12006.-, fl. 1588.
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In de op de 1ste februari gehouden vergadering met het bestuur van het
Tuchthuis, waaraan de rector van de universiteit Professor Cassel als deskundige deelnam, toonde Koning aan, dat aan de verlichting door gas de voorkeur gegeven moest worden boven de in gebruik zijnde; dat zijn bereidingswijze goedkoper was dan die van de engelsen; dat de verbindingen en afsluitingen van de buizen zo konden worden aangebracht, dat noch door ongeval
noch door opzet in een van de zeven kwartieren van het gebouw schade kon
worden aangericht; en dat hij naar Luik moest rei zen om de aankoop van
eventuele lever an tie van de installatie door Cockerill te regelen . Op 13 februari liet de minister van onderwijs weten, dat hij met de te Gent getrokken
condusies accoord ging, waarop Koning naar Luik vertrok 93 ).
Ook in Cockerill meende Koning iemand gevonden te hebben, die begreep,
dat zijn gasprocede, dat der Engelsen overtrof. Ongetwijfeld brandde er tijdens zijn verblijf te Luik gas in de fabriek van Cockerill, dat volgens de engelse methode bereid werd. Tot het maken van vergelijkingen, die aan de
werkelijkheid ontleend waren, heeft deze situatie Koning niet verleid. Wat de
fabrikant Cockerill betreft, deze zal hij evenzeer bereid hebben gevonden tot
het fabriceren van hem nog onbekende toestellen, als de fabrikant dat later in
Amsterdam zou zijn, toen hem werd gevraagd of hij bereid was de uit Engeland aangevoerde oliegasinstallatie te copieren 94 ).
Er is mij niet gebleken, dat dit geheel uitgewerkte plan ook ten uitvoer is
gebracht. Het archief van het Tuchthuis betreffende deze jaren bestaat niet
meer" ). De notulen van de door Koning bijgewoonde vergadering van het
bestuur is de laatste mij bekende informatie over het Tuchthuis project.
In 1819 werd de jonge stadsarchitect Louis Roelandt aan het bestuur van
het huis van correctie, het Tuchthuis, toegevoegd. Op 6 april woonde hij
voor het eerst een vergadering bij . Deze begaafde bouwkundige, aan wie
Gent o.a. zijn universiteitsgebouw te danken heeft, kreeg de opdracht het
krachtens besluit van Maria Theresia opgerichte gebouw, waaraan het
achtste paviljoen nog steeds ontbrak, af te bouwen 96 ).
Het lijkt niet onmogelijk, dat Roelandt heeft afgeraden de nieuwe verlichting te installeren voor de werkzaamheden aan het achtste paviljoen voltooid
waren . Roelandt, die in Frankrijk gestudeerd had en in 1819 minstens eenmaal een bezoek aan Engeland had gebracht, kan toen al voorkeur gehad
hebben voor het in Engeland korte tijd zo populaire oliegas. Verband tussen
het niet doorgaan van het gasproject in 1819 en de oprichting van het gascompagnieschap te Gent in 1824, waar Roe1andt de leiding van had, mag
" ) Bi.Za.Ond. 10 maart 1819, no. 397 .
" ) Ibidem 26 maart 1819, no. 504 .
" ) Ik dank de archivarissen van Rijks- en Stadsarchief te Gent voor mij verstrekte
informatie.
") Chantal Degels, (thans mevr. Surmont), Louis Roelandt; een negentiende eeuwe
bouwmeester (licentiaatsverhandeling Hoger Instituut voor kunstgeschiedenis en oudheidkunden. Gent, 1967). Typescript.
lets over het correctiehuis St. Bernard . Recensent der recensenten 1824, pag. 368 .
Beschrijving van het tuchthuis in de noot.
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mijns inziens niet worden gelegd 97 ). Op een lijst van gebouwen en fabrieken,
die door Roelandt en Co. van gas werden voorzien, komt het Tuchthuis niet
voor") . In niet een van zijn vele geschriften heeft Koning de Gentse install atie aangehaald, terwijl het een vaste gewoonte van de uitvinder was naar zijn
eigen werk te verwijzen. Ik meen te moeten aannemen, dat ook de tweede poging van Koning om zijn uitvinding toegepast te krijgen, op niets is uitgelopen zonder dat in het procede gebleken gebreken daar de oorzaak van waren.
Koning was opgedragen zijn aandacht te geven aan de gasverlichting in de
grote fabrieken, die hem door het gouvernement zouden worden aanbevolen.
Speciale opdrachten van deze aard ben ik niet tegengekomen en zullen vermoedelijk niet gegeven zijn. Bij mijn weten heeft het lichtgas van Koning
slechts gebrand bij een fabrikant te Leiden, waar het gezin Koning zich in het
voorjaar van 1821 vestigde99 ). De installatie stond opgesteld in een perceel
aan de Broedertjesgracht bij de lakenfabrikanten Martinus Koppeschaar en
Co. en heeft reeds in 1822 werkplaatsen en woning verlicht 'OO ). Bij de viering
van het vijfde halve eeuwfeest van het Leidens ontzet in october 1824 vormde
deze verlichting een hoogtepunt in de stedelijke illuminatie 'O' ). In dit zelfde
jaar werd de firma Koppeschaar door de Leidse rooimeesters beschuldigd
"van het aanleggen van een tweede vuurplaats voor gas" zonder daarvoor de
krachtens de wet van 31 januari 1824, staatsblad no. 19 vereiste vergunning te
hebben aangevraagd 'O ' ) . Een zelfde verzoek zou eigenlijk ook voor de oorspronkelijke aanvraag alsnog moeten zijn ingediend. Ik heb ze geen van beiden aangetroffen, toch heeft het gas van Koppeschaar gebrand tot in 1826,
het jaar, waarin Koning uit Leiden vertrok en Koppeschaar in financiele
moeilijkheden gewikkeld was IO ' ) .
Martinus Koppeschaar was een individualist, die door zijn collegae fabrikanten niet au serieux genomen werd. V66r 1820 had hij al een stoommachine in gebruik en ook later bracht hij innovaties in zijn bedrijf aan, waarvoor
bij de andere Leidse ondernemers nog geen belangstelling bestond. Toen
Koppeschaar in 1826 een beroep deed op het Fonds van de Nationale Nijverheid, gaf het stadsbestuur via de Kamer van Koophandel - beide lichamen
overkapten elkaar gedeeltelijk - een afwijzend advies, waardoor de lakenfabrikant na aanzienlijke vert raging een beknotte uitkering werd toe-

") Door mij behandeld in nog niet gepubliceerde studie over de introductie van het
gaslicht in Nederland.
91) Zie noot 89.
") Volgens de dateringen op de door Koning gevoerde correspondentie tussen eind
maart en begin mei
100) K.B. 1J juli 1847 no. 70, bijlage: verzoekschrift aan de koning.
101) J. Roemer. Het vijfde halve eeuwfeest voor het ontzet der stad Leijden in den
jare 1574; plegtig gevierd den 3 en 4den october 1824 beschreven door. .... Leiden,
1824, pag. !o2.
10') Leiden, not. B. en W.
IOl) Ibidem: Martinus Koppeschaar, geb. 2 aug. 1780, vertrok in 1863 na vele ver·
huizingen binnen de stad Leiden naar Zoeterwoude Met dank aan de heer Pelle voor
de zo bereidwillig verleende hulp.

HET LEVENSWERK V AN DE UITVINDER OS. BERNARDUS KONING

95

gewezen '04 ). Koppeschaar is er ook eens van beschuldigd geimporteerde
goederen voor eigen productie te hebben laten doorgaan, maar veroordeeld is
hij niet. In 1847 zei het stadsbestuur van Leiden van hem, dat hij begonnen
was als eigenaar van een grote fabriek, maar door de vele nieuwe probeersels
in zijn bedrijf tot armoede vervallen was. Dit had ten gevolge, dat Koppeschaar de premie op het hem in 1847 toegekende octrooi "voor de invoering
van een wijze van bereiding van steenkolengas" niet terugbetaald kreeg 'O ').
Door de zeer vage aanduiding ontging het de heer Doorman, dat hier overeenkomst met de methode Koning kon bestaan. In feite betrof het hier het
procecte Koning, waarvoor, zoals Koppeschaar terecht opmerkte, nog niet
eerder octrooi was aangevraagd.
Volgens Koppeschaar onderscheidde de installatie zich van anderen door
1) de vorm der retorten
2) de wijze van inmetzeling van dezelven
3) door de wijze, waarop de ruwe steenkolen in de retorten gedaan werden
4) en doordien in plaats van het gas te zuiveren door kalkwater of verdund
kalkzuur, hetzelve door geleiding van een gloeijende pijp of cylinder, in een
staat wordt gebracht geschikt tot verbranding, zuiverder en meer lichtgevender dan het tegenwoordige gas.
Ofschoon Koppeschaar zich moeilijker uitdrukte dan Koning, maakt hij
ons de kenmerken van de bereidingswijze duidelijker dan de uitvinder zelf
het gedaan heeft. Volgens Koppeschaars beschrijving komt de wijze van vullen van de retorten geheel overeen met Konings uiteenzetting in zijn beoordeling van de beantwoording van een door de Hollandsche Maatschappij van
Wetenschappen uitgeschreven prijsvraag: "Is er op eenige wijze van de gasverlichting met voordeel gebruik te maken door bijzondere en niet zeer talrijke gezinnen, welke aan algemeene of groote inrigtingen, zooals te Londen gemaakt zijn, geen deel kunnen hebben" , waarin hij o.a. dit onderdeel van zijn
eigen bereidingswijze aanhaalt '06 ). De retorten werden n.!. gevuld buiten de
oven, waardoor de uitgewerkte exemplaren snel door nieuwe konden worden
vervangen. Het werk van de arbeiders was daardoor minder zwaar en minder
ongezond dan dat der engelsen, die de steenkool met grote schoppen in de
oven moesten werpen; de ovens waren hierdoor minder aan afkoeling bloot
gesteld en daardoor ook minder aan slijtage onderhevig.
Koppeschaar heeft het octrooi ingediend bij de leidse overheid in de hoop,
dat de bereiding in de door de gemeente op te richten gasfabriek in gebruik
zou worden genomen. De stadsarchitect Salomon van der Paauw was toen al
jaren bezig te pleiten voor het engelse systeem, dat ook elders in Nederland in
toepassing was gebracht door de engelsen zelf. Het familielid van de oude fabrikant, de manufactuurverwer W. F. Koppeschaar Jr. behandelde in de
door hem in 1858 te Deventer voor het Nut van het Algemeen gehouden le''') Kamer van Koophandel te Leiden. Notulenboek. Met dank voor de beschikbaarstelling.
10l) Doorman 1635: 11-7-1847 (70) M. Koppeschaar Leijden. Wijze van bereiding
van steenkolengas ter verlichting. Leiden. Handelingen Gemeenteraad. 19 febr. 1848.
106) Zie noot 87.
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zing aIleen de engelse bereidingswijze, die to en ook in Deventer ingevoerd
werd I0 7 ).
Het opmerkelijke aan de octrooiaanvraag van Koppeschaar is, dat de gazometer in ontwerp noch tekening voorkomt. Het alternatieve en misschien
ook duidelijkste bewijs, dat de aanvraag Konings installatie gold. De uitvinder had n.!. zelf in 1822 al octrooi ontvangen op dit toestel, het enige onderdeel van de apparatuur aan welks verbetering hij kon werken, nadat hij de
banden met het ministerie van binnenlandse zaken verbroken had.
De oven, die Koning gebouwd had volgens de duitse en niet volgens de engelse methode, kon zijn volle tevredenheid wegdragen. De vorm van de retorten week van voren af van de elders gebruikte en had een betere warmtespreiding ten gevolge; de retorten zelf waren toch meer aan slijtage onderhevig
dan Koning wenselijk achtte. Graag had hij de kostbare ijzeren leibuizen
door anders samengestelde vervangen. Het steenkoolteer zou hij in een
toestel apart hebben willen stoken, waardoor tegelijk met het gas uit de steenkool olifiantsgas uit de dikke teerdamp ontwikkeld zou kunnen worden. De
voor deze verbeteringen noodzakelijke experimenten lagen buiten het bereik
van de uitvinder, doordat hij niet langer over de door hem voor de demonstratie in 1816 vervaardigde apparaten beschikte en er natuurlijk geen
sprake van was, dat hij zelf het aanmaken van nieuwe toestellen zou kunnen
bekostigen IO ' ). Was Koning hier helemaal openhartig? Heeft het opzetten
van de installatie van Koppeschaar hem het uitwerken van de nieuwe gazometer niet vergemakkelijkt?
De gashouders op het Binnenhof bestonden evenals de elders gebruikte uit
grote ijzeren bakken, rond of vier kant van vorm, en waren voorzien van een
bodem. Met deze bodem naar boven gekeerd werden ze neergelaten in houten
of van steen gemetselde kuipen of bakken, die geheel met water gevuld waren. Naarmate het gas naar binnen werd gelaten daalde of steeg de bak, waarboven een tegenwicht was aangebracht. Deze houders waren van enorme omyang en kostbaar. De waterbakken zelf waren vijvers gelijk. Prijs, omvang en
tegenwicht maakten het moeilijk de gasverlichting voor huiselijk gebruik aan
te bevelen. De genoemde bezwaren meende Koning te kunnen ondervangen
door het gebruik van een bak met dubbele wand, waardoor het water zich aileen in de tussenruimte zou bevinden, terwijl de binnenruimte geheel als gashouder kon worden benut. Hiertoe bracht hij een houten plaat aan, aan de
randen waarvan hij zeer buigzaam wasdoek bevestigde. Wanneer gas werd
ingelaten onder de plaat dan ging deze omhoog, en daalden de vrije randen
van het wasdoek in het water. Deze randen waren met loden repen bezwaard.
Wanneer nu de plaat de bovenwand van de gazometerkap bereikte, ging deze
bij verder inlaten van het gas mee omhoog, waardoor een dubbele inhoud
107) W. F. Koppeschaar jr., Het steenkolengas en zijne aanwending tot verlichting.
Deventer, 1858.
10') Doorman, no. 95; 25-8-1822, no. 86. Stscrt. 8-1. B. Koning, Leijden. Gazometer van dubbelen inhoud, minderen omtrek en min kostbaar dan tegenwoordige.
5 jaren. Openbaar 3-1-1828 (16F)
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kon worden geborgen. Ook de wand en van de kap zelf konden eventueel van
wasdoek gemaakt worden.
Op het ontwerp van deze gashouder werd bij K.B. van 25 augustus 1822
no. 95 octrooi verleend. Omdat Koning niet naar persoonlijk voordeel
streefde, maar voor de regering werkte, meende hij recht te hebben op kwijtschelding van de octrooipremie. Aan dit verzoek werd echter niet voldaan.
Gedurende de geldigheidstermijn van vijf jaar is Koning geen enkel aanbod
gedaan. De toepassing moet beperkt zijn gebleven tot de installatie van Koppeschaar. Hieruit moet niet afgeleid worden, dat het gebruik van lichtgas in
Nederland in de eerste jaren na het bekend worden van de commerciele toepassing in Engeland aileen Konings belangstelling getrokken had. Nadat de
pers enkele berichten over dit experiment had opgenomen, werden proefnemingen op beperkter schaal vertoond. Dit gebeurde b. v. te Groningen bij
het Natuur en Scheikundig Genootschap met een door de leden G. Kuyper en
S. Stratingh E zn. vervaardigd toestel 'o ,). Bij de proefneming bleek, dat nog
niet aile problemen waren opgelost. In Alkmaar betreurde Baron J. H. du
Tour het, dat Koning geen betere aanwijzingen betreffende het inwendige
van zijn toestel gegeven had. De lezing die Du Tour over het gasapparaat
hield, werd door hernzelf in druk uitgegeven. Op de felle kritiek, die hem
daarop te beurt viel, reageerde hij met een tweede brochure, waarin hij ook
het ontwerp van een Antwerpenaar opnam, die geen oplossing voor het gashouder probleem gevonden had" O). In Harlingen deed de apotheker J. A.
Bender Visser thuis proeven, die hem niet geheel bevredigden"'). In Haarlem
gaf Bevel een brochure uit, waarin hij de engelse bereidingswijze beschreef.
Het boekje bevatte afbeeldingen van het toestel van Accum en van dat van
Bevel zelf' ").
Deze belangstelling was van theoretische en strikt wetenschappelijke aard.
Het enige commerciele aanbod van gasverlichting werd gedaan aan het ministerie van binnenlandse zaken en kwam van de firma Brain, Fisher en Co.,
de eigenares van de Salfords Gasworks te Manchester. De heer Fisher, ervan
overtuigd zijn verdiensten voldoende te hebben bewezen bij de oprichting
van de gasfabriek te Brussel, waar hij Meeus vander Maelen uit de moeilijkheden had geholpen, stelde voor hem de zeer onbevredigende kustverlichting
door die met gas te laten vervangen. Door het tot stand brengen van gaskust10') Verslag van eene proefneming in het werk gesteld met het gazlicht in het Natuur
en Scheikundig Genootschap te Groningen door derzelfder medeleden G. Kuijper en
Dr. S. Stratingh Ezn., den 23 oct. 1816.
110) J. L. du Tour, Beschrijving van een werktuig om steden en groote gebouwen te
verlichten door mid del van vlamvatbaar gas uit steenkolen, Amsterdam, 1817.
En zijn: Nadere gedachten over het werktuig om straten en groote gebouwen te verIichten door etc. In een bandje met "De elektrieke vloeistof afgeleid uit de zekerheid,
dat dezelve in het glas en niet in de bekleedsels van de Leidsche of Aeneusflesch zich
ophoudt. 's Gravenhage en Amsterdam.
111) J. A. V(isser) B(ender), Aanmerkingen en proeven rakende het gaslicht. Vaderlandsche Letteroefeningen, 1816, pag. 345-350.
I") M. I. S. Bevel, Verhandeling over de gasverlichting, Amsterdam, 1817. Ongewijzigd herdrukt in 1836.
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verlichting in Nederland, hoopte hij alsnog toestemming te krijgen voor het
invoeren van deze wijze van verlichting voor de engelse kust, waarop bij zijn
eerste aanbod niet was ingegaan"l).
De onderhandelingen, hier te lande stroef op gang gekomen, doordat
Fisher zich tot binnenlandse zaken in plaats van marine gewend had en bovendien het hem toegezonden antwoordschrijven hem niet bereikte, zijn niet
verder gekomen dan het plegen van over leg over de plaats, die het meest geschikt voor een proefneming beschouwd moest worden. De als bemiddelaar
voor het experiment aangewezen kapitein ter zee Ortt meld de van Koning
vernomen te hebben, dat er "bij de zeevuren in dit rijk geen plaats voor de
gazstoelen zou zijn". Officieel had Koning met het voorstel van Fisher niets
te maken en het werd mij daardoor niet duidelijk of Ortt deze informatie
kreeg, toen Koning zich zelf met dit eventuele bezwaar geconfronterd had gezien, of dat de uitvinder deze wenk gaf, toen hij zijn eigen belangen door het
optreden van een concurrent bedreigd achtte.
In de twin tiger jaren bleef de belangsteliing van de Nederlanders zeJf
slechts gericht op het oliegas. Eerst in 1828 kreeg Koning weer de gelegenheid
om de bouw van een gas toes tel volgens zijn eigen ontwerp, dat hij intussen
weer sterk verbeterd had, voor te bereiden. De instaliatie lOU bestaan uit:
een ijzeren oven (waarin gas uit steenkool, teer, hout of olie gestookt kon
worden) die fl. 700,- moest kosten;
een gazometer (volgens een verbeterd on twerp van het octrooi in 1822),
kosten fl. 400,-;
twee draagbare lederen gashouders (naar het voorbeeld van Prechtl in de
vorm van een blaasbalg), kosten fl. 70,-;
een toestel en 8 bussen voor de samenpersing van het gas waarvan de
kosten fl. 500,- bedroegen'14).
Evenmin als de hydrophoor heeft hij dit werkstuk kunnen voltooien.

-

De eerste werkopdrachten werden Koning al gegeven voor zijn benoeming
aan het departement van onderwijs was afgekomen. De commissaris generaal
verzocht hem in april 1817 aan het einde van de gevoerde besprekingen voor
zijn terugkeer naar Akersloot in Namen en Luik na te gaan welke mogelijkheden de ijzergieterijen daar boden voor het vervaardigen van deugdelijke
gasbuizen en tevens lOveeJ mogelijk gegevens te verzameJen over de situatie
in de andere industrieie ondernemingen in de regio. Naar aanleiding van het
laatste verzoek stelde Koning een verslag op, dat hij tegelijk met het rapport
van zijn waarnemingen van de mechaniek in de metaalindustrie indiende" S).
Ik meen, dat dit de eerste naooriogse rapportages over de industriele situatie
in het Zuiden geweest zijn. In de eerste jaren van zijn ambtelijke carriere 'J3) Bi.Za.Ond. 17 sept. XIX, no. 11;16 oct. 1819, no. 35; 19 jan. 1820, no. 42.
"') Zie noot 62.
IIS) Zie noot 74.
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dus voor de benoeming van M. G. Roentgen tot adviseur in zaken van werktuigkunde aan het ministerie van binnenlandse zaken - betroffen Konings
opdrachten wei eens werkzaamheden, die niet tot de hem in de instructie toebedeelde taken behoorden. In 1819 werd zijn hulp ingeroepen voor het herstellen van de stoommachine te Nieuwendiep en die te Hellevoetssluis, dus
zowel voor het door Watt geleverde exemplaar als de copie er van " ·). In 1820
moest hij een enquete houden ter verifiering van de tot dusver bereikte
octrooiresultaten 117).
Een belangrijk aandeel in de octrooiaanvragen hadden de uitvinders of
verbeteraars van pompgestellen. Hun ideeen konden niet altijd au serieux genomen worden. Slechts in een geval schijnt het de adviseur te zijn ontgaan,
dat hij zich met boerenbedrog had ingelaten"'). In 1819 kwam het eerste verzoek binnen om patent op het bereiden van gas uit de grondstof olie. Het
kwam van de gebroeders Taylor, die in Engeland al octrooi op een toestel ter
bereiding van dit product, dat in korte tijd daar zeer populair was geworden,
hadden verworven. De aanvraag werd met een weigering beantwoord, omdat
het alleenrecht gevraagd werd op het bereiden van een artikel, dat reeds door
anderen geproduceerd werd en dat de kansen om het procede van Koning in
te voeren zeer zou bemoeilijken. Het laatste bezwaar kwam van de uitvinder
zelf"').
In 1822 werd het octrooi opnieuw aangevraagd door de amsterdammers
Johan Warin en J. Loman Jzn en opnieuw geweigerd. Thans heette het procede reeds van zo algemene bekendheid te zijn, dat iedereen vrij was het te
makenI2O). Van het vrijlaten van de fabricage van oliegas is gebruik gemaakt
in een kleine fabriek achter de Hoogduitse schouwburg te Amsterdam, het
prille begin van een onderneming, die later bekend zou zijn onder de naam
van Amsterdamsche Pijp Gas Compagnie I2l ).
Het derde verzoek voor octrooi op een wijze van oliegasbereiding kwam
wederom uit Amsterdam en betrof het draagbaar samengeperst oliegas. Het
werd ingediend door de veelzijdige Cornelis Apostool en Gordon, de uitvinder van het bewaren van gas door samendrukking in vaten, die op de plaats
van gebruik bezorgd konden worden. Het in eerste instantie afgewezen verzoek werd herhaald door Apostool, Greathed en Hanchett, als vertegenwoordigers van de London Portable Gas Company, en verleend, nadat gebleken was, dat op dit procede in Engeland al patent was uitgereikt, en de bereidingswijze dus voor de duur van het in het buitenland verstrekte privilege
moest worden toegestaan 122 ). De vergunning bleef echter beperkt tot de samenpersing van het gas in vaten.

"')
"')
"')
"')

Bi.Za.Ond . 7 sept. 1819, no. 1379; 30 sept 1819, no. 1565.
Verslagen van '5 Rijks oude archieven 1908, Dep. van Alg. Bestuur, 2704.
Bi.Za.Ond., geval van Van Dordt, loopt van 1820 tot 1823.
S.S. 5 nov. 1822 bijlage.
120) Ibidem.
121) A. Stolp, De fabriek van Warin. De Koppeling 1976, oct., nov.
122) Octrooiwet van 1817, art. 5.
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Ditmaal was ad vies ingewonnen bij de adviseur van binnenlandse zaken,
Roentgen, wiens benadering van het probleem geheel overeenkwam met Konings wijze van aanpak . In de marge van een der op de kwestie betrekking
hebbende stukken is de opmerking aangebracht: "II suffirait peutetre, que
Mr. Koning, qui parait expert dans cette partie decide, si les dessins et descriptions fournis suffisent pour donner aux personnes deja au courant de la
fabrication du gaz une connaissance suffisante des perfectionnements dont il
s'agit pour pouvoir en faire usage et en tirer bon parti" . Aileen minister De
Koninck maakte in de ambtelijke correspondentie gebruik van het frans.
Het octrooi van Apostool en de zijnen werd in Amsterdam in toepassing
gebracht door de Nederlandsche Gas Compagnie. Yoor gebruik in een in Den
Haag op te richten fabriek werd het afgestaan aan de journalist E. J. E.
Gagneux en de ijker J. J. Plum Stordeur 12 ' ). Een bezoek aan Parijs bracht
Gagneux tot het inzicht, dat de bereidingswijze van Norbert Rillieux, waarbij
gebruik van perspomp en stoommachine overbodig werd, eenvoudiger en
efficienter was. Koning had geen enkel bezwaar tegen het systeem van Rillieux, mits:
1) geen retort, buis, pijp noch bus in dezen toestel zal worden aangebracht
zonder vooraf beproefd te zijn door water in te persen tot een zestigmalige
dampkringsdruk
2) gedurende de peri ode van het verleende octrooi elk kwartaal aan het
plaatselijk bestuur van het oord, waar zulk een toestel of toes tell en in werking gebracht zullen worden, een verklaring door een of meer deskundigen
kan worden afgelegd, dat de beproeving op zestig dampkringsdrukken heeft
plaats gehad.
Tenslotte diende volgens Koning het rookverslindend kanaal, dat geregeld
schoongemaakt moest worden, wat tijdelijk stopzetten van de productie zou
betekenen, te worden vervangen door een rookkanaal zoals aan de gasinstallatie onder de Loterijzaal was aangebracht. Bij K.B. van 31 december 1826
no. 107 werd daarop op Rillieux' vinding octrooi verleend aan E. Gagneux en
J. Rocher, wie het niet gelukt is een onderneming in Den Haag op te richten.
Het meest enthousiast toonde Koning zich over het on twerp van Francois,
waarop dan ook octrooi verleend is. Daar de voor het octrooi verschuldigde
premie niet werd betaald, zijn de stukken ten departemente blijven liggen ' 24 ).
Konings beschrijvingen en commentaar op de hem voorgelegde octrooien
zijn duidelijk en zorgvuldig opgesteld. Het best worden zijn kennis en opvattingen tot uitdrukking gebracht in het enige advies waarom hij door een
stedelijke overheid is gevraagd.

" ') Amsterdam: Not. archief C. A. de Chauffepie no. 19,954, IO juni 1825, akte
226.
''') Doorman, no. 251; 8-3-1827 (144) L. C. Francois, Bergen. Invoering ... Toestel
geschikt om uit het harst en dergelijke vaste zelfstandigheden koolstof houdend
waterstofgas te trekken. Verleend tot 18-9-1836.
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Toen Koning stierf, was het acht jaar geleden, dat de gasverlichting op het
Binnenhof ontstoken had kunnen worden. Het project, dat bestemd geweest
was om het steenkool gaslicht be reid volgens Konings methode te propageren, had niet tot navolging elders geleid en daardoor weinig tot de bekendheid van de uitvinding en diens schepper bijgedragen. Contact tussen engelse
gasdeskundigen, die het lichtgas trachtten te bereiden op met Konings procede verwante wijze en de nederlandse uitvinder is niet gelegd. Hoewel Koning
geen lage dunk van zichzelf had, heeft hij vooral in zijn laatste levensjaren
niet aan de weg getimmerd. Hij heeft toegeleefd naar het moment, waarop
zijn hydrophoor gereed zou zijn en het groot belang van zijn uitvinding voor
niemand verborgen kon blijven. Dit moment heeft hij niet mogen beleven.
Hij heeft de hydrophoor moeten achterlaten, terwijl hij nog in aanbouw was
en hij zelfs aile te verwerken materialen nog niet ten zijnen huize had ontvangen.
Op grond van de subsidiering door de overheid werd het waterwerktuig als
gouvenementseigendom beschouwd. In 1824 heeft Koning zelf deze opvatting vastgelegd in zijn "Betoog ter inlichting wegens het competerend eigendom van het waterwerktuig" Ill). Toen het bericht van Konings overlijden
Onderdewijngaard Canzius bereikte, wendde hij zich op grond hiervan en
van het feit, dat het toestel van geen enkel nut voor Konings kinderen zou
kunnen zijn, tot de administrateur Van Ewijck met het verzoek, de hydrophoor in het museum voor kunst en volksvlijt in Brussel te mogen
opnemen"6). Met voorbijgaan van een voorstel, dat gedaan werd binnen het
ministerie om de hydrophoor naar de marine haven te Rotterdam over te
brengen, ging Van Ewijck op de wens van Onderdewijngaard Canzius in. Een
onverwacht bezoek van de administrateur van nijverheid aan het museum,
maakte het de museumdirecteur onmogelijk het werktuig te Rijswijk te bezichtigen alvorens het ten behoeve van het transport geheel was afgebroken
en ingepakt'27). Konings vriend Weijmans nam de zorg op zich voor de verzending van de onderdelen, die voor het einde van het jaar te Brussel
arriveerden 128).
Er was onvoldoende ruimte in het museum om het gereconstrueerde apparaat te kunnen plaatsen. De onderdelen, die door Weijmans op twee afzonderlijke lijsten voor gasmotor en pompgestel geregistreerd waren. moesten op
de zolder worden opgeborgen tot betere huisvesting zou zijn gevonden. Helaas waren voor hydrophoor noch museum betere tijden weggelegd. Spoedig
moest het gebouw, dat tot hospitaal voor de cholera-patienten werd ingericht, ontruimd worden. Ook daarna zijn de museumstukken nog meerdere
''') Bi.Za.Ond. 21 dec. 1825, no. 34F: Rapport van den adviseur in zaken van
werktuig- en scheikunde bij de administratie voor het onderwijs etc., betrekkelijk de
bedenkingen etc. etc. gemaakt op het verzoek van L. Roelandt en Compo vervat in
derzelver rekest aan Z. M. in dato Gent, 21 april 1.1. etc.
Il6) Ibidem 31 jan. 1827, no. 37F bijlage.
Ill) Ibidem 3 sept. 1828, N30.f (2 brieven).
Ill) Ibidem 24 juli 1828, no. 80.
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malen verhuisd met het resultaat dat er tens lotte nog maar zestien van de
drieduizend werktuigen over waren. De gasmotor komt al niet meer voor in
de "Catalogus des collections du Musee de I'Industrie" van N. E. Mailly, die
in 1846 uitkwam 129).
Volgens Koning was er geen mens, "die als ik mijne tegenwoordige gazostoommachine geheel en al uit elkanderen neem, in staat is zonder door behulp der afbeeldingen en beschrijvingen geleid te worden, dezelve weder in elkander zou kunnen zetten; en als de machine geheel en al in e1kanderen
gesteld zou zijn, zoo is er nog niemand buiten mij, die dezelve aan de gang zal
kunnen maken, t'en zij hij het van mij gezien, of uit mijne opgave en verklaring bij de afbeeldingen gevoegd, geleerd heeft'''''). Zou Canzius, die niet
bepaald onbekend was met Konings proefnemingen, het toes tel ook niet in
beweging hebben kunnen brengen? In ieder geval zou ons inzicht in de daadwerkelijke waarde van de uitvinding beter zijn, als het toeste1 in Brussel gereconstrueerd had kunnen worden. De huidige chemo-technici zullen geneigd
zijn - en waarschijnIijk te recht - aan te nemen, dat het construeren van
een bruikbare gas motor nog buiten het bereik van Koning lag. Het werkelijk
resultaat dat Koning wist te boeken, kan ook door het ontbreken van schriftelijke toelichtingen niet meer achterhaald worden. Niet aIleen waren de tekeningen met de daarop aangegeven aanwijzingen onvindbaar, maar ook de
twee belangrijkste van de door Koning opgestelde rapporten, die van april
1824 en die van februari 1828, waarin hij de hele ontwikkelingsgeschiedenis
van zijn uitvinding vastlegde en die door hemzelf als naslagwerk bij zijn
proefnemingen gebruikt werden, heb ik niet aangetroffen'31).
Het verslag uit 1824 werd door Koning op 3 juni 1828 mee naar huis genomen, en op 27 augustus door Weijmans geretourneerd aan de administrateur,
die "de vrijheid nam het stuk onder zich te houden om het te voegen bij de
overige papieren, welke reeds onder hem berustende waren". Hoewel het in
de bedoeling lag van Van Ewijck om Konings geschriften met de tekeningen
aan Onderdewijngaard Canzius te doen toekomen, is het niet gehee1 uitgesloten, dat het verzoek van Konings opvolger Antoine Lipkens, die direct na
zijn instelling vroeg aile stukken van zijn voorganger te zijner informatie te
mogen ontvangen, is ingewilligd'").
Lipkens, die de functie van hoofdingenieur van het kadaster bekleed had,
zal zich op het terrein van de gasfabricage niet bepaald thuis hebben gevoeld.
Belangstelling voor het steenkoolgas heeft hij nooit getoond. In latere jaren
bleef zijn aandacht gericht op het door zijn vriend Felix Droinet in Nederland
''') Ibidem 2 oct. 1828, no. 16F.
"') De heer Roger Calcoen, navorser aan het Nationaal Centrum v~~r de geschiedenis van de wetenschappen te Brussel dank ik voor de mij gegeven aanwijzingen.
H. Michel, Onderdewijngaard et Ie Musee de l'industrie a Bruxelles (1827-1887),
Janus, revue internationale de I'histoire des sciences etc., 1968, pag. 183-188.
"') Bi.Za.Ond. Op de plaats van exh. 24 april no.?, ligt een strookje, waarop staat,
dat Koning het stuk mee maar huis genomen heeft.
Zie ook 8 sept. 1828 no. 3F omtrent de terugzending aan Van Ewijck.
"') K.B. 5 oct. 1828 no. 43.
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ge·introduceerde niet gecomprimeerde draagbare oliegas, waarmee hij ook de
nieuwe academie in Delft liet verlichten"3).
Met zijn gasmotor plannen heeft Koning niet helemaal alleen gestaan in
Holland. W. Jackson - de man, die door M. G. de Boer genoemd werd als
vervaardiger van suikermolens voor Van Vlissingen en Dudok van Heel diende in 1824 een octrooi aanvraag in voor een door Samuel Browne uitgevonden werktuig "om de stoom als bewegingsoorzaak door een onkostbaar
middel te doen vervangen""·). Het verzoek werd niet ingewilligd, omdat:
I) het octrooi niet gevraagd werd voor een bepaald toestel, maar op grond
van het beginsel zelf, waardoor mededinging in de toekomst lOU zijn uitgesloten
2) het idee was niet nieuw maar al door Koning en Niepce naar voren
gebracht
3) de beschrijving was onjuist en onvolledig
4) de vinding was gepubliceerd in het "Register of Arts and Sciences"
(1824, 7 aug. no. 22)
5) Roentgen en Koning beiden betwijfelden, dat op de door Browne aangegeven wijze een absoluut luchtledig tot stand kon worden gebracht.
Het moet hard aangekomen zijn, toen Browne opnieuw in de publiciteit
kwam door het daadwerkelijk in gebruik stellen van zijn vacuum engine. Een
ruime subsidie van de Britse overheid en van particulieren lOU dit mogelijk
gemaakt hebben. Koning kon niet nalaten in zijn laatste subsidieaanvraag
een vergelijking tussen Browne's omstandigheden en zijn eigen ongunstiger
situatie te maken'31).
Browne was er ook in ander opzicht beter aan toe; hij zou nog vele jaren
door kunnen gaan met experimenteren. Volgens een artikel in het Nieuwe
Tijdschrift zou Browne in 1832 verschillende werktuigen hebben afgeleverd
en in 1839 lOU hij drie maanden lang zijn machine op de Champs des Elysees
ten toon gesteld hebben. De onderneming lOU echter toch mislukt zijn, doordat Browne "de beweegkracht door de luchtledigheid via de explosie trachtte
te verkrijgen" "6).
In 1838 was Browne nog optimistisch genoeg om opnieuw een octrooiverlOek in te dienen "voor invoering in Nederland van zijn patent gas vaccuum
pillar engine", waarmee hij voorstelde de Haarlemmermeer droog te
malen'37). Zowel adviseur Lipkens als de inspecteur generaal van waterstaat
D. Mentz vonden het "een hersenschimmig idee". Wat de omvang van het
project betreft zullen ze stellig gelijk gehad, hebben, maar de betekenis van
het gas als beweegkracht werd door hen nog onderschat, lOals mannen als
LeNoir, Erikson, Otto en anderen later bewezen hebben.
In ons land werd in het midden der vorige eeuw een gasmotor, die hij aanduidde als knalgaswerktuig, ontworpen door de jonge scheepsbouwkundige
''') Behandeld in nog te publiceren studie
"') S.S. 12 jan. 1825 no. 9.
"') K.B. 27 april 1828 no. 4: Adres aan de koning 18 febr. 1828.
"6) In Nieuw Tijdschrift, gewijd aan aile takken van volksvlijt 1839.
''') Bi.Za.Ond. 20 sept. 1838 N 72; 26 sept. 1838 N 150.
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aan de rijkswerf te Vlissingen, B. J. Tideman, die zijn motor voor schepen
meende te kunnen gebruiken 'l8 ). Tideman beschikte evenmin als Koning over
de middelen om een toestel volgens zijn on twerp te bouwen. Omstreeks 1860
was het niet gebruikelijk meer om aan dit soort vindingen, die te snel door
andere achterhaald konden worden, financiele bijstand te verlenen. De afwijzende houding van de voorzitter van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs
I. P . Delprat en van de aan de Koninklijke Academie te Delft verbonden Dr.
S. A. Bleekrode, zouden de kans op overheidssteun toch in de weg hebben
gestaan. Bleekrode beschuldigde Tideman er van de uitvinding van LeNoir
v~~r de zijne te hebben laten doorgaan . Deze aanklacht kon worden weerlegd, maar daarmede waren Bleekrode's verdere bezwaren nog niet opgeheyen. Hij meende een fout in de berekening te hebben ontdekt en was er van
overtuigd, dat "goedkope bereiding van gas nog tot de vrome wensen bleef
behoren en dat de stoommachine nog niets van deze concurrentie te vrezen
had" . Konings naam werd niet genoemd door Bleekrode, niet in verband
met het knalgaswerktuig en evenmin in connectie met zijn octrooi aanvraag
voor het invoeren van een methode om watergas te bereiden ' l 9 ).
Nog voor het einde der eeuw werden in nederlandse bedrijven gasmotoren
in gebruik genomen. De almanak v~~r gasverbruikers van 1888 14 °) noemde
73 soorten van bedrijven, waar de gasmotor een besparing zou betekenen,
omdat de machine naar believen kon worden aan- of afgezet, welk voordeel
de stoommachine niet had. Zij was daarom aanbevelenswaardig voor kleinere bedrijven, waar de motor niet continu gebruikt behoefde te worden. Het
was niet de toepassing van het werktuig zoals Koning en Tideman zich hadden voorgesteld . Zoals wijlen Professor Dr. J. A. de Jonge constateerde kon
de gasmotor de industrialisatie tegenhouden.
" ' ) B. J . Tideman, Knalgaswerktuigen, zooals zij aan boord der schepen waarschijnlijk met voordeel de stoommachine kunnen vervangen: Verhandelingen en be rigten betrekkelijk het zeewezen . Onder redactie van Jacob Swart, 1860, pag. 453-478.
Met tekening.
"') S. A. Bleekrode. De drie concurrenten van den slOom: III Knalgaswerktuig.
Nieuw tijdschrift gewijd aan aile takken van volksvlijt etc., dl. 5, pag. 134-139. Doorman 1816,26-4-1851 : K. Enthoven Lzn. en Dr. S. Bleekrode res. 's Gravenhage en
Delft. Invoering ... toes tel om waterstofgas te maken voor verlichting.
''') Almanak ten dienste der gasverbruikers, 1888 (lste jg.) Uitgegeven door het
ambtenaarspersoneel der gemeente gasfabriek van' s Gravenhage ten behoeve van
hunne voorzorgskas.
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INLEIDING
In 1976 is de dissertatie van J. Mokyr, "industrial growth and stagnation
in the Netherlands", in boekvorm verschenen'). Deze studie vormt in de discussie over de aard van de economische ontwikkeling van het Koninkrijk in
de eerste helft van de negentiende eeuw een zeer belangrijke bijdrage, met
name door de gehanteerde methode. De auteur gaat uit van een expliciet
geformuleerde economische groeitheorie en hij plaatst bovendien zijn onderzoek in een comparatief kader').

*) E. de Vrijer, kandidaats-assistent bij de vakgroep Eeonomisehe gesehiedenis
(U .v.A.) en P. Boot, die dezelfde funetie heeft aan de Vrije Universiteit, waren op
velerlei wijzen behulpzaam bij het sehrijven van dit artikel.
') 1. Mokyr, Industrialization in the Low Countries, New Haven 1976.
' ) De versehillende standpunten zijn nog eens samengevat door P. R. D. Stokvis.
Het probleem van Nederlands' ekonomisehe stagnatie gedurende de 1ge eeuw, BTNG
9 (1978),517-535.
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Het uitgangspunt voor deze studie is de divergentie in de economische ontwikkeling van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden: in het latere Belgie
yond in Henegouwen en Luik - en in mindere mate in Gent -, binnen een
betrekkelijk korte tijdsspanne industrialisatie plaats; in het Noorden geschiedde dit veel trager, terwijl toch in beide gebieden, gezien vanuit historisch perspectief en tegen de achtergrond van de economische struktuur een
min of meer gelijke ontwikkeling verwacht mocht worden. De verklaring van
deze uiteenlopende ontwikkeling vindt de schrijver in het verschil in nominale
lonen tussen beide gebieden: het gemiddeld loon lag volgens hem in de noordelijke provincies 570/0 hoger dan in de zuideJijke').
De struktuur van het betoog, dat in een vlotte, stimulerende stijl is geschreyen, laat zich gemakkelijk afleiden uit de hoofdstukkenindeling. In het eerste
hoofdstuk wordt het probleem gesteld; vervolgens wordt de industrialisatie in
Belgie en de stagnatie in de noordelijke provincies beschreven. De hoofdstukken IV en V zijn de belangrijkste: hierin wordt "a model of early European
Industrialisation" ontwikkeld. Uit dit model deduceert de schrijver zijn
hypothese, dat een verschil in de funktionele inkomensverdeling een verschillend groeitempo van de economie tot gevolg heeft. Vervolgens wordt deze
hypothese getoetst aan beschikbaar statistisch materiaal. Tenslotte worden
een aantal alternatieve hypotheses besproken, waarna in het slothoofdstuk de
gevolgen van de industrialisatie voor Belgie geevalueerd worden.
Hoewel het boek van de Amerikaanse historicus vele belangrijke en interessante aanknopingspunten biedt, zullen wij ons in dit artikel beperken tot
een evaluatie van hoofdstuk V. Naar onze mening bevat dit hoofdstuk de
kern van het betoog: in het eerste gedeelte daarvan wordt de essen tie van het
model samengevat, in het tweede wordt dit toegepast. Alvorens dit hoofdstuk te bespreken, moeten wij enkele - wezenlijke - onderdelen van het
model de revue laten passeren, voorzover ze binnen het kader van dit artikel
relevant zijn.
Elders hopen wij nog op andere belangrijke eigenschappen van het model
in te gaan·).
HOOFDSTUK

1:

HET MODEL

1. Enige karakteristieken van het model
Mokyr onderscheidt binnen zijn model twee sektoren in de economie: een
z.g. traditionele - en een mod erne sektor. Beide sektoren produceren consumptiegoederen, de moderne sektor bovendien nog kapitaalgoederen die
worden aangewend bij de produktie van consumptie- en kapitaalgoederen in
deze sektor. In de traditionele sektor, die hoofdzakelijk op het platteland gesitueerd moet worden'), vindt bovendien nog de voortbrenging van land') Mokyr, a.w., 176 .
•) Deze publikatie zal in de loop van 1980 verschijnen.
') In werkelijkheid is een analyse van de traditionele sektor veel gecompliceerder
dan hier voorgesteld wordt; in de hierboven vermelde publikatie zal hier uitgebreid op
worden ingegaan.
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bouwproducten plaats. Bij de allocatie van arbeid naar industriele - en landbouwproduktie in de traditionele sektor laat de plattelandsbevolking zich leiden door het beginsel van het marginaai fysiek produkt. In de landbouw is dit
traditioneel dalend, gegeven een beperkte hoeveelheid land en een stijgende
bevolking, terwijl het juist bij de produktie van consumptiegoederen
constant is. Door de toenemende bevolkingsdruk is er een situatie ontstaan,
waarbij het marginaal produkt, hetzij het gehele jaar door, hetzij op bepaalde tijdstippen gedurende het jaar, bij het uitoefenen van landbouwaktiviteiten lager ligt, dan bij de produktie van consumptiegoederen. Als gevolg daarvan wordt door de plattelandsbevolking steeds meer arbeid gealloceerd naar
de produktie van consumptiegoederen, z-goederen in de terminologie van de
schrijver. Uiteindelijk ontstaat er een wijdverbreide plattelandsnijverheid,
door Mendels protolndustrie genoemd 6 ).
In de loop van de negentiende eeuw ontstond er naast de traditionele sektor een moderne sektor, waarvan het belangrijkste kenmerk was, dat de produktiviteit bij de produktie van consumptiegoederen hoger lag dan in de traditionele sektor, dankzij het gebruik van kapitaalgoederen. Gedurende enige
tijd bestonden er twee sektoren naast elkaar, zodat Mokyr hier spreekt van
een "realy disequilibrium model" ' ). De traditionele sektor fungeerde voor de
mod erne sektor als een groot reservoir van goedkope arbeid, een toestand die
met "pseudo labor surplus" wordt omschreven'). Tijdens deze fase, door de
schrijver het "growing up process" genoemd, vond de traverse plaats: de
overgang van een economie, waarin een traditionele, arbeidintensieve produktiewijze overheerste naar een economie, gedomineerd door de moderne,
kapitaalintensieve techniek. Zowel uit de beschrijving van het industrialisatie
proces in de zuidelijke Nederianden, als uit het feit, dat Mokyr de bekende
definitie van Hicks als uitgangspunt voor zijn analyse kiest, blijkt dat het hier
ondubbelzinning gaat om de substitutie van arbeidsintensieve - door kapitaalintensieve technieken 9 ) .
Het tempo van de groei van de moderne sektor, en dus ook de "snelheid"
waarmee de traverse wordt "afgelegd", hangt af van het tempo van de kapitaalaccumulatie. Daar de ondernemers in deze sektor, in de voorstelling van
de schrijver, geen beroep kunnen doen op de kapitaalmarkt, hangt dit accumulatieproces af van het gedeelte van de winst dat gelnvesteerd wordt.
') F. F. Mendels, Protoindustrialization: the first Phase of the Industrialization
Process, J.E.H. 32 (1972),241-61.
' ) Mokyr, diss., a.w., 414.
' ) Dit gedeelte van het model is hoofdzakelijk gebaseerd op: W. A. Lewis, Economic Development with Unlimited Supplies of Labor, Manchester School (1954), 13191, en J. C. H. Fei and G. Ranis, Development of the Labor Surplus Economy,
Homewood 1964.
9) Zie Mokyr, a.w., hst. II; J . Mokyr, The Industrial Revolution in the Low Countries in the First Half of the Nineteenth Century: a Comparative Case Study, J .E.H .
34 (1974),366,368; J . Hicks, A theory of Economic History, Oxford 1969, 141-43; cf.
de auteurs' appreciatie voor D.M . Bensusan Butt, On Economic Growth, an essay in
pure theory, Oxford 1963, die ekonomische groei ziet als .. . "the transition between a
steady state characterized by a very low capital/ labor ratio to one in which a much
higher capital/ labor ratio prevails" ... , Mokyr, a.w., 136.
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In navolging van Kaldor is Mokyr van mening, dat deze investeringscoefficient afhangt van de hoogte van het inkomen van de ondernemers: de
loontrekkenden sparen immers niet. Zijn de wins ten hoog, dan zal derhalve
ook het accumulatieproces snel kunnen verlopen; indien ze laag zijn, dan
geldt uiteraard het tegengestelde. Ais de winsten tot nul zijn genaderd komt
het moderniseringsproces tot stiistand 'O ).
Waarvan is nu de hoogte van de winst afhankelijk?
In dit gedeeJte van het model dat zowel op bijdrage uit de "school" van
Cambridge V.S., als op bijdragen uit de "school" van Cambridge Engeland
(Robinson, Hicks, Kaldor) steunt"), wordt een rigoreuze relatie tussen loonen winstvoet gelegd 12). Het analytische instrument dat hierbij gehanteerd
wordt is de z.g. "Factor Price Frontier", de factorprijs grens (fpg) . De fpg
drukt, gegeven een bepaalde produktietechniek, het functionele verb and uit
tussen loon- en winstvoet. Een produktietechniek wordt bepaald door een
viertal parameters. In de terminologie van Mokyr zijn dit: de arbeid/kapitaalverhouding in de consumptiegoederen industrie (n), de arbeidsproduktiviteit in deze sektor (c), de arbeid/kapitaalverhouding in de kapitaalgoederensektor (v) en de arbeidsproduktiviteit in deze sektor (m).
De algemene formule voor de fpg, waarin 7(" = winstvoet en w = loonvoet,
luidt 13)
7("=

nmv (c-w)
wv+ n (c-w)

Deze functie heeft de volgende eigenschappen. De eerste afgeleide is negatief, zodat er een inverse relatie tussen loon- en winstvoet bestaat: een stijging
van de lonen kan aileen maar, bij een constante techniek, ten koste gaan van
de winsten"). Uit de tweede afgeleide kan worden bepaald of de functie concaaf, dan wei convex t.o.v. de oorsprong loopt").
Wanneer v = n, dan is de functie een rechte lijn, de arbeid/kapitaalverhouding is in beide moderne sektoren gelijk. Voor n> v, de consumptiegoederensektor is kapitaal intensiever dan de kapitaalgoederensektor, is zij convex,
voor v> n concaaf.
10) Cf. J . Hicks, Capital and Growth, Oxford 1965, 145, N. Kaldor, Alternative
theories of distribution, R. Ec. Stud. (1955/ 56), 83-100.
I') Cf. H. J . J ones, An introduction to modern theories of economic growth, 1978,
hst. VI, G. C. Harcourt, Some Cambridge controversies in the theory of capital, Cambridge 1972.
") In het algemeen wordt in dit soort modellen uitgegaan van zgn. intensive productiefunkties, dwz produkt/ per arbeider. .. etc.
") Afgeleid uit de prijsstruktuur:
PqQ = wLq + ~PkKq
PkK = wLk + ~PkKu
P = prijs; Q en K = produktiekonsumptie- en kapitaalgoederen; Lk = arbeid; Kk =
kapitaal.
") d~ -nv' mc
dw = [wv + n(c-w») ' < 0
") d'~ 2nv'mc[v-n)
dw'= [wv+ n(c-w))'
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In het snijpunt met de y-as geldt: w = 0 => 11" = my; in het snijpunt met de xas: 11" = 0 => w = c.
It

w

Diagram I. Factor prijs grens.

Uit het diagram blijkt, dat een hoge winstvoet met een lage loonvoet samengaat. Samenvattend kunnen wij dus stellen, dat een hoge winstvoet een
hoge groeivoet betekent "), en dat de "snelheid" van het moderniseringsproces afuanke1ijk is van de loonvoet. Op basis van dit model, dat aileen aanbodfaktoren in beschouwing neemt, komt de auteur tens lotte tot zijn hypothese, gebaseerd op het bestaan van een aanzienlijk loonverschil tussen de
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden") .

2. Kapitaalintensiteit en de keuze van een moderne produktietechniek, J
Hierboven werd gesteld, dat het moderniseringsproces, zoals dit in Belgie
plaatsvond, een overgang naar kapitaalintensieve produktiewijzen betekende.
Welke deducties over dit verschijnsellaten dit soort modellen in het algemeen toe? Dit probleem zal thans worden besproken.
Tot nu toe zijn wij uitgegaan van een produktietechniek 18 ) . Stel dat er een
keuzemogelijkheid tussen twee moderne produktietechnieken bestaat. In het
algemeen zullen er immers meer keuzemogelijkheden aanwezig zijn.
" ) h = s1l"ll, h = groeivoet, S1l" is de "kaldorcoefficient"
" ) Cf. J . Mokyr, Demand vs Supply in the industrial revolution, J.E.H . 37 (1977),
981-1008 .
") Volgens Samuelson bestaat de Grand Factor Price Frontier uit een oneindig
aantal technieken, die zo een convexe curve vormen, zie H. Jones, a.w., 140-142.
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OJ

Diagram 2. f.p.g. : twee produktietechnieken, een snijpunt.

Uit het diagram blijkt, dat een economie waar een laag loonpeil geldt
(w< w*) techniek 7I" , W , kiest; voor economieen met een hoog loonniveau
(w> w*) geldt 7I", W , als meest winstgevende techniek. Kan men nu uitspraken
doen over de richting van de verandering in produktietechnieken die samengaat met een verandering in de winst- en loonvoet? Hicks merkt hierover op:
... "this is a shark, which economists have been hunting ever since
Ricardo''' "). Kan men bijvoorbeeld voorspellen, dat een verhoging van de
loonvoet voorbij w* "automatisch" leidt tot de overgang naar een kapitaalintensieve produktietechniek? Samuelson meende aanvankelijk deze
vraag bevestigend te moeten beantwoorden'O ). Uit het diagram kunnen wij
echter het volgende afleiden: 11"1> 71", ~ m,v I > m,v" de kapitaalgoederensektor wordt kapitaalintensiever. Bovendien: w, > w, ~ C, > C, de
arbeidcoefficient in de consumptiegoederensektor neemt af.
Uitspraken over+., de kapitaalcoefficient in de consumptiegoederensektor,
en rl" de arbeidcoefficient in de kapitaalgoederensektor worden bemoeilijkt
door het feit, dat het in beide technieken over verschillende kapitaalgoederen
gaat (d .w.z. met verschillende parameters), die niet zinvol met elkaar vergeleken kunnen worden. Het gevolg hiervan is, dat het - strikt formeei geredeneerd - onmogelijk is uitspraken te doen over de verandering van de kapitaalintensiteit in de gehele techniek . lndien echter de hierboven afgeleide twee
" ) J. Hicks, a.w., 153 .
lO) Zie H . Jones, a .w., 140-142; ook de diskussie in de Quarterly Journal of

Economics, 80 (1966),503-583 .
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voorwaarden omtrent ~ en...L gelden, zal het waarschijnlijk zijn, dat de genoemde ratio toeneemt.
mv
Het lijkt er dus op dit moment in de redenering op, dat, in navolging van
Samuelson, inderdaad kan worden aangegeven in welke richting het moderniseringsproces zich ontwikkelt, indien de loonvoet stijgt. Dat dit niettemin
niet onder aile omstandigheden juist is, zal in het volgende worden aangetoond.
De fpg's zijn dalende, kwadratische funkties, tenzij n= v. Dit betekent,
dat deze funkties in het algemeen twee snijpunten hebben. lndien deze snijpunten in het eerste kwadrant liggen ontstaat het volgende beeld:
It

It,

w

Diagram 3. f.p .g.: twee produktietechnieken, twee snijpunten.

Er geldt: 7r, > 7r" de kapitaalgoederensektor wordt kapitaalintensiever.
Echter: c, < c, de consumptiegoederensektor is niet minder arbeidintensief.
Het gevolg hiervan is, dat de vraag of de techniek 7r,W, in beide produktiesektoren kapitaalintensiever is dan de techniek 7r,W, niet meer beantwoord kan
worden. Of er twee snijpunten in het eerste kwadrant liggen (wiskundig is dit
gelijk aan de aanwezigheid van twee positieve wortels) hangt af van het feit of
het quotient::, de arbeid/ kapitaal verhoudingen in beide sektoren voldoende
verandert 2l ). nlndien zij gelijk zijn, is er natuurlijk per definitie maar van een
snijpunt sprake (n = v).
" ) Voor een afleiding zie J. Hicks, a.w., 156; ook M. Bruno, E. Burmeister
E. Sheshinski, QJE, 80 (1966), 532.
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Aileen onder de bijzondere voorwaarde, dat dit quotient constant blijft,
hetgeen een verandering in v en n niet uitsluit, zal er steeds een snijpunt in het
eerste kwadrant liggen. In het algemeen zal dit echter niet het geval zijn").
Wij komen dus tot de conclusie dat op basis van dit soort modellen, in het algemeen geen uitspraken kunnen worden gedaan over de richting van het moderniseringsproces, indien de loon- en winstvoet veranderen. De gedetailleerde uiteenzetting van het hierboven besproken probleem was noodzakelijk om
een evaluatie van het eerste gedeelte van hoofdstuk vijf op een voor de lezer
inzichtelijke manier mogelijk te maken").

3. Kapitaalintensiteit en de keuze van een moderne produktietechniek, 2
Het hierboven geanalyseerde probleem speelt in de stu die van de Amerikaanse historicus een fundamentele rol, zoals hierna zal blijken. Nadat de
schrijver, merkwaardigerwijs lOnder enige toelichting, de uit de literatuur bekende theorie van de faktorsubstitutie als gevolg van zich wijzigende faktorprijzen, als niet relevant van de hand heeft gewezen, construeert hij het volgende betoog 24 ), waarin de snelheid waarmee een economie zich moderniseert, centraal staat. Zowel in de Noordelijke als in de Zuidelijke Nederlanden yond modernisatie plaats; het tempo was echter wezenlijk verschillend.
Dit tempo werd bepaald door twee elementen, n.l. de groeivoet (h = S'II"'II") en de
hoeveelheid kapitaal, die benodigd was voor de nieuwe produktietechniek.
Het laatste element is afhankelijk van de kapitaalintensiteit van het produktieproces in de nieuwe techniek.
De auteur geeft ter verduidelijking daarvan Diagram 4.
Vit het diagram blijkt, dat er drie produktietechnieken zijn: 'II",W, en'll"2W2,
zijn in aile faktorprijscombinaties superieur aan de derde, de traditionele
techniek 'll"oWo. De traverse wordt uitgebeeld door lijnen EOE', E~E2, en EOE~.
De aanwezige inkomensverdeling is bepalend voor de keuze van de techniek:
indien w> w· wordt 'll"2W2, bij w< w· 'II",W, gekozen.
Met andere woorden, een economie met een laag loonpeil kiest '11", w, een
economie met een hoog loonniveau kiest 'lr2W2. Het pad EOE~ hoeft echter
niet te betekenen, dat er in totaal meer geaccumuleerd wordt dan bijvoorbeeld EOE'. Het verschil is slechts, dat de tijdsspanne die nodig is om het vereiste kapitaal bij elkaar te krijgen, groter is of - anders gezegd - de snelheid, waarmee geacumuleerd wordt ligt lager, omdat de winstvoet daalt tijdens het moderniseringsproces. Indien nu bovendien nog geldt, dat techniek
'lr2W2 kapitaalintensiever is dan techniek 'Ir,W" dan zal er een extra vert raging
optreden in het proces omdat meer kapitaal benodigd is. Kan men nu, zo vervoigt de schrijver zijn betoog, een verge1ijking maken over de kapitaalintensiteit van beide produktietechnieken? In zijn dissertatie komt hij uiteindelijk
tot de conclusie, dat 'lr2W2 kapitaalintensiever is dan 'Ir'W,H). In de als boek
")
")
")
")

Zie Bruno, Burmeister, Sheshinski, a.w.
Cf. G. C. Harcourt, a.w., hst. IV .
Mokyr, a.w., 165-168
Mokyr, diss., a.w., 309.
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It,

It,

w,

w

Diagram 4. f.p.g.: drie produktietechnieken. EE= traversen.

uitgegevert versie daarvan beschouwt hij het probleem echter als onoplosbaar26).
Tot welke opmerkingen geeft dit betoog, tegen de achtergrond van onze
uiteenzetting in § 2, nu aanleiding?
Ten eerste. De voorsteJling van Mokyr, namelijk een snijpunt in het eerste
.kwadrant moet eerder als uitzondering dan als regel worden beschouwd. Indien wij echter omwille van het betoog zijn visie accepteren, dan nog geldt:
Ten tweede. Indien wij onder handhaving van de keuzemogelijkheid, de
opvatting van de schrijver uit zijn dissertatie overnemen, dan zal een economie met een laag loonpeil, welke de auteur de zuidelijke Nederlanden acht
te zijn, techniek 7I",W, kiezen, de minst kapitaalintensieve. Merkwaardigerwijs kiest het latere Belgie, zoals we uit het betoog van de schrijver hebben
kunnen vaststeJlen, juist voor de meest kapitaalintensieve techniek. In dat geval zouden de ondernemers daar echter genoegen hebben genomen met een
lagere winstvoet dan mogelijk was, hetgeen onwaarschijnlijk geacht moet
worden. Maar dan verklaart het model juist niet wat er in werkelijkheid gebeurde.
Ten derde. Wij nemen de voorstelling over van de auteur, zoals die in de
boekuitgave van zijn dissertatie tot uitdrukking komt, nameJijk, dat er geen
uitspraken kunnen worden gedaan over respectieve kapitaalintensiteiten van
beide technieken, de voorsteJling die naar onze mening de juiste is. In dat geval moeten wij echter concluderen, dat daarmee eveneens de mogelijkheid
") Mokyr, a. w., 168.
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vervalt uitspraken te doen over het tempo van de modernisering, hetgeen nu
juist volgens 'de auteur het centrale thema was. Immers het nadelige effekt
van een relatief lage winstvoet, en dus lage groeivoet, kan weer teniet worden
gedaan door het feit, dat de kapitaalbehoefte mogelijk relatief nog meer afneemt.
Ten vierde. Wij laten het keuzeprobleem achterwege; beide economieen
hebben de beschikking over dezelfde produktietechniek, 11"2W2, en 1I",W, vallen
samen. In dat geval zal een economie met een laag loonpeil sneller accumuleren dan een met een hoog loonpeil. We voegen er echter aan toe, dat het onwaarschijnlijk is dat de produktie in het gebied met de hoge lonen dan lang
stand zal houden.
HOOFDSTUK

2. AARo

EN KW AUTEIT V AN DE LOONGEGEVENS

1. Inleiding

Na enkele opmerkingen gemaakt te hebben over de kern van het model van
de Amerikaanse historicus, rich ten wij nu onze aandacht op de toetsing van
de hierboven al enkele malen geformuleerde hypothese.
Deze komt hier op neer, dat de relatief lage lonen in de zuidelijke Nederlanden de industrialisering daar hebben gestuwd.
Heeft de schrijver voldoende, betrouwbaar materiaal verzameld om een
significant verschil in loonkosten tussen beide economieen te kunnen vaststellen? De schrijver, gezien de aard van zijn analyse, moet namelijk aantonen,
dat er een significant verschil in loonkosten per eenheid produkt aanwezig
was. Hij beschikt echter daartoe aileen maar over de nominale lonen per
werknemer en gaat er dan ook vanuit, dat gelijkheid van deze lonen in beide
gebieden neerkomt op gelijkheid van de loonkosten per eenheid produkt. Het
betreft hier dan een macro-economisch looncijfer. De rest van het onderzoek
spitst zich toe op het loonniveau per werknemer in het Koninkrijk.
De auteur moet twee vragen beantwoorden: was er aan het begin van de
onderzochte peri ode sprake van een loonsverschil en: bleef dit loonsverschil
gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw gehandhaafd? Idealiter
moet de schrijver, voor de gehele eerste helft van de negentiende eeuw de
beschikking hebben over structurele loongegevens, die betrekking hebben op
het gehele gebied. Vooralsnog beschikt de auteur slechts over de Nijverheidsstatistieken, uit het jaar 1819, door Brugmans uitgegeven, Ervan uitgaande, dat deze bron voldoende betrouwbaar en representatief is, tracht de
schrijver met behulp van incidentele loongegevens over enkele bedrijfstakken
de loonstruktuur en -ontwikkeling te schetsen. De betrouwbaarheid nu van
een macro-economisch looncijfer, op basis van de statistieken, hangt af van
de volgende elementen: 1 de wijze van aggregatie die correct dient te geschieden, 2 de kwaliteit van het basismateriaal, 3 de homogeniteit van het materiaal dat aggregatie moet toelaten. Mokyr is zich van deze problemen bewust
en gaat er ook op in"). Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat ... "in most
" ) Mokyr, a.w. , 170-175 .
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other respects, the data appear relatively reliable""). Zoals vermeld, constateerde hij op basis van deze cijfers, dat de lonen in het noorden 570/0 hoger
waren dan in het zuiden.

2. De aggregatie
We zullen nu de drie hiervoor genoemde elementen aan een nader onderzoek onderwerpen. In de eerste plaats zal de aggregatieprocedure onder de
loupe worden genomen, daarna de overige elementen.
Bij het berekenen van het gemiddeld dagloon per werknemer in een bepaalde bedrijfstak is de volgende werkwijze gevolgd. Op gemeentelijk niveau zijn
in 1819 enquetes gehouden naar aard van de bedrijvigheid, aantallen werknemers, gemiddeld loon per dag per werknemer, aantallen kinderen, gemiddeld
loon per dag per kind. Per provincie zijn deze gegevens geaggregeerd. Hierbij
heeft men eenvoudig de aantallen bedrijven, werknemers en kinderen per
bedrijfstak bij elkaar opgeteld. Het gemiddeld loon per werknemer/kind
werd verkregen door het gemiddeld loon in de gemeente, per bedrijfstak op
te tellen, en te delen door het aantal waarnemingen: het eenvoudige gemiddelde. Tenslotte werd v~~r het landelijke gemiddelde per bedrijfstak het midden van de spreidingsbreedte genomen.
In deze procedure zitten tenminste twee fouten: bij aggregatie van
gemeentelijk- naar provinciaal niveau had het loon gewogen moeten worden
met het aandeel van ieder bedrijf in de werkgelegenheid in de bedrijfstak. Bovendien had bij de berekening op landelijk niveau het gemiddeld loon gewogen moe ten worden met de aantallen werknemers. Deze laatste fout kan
thans reeds gecorrigeerd worden. De eerste fout pas, wanneer wij weer over
de gemeentelijke opgaven zouden kunnen beschikken. Het gevolg van de
gemaakte fout is, dat in een situatie, waarin een aantal grote bedrijven een
hoger loon, dan het gemiddelde betaalt, het macro looncijfer te laag uitvalt
en omgekeerd. Dit is binnen het betoog van de schrijver een belangrijke
constatering. Immers juist bij de modernisering in het zuiden zal zich dit verschijnsel hebben kunnen voordoen. Indien dit het geval is geweest zal het macro looncijfer in Belgie juist te laag uitvallen, terwijl in werkelijkheid in de
moderne sektor een hoger loon dan het gemiddelde betaald werd. Dan zouden de cijfers de indruk wekken de stelling van de auteur te ondersteunen,
terwijl zij dat in werkelijkheid juist niet doen. De omvang van de onnauwkeurigheid hangt onder andere af van de mate, waarin grote bedrijven overheersen.
Om deze bron nu toch te kunnen gebruiken moet Mokyr aantonen, dat er
geen correlatie bestaat tussen loonhoogte en bedrijfsomvang. Hij heeft getracht daarvoor het volgende bewijs te geven. Van de provincies Friesland en
Drenthe zijn gegevens op gemeentelijk niveau aanwezig. Op basis van deze
data worden 43 regressievergelijkingen uitgewerkt, waarin het verband tussen
loonhoogte en bedrijfsomvang tot uitdrukking komt, onder de veronderstelling, dat in iedere gemeente de bedrijfsomvang in de relevante branche gelijk
") Mokyr, a.w., 174.
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was. Bovendien werden door hem aileen die bedrijfstakken opgenomen,
waarvoor tenminste zeven waarnemingen werden gevonden. Van deze regressievergelijkingen wordt vervolgens onderzocht of de correlatiecoefficienten
significant van nul verschillen. Oit blijkt niet het geval te zijn, zodat de
auteur concludeert, dat er geen verband bestaat tussen bedrijfsomvang en
loonhoogte en dat derhalve de statistieken gebruikt kunnen worden.
Tegen deze test hebben wij echter een aantal bezwaren. Ten eerste mer ken
wij op, dat in de test slechts 26070, respectievelijk 38070 van de bedrijfstakken
van Friesland en Orenthe zijn opgenomen, terwijl zij slechts op 43% van het
aantal werknemers betrekking heeft. Men mag niet zonder onderzoek aannemen, dat de "steekproef" representatief is voor de gehele populatie van deze
provincies.
Maar zelfs indien ze dit wei zou zijn. dan moet de representativiteit van deze provincies voor het gehele Koninkrijk in het algemeen, en voor de provincies Henegouwen, Luik en Oost-Vlaanderen in het bijzonder, gering worden
geacht. Ook ten aanzien van de test zelf hebben wij bedenkingen. Wij hebben
deze test, in een licht gewijzigde vorm, die in het voordeel van de schrijver
werkt, namelijk opnieuw uitgevoerd, door tel kens het aantal werknemers met
de gemiddelde loonhoogte in een branche per gemeente te correleren. Ook
hebben wij aileen bedrijven opgenomen, waarvoor geldt dat er tenminste
zeven waarnemingen aanwezig waren. Echter eenmansbedrijfjes, bedrijven
waar aileen kinderen werken, een waarvoor partiele loongegevens worden
verstrekt (bijvoorbeeld "loon plus de kost"), hebben wij in afwijking van
Mokyr, buiten de test gelaten.
Het totaal aantal regressievergelijkingen vermindert dan tot 33; daarvan
blijken er nog 5 significant van nul te verschillen. Wij moeten hier echter aan
toe voegen, dat het significantieniveau bij lo weinig waarnemingen, - dit
'geldt dus zowel voor de 33 regressievergelijkingen van ons als de 43 van Mokyr, lo weinig betekenis heeft, dat er geen conclusies aan mogen worden
verbonden 29 ).
Samenvattend moeten wij dus concluderen dat deze tekst lO onbetrouwbaar is, dat er, anders dan Mokyr doet, niet de gevolgtrekking aan ontIeend
mag worden, dat de fout in de aggregatieprocedure van geen betekenis is.

3. De kwaliteit van de loongegevens van 1819
Volgens Mokyr is het aggregeren der loongegevens van aflOnderlijke bedrijven, naar hij ten onrechte meent, niet van invloed geweest op de hoogte
der provinciale gemidde1den, ten aanzien van de kwaliteit van de gegevens
van 1819 heeft hij echter een drietal bedenkingen; wij komen hiermee tot het
tweede element, waarvan de betrouwbaarheid van de macro-economische
looncijfers op basis der statistieken afhankelijk is.
Ais eerste bedenking noemt Mokyr de loonbetaling in natura. Oit gebruik
lOU nauwelijks zijn voorgekomen, omdat, zo stelt hij, de volkshuishoudin") H . Rijken van Olst, Aigemene Statistiek, Assen 1974, 183. Uit de tabel blijkt,
dat de significantiegrens een "funktie" is van het aantal waarnemingen. Bij weinig
waarnemingen is deze grens weinig zinvol.
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gen van Noord en Zuid in hoge mate waren gemonetiseerd. Slechs in incidentele gevallen speelden voorzieningen als kost en inwoning een rol bij de
vaststelling der lonen. De broodbakkerijen van de stad Groningen worden
hierbij als voorbeeld genoemd lO ).
Van onze kant merken wij op, dat het truckstelsel de gehele negentiende
eeuw is voorgekomen. De gedwongen winkelnering werd in Nederland zelfs
pas in het begin van de twintigste eeuw wettelijk verboden"). Samenhangend
met de aard van de uitgeoefende economische activiteiten en de gewoonten,
die zich in de diverse streken ten aanzien van de loonbetaling hebben ontwikkeld, moet dan ook veeleer worden aangenomen, dat de beloning van arbeid
zich niet overal op eenzelfde wijze heeft voltrokken. Gefingeerde, dan wei
locaal geldende prijzen van de als loon verkregen produkten zijn op de hoogte van de in geld uitgedrukte lonen direkt van invloed geweest. Belangrijker
dan deze constatering is evenwel, dat Mokyr door aan de faktor der loon betaling in natura geringe waarde toe te kennen, in feite de onbewezen vooronderstelling invoert, dat genoemde faktor op aile door Brugmans vermelde
lonen van 1819 in gelijke mate inwerkte.
Een tweede bedenking, die door Mokyr in verband met de betrouwbaarheid der loongegevens naar voren wordt gebracht, betreft de stuklonen. In de
huisnijverheid en ook in andere bedrijfsvormen van de textielindustrie
bestond een direkte relatie tussen enerzijds de hoeveelheid per dag voortgebracht produkt, - mede afhankelijk van de feitelijke omvang van de arbeidsdag - en anderzijds het daginkomen. Niet gewerkte, of aan nevenactiviteiten bestede uren had den een negatieve, en overvolle dagen een positieve
uitwerking op de hoogte der lonen. De kwestie der stuklonen speelt volgens
Mokyr geen grote rol. Onafhankelijke informatie - welke? - over de belgische huisindustrie en het feit, dat buiten de textielindustrie stuklonen van vee I
minder betekenis waren, zouden dit staven.
Het onderhavige probleem werd door de opstellers van de Nijverheidsenquete van 1819 ook onderkend. In de aan de gemeenten toegezonden
"Model-Tabelle" van opgaven van 1819 werd verzocht melding te maken
van het verschijnse1 der stuklonen en daarnaast "de verdiensten zoo veel
doenlijk te reduceren tot eene berekening per dag""). Dat aan deze lastgeving in grote mate gevolg werd gegeven, betekent echter niet, dat daarmee het
probleem der stuklonen is opgelost. Het is aileen verschoven naar de toegepaste wijze van omrekening van stuk- naar daglonen en deze was in de
verschillende gemeenten niet dezelfde.
") 1. Mokyr, a.w., 174.
") In 1888 werd door de centrale overheid een enquete ingesteld naar de gedwongen
winkelnering. Vit door Postma gepubliceerde antwoorden van de Commissarissen des
Konings leidden wij af, dat met name de loonbetaling van veenarbeid aan misstanden
onderworpen was en dat gedwongen winkelnering in de veenstreken een vanouds bekend verschijnsel was. A. Postma, Het resultaat van een enquete naar de gedwongen
winkelnering in 1888, in E-. en So. H.J., XL, 's-Gravenhage, 1977, 182-198.
") Stadsarchief Gent, Serie K 2/ I, bundel E.
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Wij zullen dit thans demonstreren aan de lonen van de huisspinnerij en de
huisweverij van Vlaanderen. Zoals gesignaleerd deed het probleem der omrekening zich voornamelijk voor bij de huisindustrie, die de grootste omvang
had in de provincies West en Oost Vlaanderen. Welnu, voor deze gewesten
hebben wij gepoogd na te gaan of in de gemeentelijke opgaven van de daglonen der thuiswerkers verschillen zijn aan te wijzen, die op genoemd probleem
zijn terug te voeren. Het is immers te verwachten, dat - gelet op de weinig
uiteenlopende produktie- en marktomstandigheden in de diverse vlaamse
gemeenten - de daglonen van de huisindustriele producenten van eenzelfde
bedrijfstak bij gelijke arbeidsinput overeenkomen. Zouden de gemeentelijke
opgaven weinig verschillen, dan meenden wij te mogen concluderen, dat de
vasts telling der geldelijke dagverdiensten op betrouwbare wijze was geschied.
Aan de hand van de opgaven van de plattelandsgemeenten van Oost Vlaanderen komen wij echter tot een tegengestelde conciusielJ). Over de bedrijfstakken der vlasspinnerij en linnenweverij, waarin het overgrote deel der
thuiswerkers werkzaam was, merken wij het volgende op.
In de 125 oostvlaamse plattelandsgemeenten, waarvan wij over opgaven
beschikken betreffende de beoefening der vlasspinnerij, vertonen de lonen
zeer grote verschillen. Berekenen wij ais spreidingsmaatstaf voor de gegevens
van volwassenen de spreidingsbreedte, dan komen wij uit op 55 cent. De gemeente Semmersaeke geeft voor de vol was sen spinsters het laagste dagloon,
en wei 5 cent, en Pollaere en Nedereenaeme het hoogste, 60 cent. Dat de geografisch verspreide ligging niet als oorzaak van het verschil in loonopgaven is
aan te wijzen, blijkt onder andere door de opgaven te bezien van twee in elkaars nabijheid gelegen gemeenten in het arrondissement Oudenaarde; van
Peteghem en van Maercke. In de eerste gemeente verdienden volwassen
spinsters een gemiddeld dagloon van 50 cent en in de tweede lOU dit slechts 8
cent bedragen. Ook in het arrondissement Gent zijn dergelijke voorbeelden
aan te wijzen. De dicht bij elkaar gelegen gemeenten Mariakercke - ten
noordwesten van Gent - en Oostacker - ten noordoosten van Gent - vermeld en een gemiddeld dagloon van respektievelijk 15 en 40 cent. In het arrondissement Aalst constateren wij, dat zelfs de twee aangrenzende gemeenten Impe en Vlierzele zeer uiteenlopende lonen opgeven, namelijk 12 en 35
cent. Deze voorbeelden maken duidelijk, dat in de verschillende gemeenten
van Oost Vlaanderen - niet onaannemelijk is, dat het verschijnsel ook in
West Vlaanderen voorkwam - de omrekening van stuk- naar daglonen niet
op eenzelfde wijze heeft plaatsgevonden. Ongetwijfeld zullen de gemeenten
met lage loonopgaven een faktor als onvoldoende werkgelegenheid en bijgevolg niet aan spinactiviteiten bestede daguren bij de berekening van het inkomen hebben meegeteld. Voorts staat vast, dat een aantal gemeenten de winterse inkomsten van het vlasspinnen over aile arbeidsdagen van het jaar heeft
gespreid. Berekening van het gemiddelde daginkomen, me de op basis van

") Het speuren naar de loonopgaven van 1819 van de westvlaamse plattelandsgemeenten heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd.
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de door ons als onjuist aangemerkte gemeentelijke opgaven, is dan ook een
weinig zinvolle zaak 34 ).
Wenden wij ons thans tot de linnenweverij. Hier geeft de spreiding van de
opgaven der gemiddelde lonen eveneens aanleiding de betrouwbaarheid van
de als zeer laag te beschouwen gegevens - lonen beneden de 40 cent per dag
- niet te hoog aan te slaan. In het arrondissement Aalst vermeldt de gemeente Nederhasselt een gemiddeld dagelijks weefloon van 25 cent, terwijl de in elkaars nabijheid gelegen gemeenten Borsbeke, Herzele en Ressegem een loon
van 62 cent geven. In het arrondissement Gent signaleren wij hetzelfde verschijnsel. In Eeke zou een gemiddeld weefloon van 40 cent gelden, terwijl het
aangrenzende Zeverghem 60 cent noteert. De modus en de mediaan van de
door ons verzamelde loongegevens in de 144 oostvlaamse plattelandsgemeenten kwamen beide uit op 60 cent.
Niet aileen het beperkte aantal zeer lage waarden geeft aanleiding tot het
maken van kanttekeningen, maar ook het grote aantal gegevens tussen de 40
en 50 cent. Overeenkomende produktie- en marktomstandigheden voor de
individuele weyers maken niet aannemelijk, dat het verschil in gemiddeld
dagloon tussen de onderscheiden, in elkaars nabijheid gelegen, gemeenten 20
tot 50 procent kon bedragen. Bij de omrekening van stuk- naar daglonen zijn
veel respondenten stellig aan de voorzichtige kant gebleven.
Zonder gegevens echter als onbetrouwbaar ter zijde te schuiven, geeft de
berekening van het gemiddelde dagelijkse weefloon uit de ons ter beschikking
staande loonopgaven een cijfer van 54 cent. Beperken wij ons tot waarden
boven de 45 cent - een selektie, die gebaseerd is op een afwijzing van
loongegevens, die meer dan ~ (= 8,90 cent) beneden het gemiddelde van de
populatie liggen -, dan stijgt het gemiddelde looncijfer tot ruim 57 cent").
Dat een gemiddeld weversdagloon v~~r heel Oost Vlaanderen van 43 cent,
vermeld in de "Nijverheidsstatistieken" van Brugmans, als onjuist dient te
worden beschouwd, zal in hetlicht van het voorgaande geen verwondering
wekken'6).
De derde door Mokyr genoemde bedenking, die invloed zou kunnen uitoefenen op de hoogte der lonen, betreft het seizoenskarakter van verschillende industrieIe activiteiten. Het enige bezwaar, dat Mokyr hierbij aantekent,
richt zich op de lengte der arbeidsdag. Deze varieerde gedurende het jaar en
34) In de 125 plattelandsgemeenten, waarvan wij over opgaven beschikken, telden
wij 29.911 volwassen spinsters. Dit getal dient nog met enkele duizenden te worden
verhoogd, omdat een aantal van de 125 gemeenten slechts melding maakte van het
relatieve deel van hun bevolking, dat de spinnerij beoefende. Naast deze gemeenten
waren er nog, die slechts het aantal huishoudens opgaven, waarin gesponnen werd,
en gemeenten, die volwassenen en kinderen onder een noemer schaarden. Rijksarchief Gent, Hollands Fonds, B 120-121 .
" ) Yoor 144 oostvlaamse plattelandsgemeenten hebben wij opgaven over de linnenweverij gevonden. Geteld werden 11.767 volwassen weyers, waarvan er voor 8.973
loongegevens waren . Rijksarchief Gent, Hollands Fonds, B 120-121.
)6) I. J . Brugmans, Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de Eerste Helft
der 1ge Eeuw, I, 's-Gravenhage, 1956,331.
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be'invloedde dienovereenkomstig de daglonen in de verschillende seizoenen.
Omdat evenwel - interpreteren wij Mokyr op dit punt juist, zijn redenering
is niet duidelijk - in de Enquete van 1819 melding wordt gemaakt van daglonen en niet van jaarlonen, zouden de uit de seizoenswerkzaamheden voortvloeiende verschillen in dagloon elkaar compenseren. Men stapte tijdens het
jaar van het ene seizoensbedrijf naar het andere over. Op het loonniveau zouden daardoor de seizoenen geen invloed meer uitoefenen.
Waar Mokyr hier echter aan voorbij gaat is het feit, dat de hoogte der daglonen niet aileen bepaald werd door de lengte van de arbeidsdag. Waren de
onderscheiden produktiestruRturen er in de regionen de oorzaak van, dat niet
in aile seizoenen een ze1fde mate van werkgelegenheid verzekerd was, de daglonen reageerden gedurende het jaar op de periodiek optredende tekorten en
overschotten aan arbeid, kortom op de zich wijzigende omstandigheden op
de arbeidsmarkt. Zomerlonen waren niet aileen hoger dan winterlonen, omdat in het eerste jaargetijde de lengte van de arbeidsdag groter was, maar
veeleer omdat in de zomer arbeid een schaarser goed was dan in de winter.
Bezien wij nu de weging der loongegevens.
Oat de door het jaar uiteenlopende industriele werkgelegenheid van invloed is geweest op de hoogte der lonen betekent, dat deze werkgelegenheid
bij een berekening van loongemiddelden als wegingsfaktor dient te worden
opgenomen. Voorts moet bij de bepaling van de gewogen gemiddelde
industriele lonen nog in het bijzonder worden rekening gehouden met
industriele beroepsuitoefeningen - met name de proto-industrie -, die in
samenhang met agrarische activiteiten werden beoefend. Door nu voor de
19 nederlandse provincies zonder weging gemiddelde lonen vast te stellen
op basis van de, door de "Nijverheidsstatistieken" voor de verschillende
bedrijfstakken verstrekte lonen en aantallen werklieden, gaat Mokyr aan dit
alles voorbij. Oat hieruit grove onjuistheden voortvloeien, maakt een tweetal
voorbeelden duidelijk .
Het eerste voorbeeld heeft betrekking op de provincie Drente. Voor dit gewest komt Mokyr tot een gemiddeld industrieelloon van 73,4 cent per dag.
Bij de berekening ziet de amerikaanse historicus echter over het hoofd, dat
onder de 1967 tewerkgestelde volwassenen in Orente er zich 1152 bevonden,
die slechts een drietal maanden per jaar actief waren, van Pasen tot medio
julp7). Het betrof veenarbeiders, die gedurende deze maanden een gemiddeld
loon verdi end en van 87 cent per dag. Zouden wij deze groep uitsluiten, dan
valt het gemiddelde drentse loon terug tot 54,2 cent, of met meer dan een
kwart" ). Een en ander geeft aan, in welke mate goedbetaalde seizoens" ) 1. W. de Zeeuw, Peat and the Dutch Golden Age. The historical meaning of
energy-attainability, in A.A.G. Bijdragen, 21 , Wageningen, 1978,315 . P. van Schaik,
De economische betekenis van turfwinning in Nederland, in E-. H.l ., XXXII ,
s'-Gravenhage, 1968, 174-200. 1. M. M. de Meere, Gastarbeid in de omgeving van
Maarsen in 1811 . (Onze dank aan deze auteur, die ons zijn manuscript ter inzage heeft
gegeven; het werk zal als artikel verschijnen in het laarboek Oud-Utrecht, jrg. 1980.)
" ) Volgens 1. M. M. de Meere en P . van Schaik (a.w., 183 e.v.) werd het zware
veenwerk door trekarbeiders, met name duitse jonge mannen, verricht. De autochtonen hebben zich tot ver in de 1ge eeuw afzijdig gehouden .
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activiteiten Mokyr's wijze van vaststelling van gemiddelde lonen kunnen
beinvloeden.
Ditzelfde geldt, maar dan in omgekeerde richting, ook voor slechtbetaalde
seizoensactiviteiten. In West en Oost Vlaanderen werd de belangrijkste tak
van industrie, de linnennijverheid, als seizoensbedrijf beoefend. Naast
spinsters en weyers, die voor slechts een drie- tot viertal maanden per jaar
hun spinnewiel en weefgetouw voor een agrarische beroepsuitoefening verlieten, was er een grote groep - wij schatten deze rond 1819 op bijna de helft
van het totaai aantal daarbij betrokkenen -, waarvoor spinnen en weven
niet meer dan drie tot zes maanden per jaar een bron van bestaan vormde.
Omdat de loongegevens van de "Nijverheidsstatistieken" in de overige bedrijfstakken aanzienlijk verschillen van de lonen in de linnennijverheid en
omdat bijna drie kwart der loongegevens op de laatste beroepscategorie betrekking heeft, komt Mokyr tot een gemiddeld dagloon op jaarbasis voor
West Vlaanderen van 32,2 cent en voor Oost Vlaanderen van 40,3 cent").
Buiten de provincies West en Oost Vlaanderen kwamen slechtbetaalde seizoensactiviteiten - voor het merendeel proto-industrie - nog in niet onaanzienlijke mate voor in Overijssei en Luik .
Thans de industriele produktietechnieken.
Stipten wij boven reeds aan, dat de regionaie verschillen in de produktiestructuur van invloed zijn geweest op de uiteenlopende hoogte der lonen en
brachten wij dit in verband met het seizoen om de nadruk te leggen op de
varierende werkgelegenheid, ook afhankelijkheid van toegepaste produktietechnieken heeft op de werkgelegenheid ingewerkt. Werd in het merendeel
der industriele bedrijfjes uitsluitend gebruik gemaakt van handwerktuigen, in
de trafieken van de beide Hollanden daarentegen werd de gang van het prodUktieproces veeial beheerst door brandstofvergende ovens van onder andere
branderijen en op windkracht voortbewogen wieken van molens. Het waren
bedrijven, die naast produktieregelmaat verstorende faktoren als diskontinue
aanvoer van grondstoffen en afzet van gereed produkt - meer dan op locale
mark ten aangewezen bedrijven, moet het grillige verloop van wereldvraag en aanbod bij de intensiteit der activiteiten een rol hebben gespeeld -, bovendien nog afhankelijk waren van de regelmaat in de energievoorziening. Zijn
wij onvoldoende op de hoogte van de aard der verstoringen in het prod uk tieproces van bedrijven, die turf als brandstof gebruikten, over molens is ons
meer bekend'O). Gebrek aan windkracht, waarvan met name in voor- en najaar sprake was, deed soms wekenlang de molens stilstaan. Produktieonderbrekingen en wisselingen in produktietempo kwamen bij deze bedrijfstechniek veelvuldig voor. Op dagen echter, waarop de wind het niet af liet weten,
") Om verschillende in dit kader genoemde en nog te noemen redenen zijn wij van
oordeel, dat bij de vaststelling van de gemiddelde lonen in de beide vlaamse provincies
de loongegevens der spinnerij en weverij niet dienen te worden opgenomen. Wanneer
Mokyr tot eenzelfde mening was gekomen, zou hij het gemiddelde industriele loon in
West Vlaanderen op 55,8 cent en dat in Oost Vlaanderen op 55,5 cent hebben gesteld.
<0) Ten aanzien van turf constateren wij hier slechts, dat natte lentes en zomers van
invloed waren op winning, aanvoer en gebruik.
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moest deze zodanig benut worden, dat zeer lange arbeidstijden voor de arbeiders het gevolg daarvan waren").
Maar de varierende werkgelegenheid en de lange arbeidsdagen hadden ook
positieve kanten. Wij menen, dat deze onder andere in de hoge lonen tot uitdrukking kwamen. Hoge lonen op gewerkte dagen dienen immers tevens te
worden beschouwd als vergoeding aan de werklieden voor hun beschikbaarheidsnut op dagen, waarop zij noodgedwongen hun tijd op andere wijze
moesten doorbrengen. Een en ander impliceert, dat de zeer hoge daglonen in
vele hollandse bedrijven een ander karakter droegen dan daglonen elders,
waar men van een regelmatiger produktieverloop verzekerd was. Van dit alles
is de zaanse papiernijverheid een sprekend voorbeeld. Ondanks het economische verval sedert 1800 en de zware werkloosheid in de Zaanstreek, zouden de
noordhollandse papiermolens (die bijna aile in deze regio stonden) in 1819
aan 722 volwassen arbeiders nog een gemiddeld dagloon van fl. 1,20 hebben
uitgekeerd"). Werden deze inkomsten dagelijks verworven, dan kunnen de
werklieden in de papiermakerijen, gelet op de lonen in andere bedrijfstakken,
tot de groep der "goedbetaalden" worden gerekend. De mening van B. W. de
Vries is echter, dat "ook voor de toenmalige begrippen de arbeidslonen in
deze industrie beslist aan de lage kant waren"4l). Voor de verklaring van deze
paradox lijkt het ons acceptabel aan te kloppen bij de varierende werkgelegenheid in de papierindustrie. Deze heeft enerzijds tot gevolg gehad, dat het
gemiddelde der uitbetaalde daglonen hoog lag, maar anderzijds, dat het gemiddelde daginkomen op jaarbasis berekend, vanwege de vele niet gewerkte
dagen zeer aanzienlijk lager uitkwam.

4. De homogeniteit van de industriele arbeid
Buiten de hier behandelde bezwaren tegen het gebruik van de door Brugmans vermelde daglonen voor berek~ning van gemiddelde industriele lonen
in de 19 provincies, is door Mokyr nog aan twee andere belangrijke zaken
voorbij gegaan. Wij noemen allereerst de aard van de industriele arbeiderspopulatie. Omdat deze van provincie tot provincie andere eigenschappen
vertoonde, is de berekening van Mokyr van de gemiddelde lonen er nogal
door beinvloed. Anders beschouwd: de industriele arbeidsmarkt kenmerkte
zich niet door een aanbod van homogene arbeid. Op deelmarkten werden allerlei soorten arbeid aangeboden, die in de verschillende provincies niet in
") B. W. de Vries, De Nederlandse Papiernijverheid in de Negentiende Eeuw,
's-Gravenhage, 1957, 124.
") 1. J. Brugmans, a.w., 1, 300. Wij merken in dit verband op, dat het gemiddelde
dagloon van fl. 1,20 ons wat onwaarschijnlijk voorkomt. Vit een loonopgave van 1812
van een zestal papiermolens - weliswaar grauw- en basterdpapiermolens - te Assendelft berekenden wij een gemiddelde van 80 cent per dag (de meeste arbeiders werden
er zelfs op stukloon betaald). De best betaalde werkkrachten, de molenaars, verdi enden er fl. 1,00 per dag. (B. W. de Vries, a.w., 307). Sinds 1812 hebben zich de omstandigheden in de zaanse papiernijverheid niet in gunstige richting ontwikkeld, zodat een
gemiddeld loon van fl. 1,20 voor alle volwassen werklieden in de noordhollandse
papiermakerijen in 1819 als te hoog moet worden beschouwd.
") B. W. de Vries, a.w., 305.
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eenzelfde mate werden aangewend. Vloeide onderscheid in arbeid voort uit
kwaliteiten, die op specifieke beroepen waren toegesneden - verworven kennis door opleiding kon hierbij een belangrijke ral spelen -, voor de samenleving van de eerste helft van de negentiende eeuw is het aannemelijk te veronderstellen, dat met name vraag naar en aanbod van fysieke kwaliteiten op
deelmarkten de prijs van arbeid bepaalden. Arbeid van vrouwen en kinderen
kende immers een geringere beloning dan die van volwassen mannen, vooral
die tussen de 20 en 40 jaar. In hoeverre nu in de verschillende provincies
industriele arbeid over mannen, vrouwen en kinderen verdeeld was, is aan de
hand van de categorie-indeling van de Enquete van 1819 niet na te gaan. Er
werd slechts verzocht een onderscheid aan te brengen tussen volwassenen en
kinderen. Een leeftijdsgrens tussen beide groepen werd zelfs niet verstrekt 44 ).
Kunnen wij dus niet vaststellen, welke voor de afzonderlijke provincies de
verdeling is geweest tussen de bij nijverheid betrokken mannen en vrouwen,
dat in een aantal gewesten de vrouw/man ratio bij de berekening van het
pravinciaal gemiddelde loon aan de zeer hoge kant was, concluderen wij uit
de beroepsindeling en de daarbij gegeven aantallen. In bedrijfstakken als
vlasspinnerijen, kantwerkerijen en wolbreierijen waren bijna uitsluitend
vrauwen werkzaam. Genoemde activiteiten waren kwantitatief in de Zuidelijke Nederlanden van belang. Op de 101.775100ngegevens van volwassenen in
Oost Vlaanderen hadden er 52.824, of wei 51,9 070, betrekking op de lonen
van vlasspinsters en 4.129, dus 4,1%, op die van kantwerksters. Het, door
Brugmans vermelde, gemiddelde loon der vlasspinsters, 30 cent, is dus wei in
bijzondere mate van invloed geweest op het, door Mokyr, voor Oost Vlaanderen vermelde gemiddelde industriele loon · van 40,3 cent. In de provincie
West Vlaanderen hebben de grotendeels op het platteland door vrouwen verworven spinlonen een nog sterker stempel gedrukt op het gemiddelde
industriele loon. Bedroeg dit volgens Mokyr 32,3 cent, de "Nijverheidsstatistieken" vermelden, dat op 74.758 volwassenen 39.037 spinsters, 52,2%,
gemiddeld een loon van 18 cent hebben verdiend. Voorts had den er 3000
kantwerksters, 4 % der loongegevens van volwassenen, een gemiddeld dagloon van 31 cent.
In de provincie Antwerpen waren het de kantwerksters, die bovenmate in
Mokyr's berekende gemiddelde loon van 48,6 cent zijn vertegenwoordigd.
Deze besloegen met een loon van 23 cent, 9.136 loongegevens op een totaal
van 26.912, of wei 33,9 %. Van wat minder relatief belang, maar zeker van
invloed op een onevenredige verdeling van mannen en vrouwen, was de bedrijfstak der wolbreierijen in Henegouwen. Op een totaal van 32.707 vol wassenen, die volgens Mokyr gemiddeld 77, I cent per dag verdienden, werden
3.867,11,8 %, wolbreisters met een loon van 21 cent opgenomen").
In welke mate de overige bedrijfstakken door vrouwen dan wei door mannen werden beheerst, is moeilijk na te gaan. Het is echter niet aannemelijk,
dat in de provincies Oost Vlaanderen, West Vlaanderen, Antwerpen en He" ) "Model-Tabelle", Stadsarchief Gent, Serie K 211, Bundel E.
") J. Mokyr. a.w.• 176 en 177. I. J. Brugmans. a.w .• 1.247-417.
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negouwen in andere dan de genoemde industriele beroepsuitoefeningen vrouwen minder vertegenwoordigd waren dan elders in Nederland en Belgie.
Eveneens achten wij het onwaarschijnlijk, dat in de vier gewesten de door
mannen beheerste beroepen in grotere mate voorkwamen, en wei, omdat het
vlasspinnen, het speldenwerk en het breien van wol enerzijds door vrouwen
werd bedreven, die in een landelijke economie waren opgenomen en anderzijds door vrouwen, die veelal niet op de arbeidsmarkt terecht konden dan bij
uitoefening van thuiswerk'6).
Een tweede punt, dat van belang is bij een onderlinge vergelijking van provinciaal gemiddelde lonen, betreft het incidentele karakter van de loongegeyens van Brugmans; ook hieraan is Mokyr voorbijgegaan. De op de lonen inwerkende stand van de conjunctuur was eind 1819 v~~r de verschillende bedrijfstakken en regionen niet dezelfde. Naast strukturele onwikkelingen, als
afstemming van het produktieapparaat op de nieuwe internationale marktconstellatie van na 1814, zijn ook toevallige vraag- en aanbodverschuivingen
van invloed geweest op de stand der conjunctuur, en daarmee op de beloning
van arbeid. Om inzicht te verwerven in de veranderingen der lonen op korte
termijn, zijn wij aan de hand van beschikbare loongegevens van 1816 van de
provincies Drente, Noord Brabant, Utrecht en Noord-Holland en aan de
hand van voor 1816 en 1818 in het Rijksarchief van Brugge gevonden gemeentelijke opgaven van nijverheidslonen van de provincie West Vlaanderen
nagegaan in hoeverre er verschillen bestaan tussen deze en de provinciale opgaven van 181947 ).
Wat de "Statistiek" van 1816 voor de vier noordelijke provincies betreft,
zij opgemerkt, dat een vergelijking van lonen met de "Statistiek" van 1819
'6) Het verschijnsel der laagbeloonde thuisactiviteiten van vrouwen kan gezien worden als een bijzondere vorm van inschakeling van vrouwen in het arbeidsproces, en wei
als benutting van de aan huis gebonden vrouwelijke arbeid. Ais zodanig betekende het
thuiswerk een mogelijkheid tot extra-inkomsten, tot noodzakelijke aanvulling van het
karige gezinsinkomen. Die regionen, wier produktiestruktuur dit soort activiteiten
toestond beschikten daardoor over een vergroot aanbod van vrouwelijke industriele
arbeid. In het grove kencijfer van de industrie-intensiteit (de verhouding van de bij de
industrie betrokken volwassenen en de grootte der bevolking) komt dit voor de provincies Oost en West Vlaanderen en in mindere mate voor het gewest Antwerpen tot uiting. Berekend op basis van door E. W. Hofstee (a.w., 190-193) gegeven provinciale bevolkingsaantallen en uit Brugmans (a.w., 247-417) berekende aantallen volwassen
industrie-arbeiders, kwamen wij voor 1819 voor West Vlaanderen op een industrieintensiteit van 0,1404, voor Oost Vlaanderen van 0,1611 en voor Antwerpen van
0,0893. De industrie-intensiteit in het stedenrijke Zuid-Holland was daarentegen
slechts 0,0514. (De waarde van het gebruik van het kencijfer is echter beperkt. En wei,
omdat de gegevens van de "Nijverheidsstatistieken" niet voor aile provincies een zelfde mate van volledigheid hebben en omdat is aangenomen dat voor aile beroepen gedurende het jaar een gelijk aantal werkdagen gold. Bovendien, waar de Z-goed nijverheid sterk vertegenwoordigd was, had de industrie-intensiteit een hogere waarde dan
waar dit niet het geval was . De industrie-intensiteit van Overijssel - bombazijn - en
Luik - metaalbewerking - bedroegen respektievelijk 0,0795 en 0,0758, maar van
Zeeland - nauwelijks proto-industrie - slechts 0,0311.)
47) I. 1. Brugmans, a.w., 1,1-139. Enquete 1816: Rijksarchief Brugge, Modern Archief, Ie serie, 1030. Enquete 1818: Rijksarchief Brugge, Modern Archief, 2e serie,

9780-9781.
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wordt bemoeilijkt door de onvolledigheid der opgaven (veel gemeenten hebben in het gehee1 niet of maar ten dele gevraagde opgaven verstrekt), de ongelijke bedrijfsindeling (de "Statistiek" van 1819 werd vergezeld van een lijst
van de meest voorkomende bedrijfstakken; eenzelfde indeling was voor 1816
niet voor handen), en de aard van het onderzoek (in 1816 werden geen opgayen van werkwinkels verlangd, werd geen verschil gemaakt tussen tewerkstelling en lonen van kinderen en volwassenen en waren de vragen naar de staat
der bedrijven minder uitvoerig; kortom de "Statistiek" van 1816 was beperkter van opzet)48).
Wat zijn onze bevindingen? Op basis van loongegevens van 294 werklieden
in de provincie Drente - aileen daglonen en weeklonen, na deling door de
faktor 6, werden in onze beschouwing betrokken - kwamen wij op een gemiddeld dagloon van 68 cent. Omdat veenderijen in de telling van 1816 niet
zijn opgenomen, is onze voorzichtige conclusie, dat het gemiddelde drentse
loon van 1816 uitsteeg boven dat van 1819. (Wanneer wij voor 1819 de veenderijen uitsluiten, komen wij op een loon van 54 cent)"). De conclusie wordt
bevestigd bij vergelijking van een bedrijfstak, die in beide jaren een bijna
gelijk aantal mensen tewerkstelde en waarover dezelfde gemeenten opgaven
deden. In 1819 waren op de scheepstimmerwerven 52 mensen werkzaam bij
een gemiddeld dagloon van 58 cent. In 1816 werd echter door een aantal van
57 gemiddeld 80 cent per dag verdiend; een hoger loon dus dan in 1819").
Voor de provincie Noord Brabant maakten wij een loonvergelijking in de
bedrijfstakken der bierbrouwerijen en leerlooierijen. Voor 1816 putten wij
hierbij uit een groot aantal gemeentelijke opgaven. Bij de eerste bedrijfstak
tel den wij er 110 en bij de tweede 53. Kwam onze berekening van het gemiddelde dagloon in de bierbrouwerijen en de leerlooierijen v~~r 1816 uit op
respectievelijk 63 en 68 cent, Brugmans vemeldt v~~r 181954 en 53 cent").
De verschillen zijn des te opmerkelijker, omdat de aantallen arbeiders in de
beide bedrijfstakken sedert 1816 slechts kleine wijzigingen ondergingen.
Of de lonen van 1816 in de provincie Utrecht bij vergelijking met de gegeyens van 1819 bevestigen, hetgeen geconstateerd is v~~r Drente en Noord
Brabant, namelijk dat die in 1816 het hoogst waren, durven wij niet te stellen.
Geeft een berekening van 1779 loongegevens een gemiddeld dagloon van 83
cent in Utrecht, voor 1819 bedroeg dit - onder uitsluiting van de veenderijen, die niet in de telling van 1816 voorkomen - 72 cent. Omdat in de "Statistiek" van 1816 ruim 3.500 mensen zijn opgenomen, waarvan het dagloon
niet kon worden vastgesteld en omdat zich hieronder een groep van bijna
2.500 losse arbeidskrachten beyond, die allen werkzaam waren in de kousen-

") I. 1. Brugmans, a.w., I, IX-XXV.
") Voorzichtigheid is geboden, omdat de statistiek van 1819 op 815 mensen betrekking heeft en die van 1816 op slechts 311.
lO) Onze berekening van het gemiddelde dagloon uit de gemeentelijke opgaven
(Brugmans, a. w., 11,632-665) luidt 65 cent; de provinciale opgaven spreken echter van
een gemiddeld loon van 58 cent (Brugmans, a.w., 1,362).
") I. 1. Brugmans, a.w., 1,258 en 325.
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en sajetfabrieken van de stad Utrecht, wensen wij ons te onthouden van een
concJusie over het verloop der lonen in deze provincie") .
Voor de provincie Noord-Holland geeft de telling van 1816 uitgebreide gegevens, die op circa 9.000 werklieden betrekking hebben. Is het weinig zinvol
voor 1816 een gemiddeld provinciaal loon te berekenen, vanwege de grote
omvang der industriele seizoensactiviteiten in Noord-Holland, vergelijking
van afzonderlijke bedrijfstakken voor beide jaren verschaft ons toch enig inzicht. Van vijf beroepsuitoefeningen zijn wij voor 1816 en 1819 de gemiddelde lonen nagegaan. Dit leidde tot de volgende resultaten.
In de papiermolens waren in 1816905 mensen actief tegen een gemiddeld
loon van 81 cent; in 1819 werden 722 volwassen werklieden geteld met een gemiddeld loon van fl. 1,20 en 295 kinderen met een gemiddeld loon van 22
cent, of wei 1017 arbeiders met gemiddeld 92 cent" ). In 1816 werkten op de
scheepstimmerwerven 503 mensen, die gemiddeld fl. 1,42 per dag verdienden; voor 1819 werden 417 volwassenen opgenomen tegen fl. 1,25 en 12 kinderen tegen 30 cent. In 60 suikerraffinaderijen staan voor 1816600 werklieden genoteerd tegen een loon van fl. 8,00 per week (fl. 1,33 per dag); voor
1819 zijn 650 volwassenen opgenomen tegen een gemiddeld loon van fl. 1,40.
De zijdetwijnderijen betaalden aan 160 werknemers in 1816 lonen varierend
van 8 stuivers tot 10 gulden per week; in 1819 verdienden 300 volwassenen in
deze bedrijfstak gemiddeld fl. 1,25 per dag. De zoutziederijen voorzagen in
181669 mensen in een inkomen van gemiddeld 81 cent en in 181978 volwassenen in een inkomen van gemiddeld 88 cent per dag l4 ). Op basis van de hier
vermelde gegevens en uit vergelijkingen van andere bedrijfstakken - waarvoor de berekening van gemiddelde lonen op bezwaren stuitte - kunnen wij
niet concJuderen, dat de lonen van 1819 zich in Noord-Holland op een lager
niveau bevonden dan die van 1816. De waargenomen geringe verschillen en
het feit, dat voor sommige bedrijfstakken in 1816 en voor andere in 1819 de
hoogste lonen golden, indiceren v~~r de periode 1816-1819 stabiele lonen in
Noord-Holland.
Van de vier genoemde noordelijke provincies geven er dus twee aanleiding
te concJuderen, dat de lonen in 1816 wat hoger waren dan in 1819. Gelet echter op het geringe aantal gegevens, waarop deze concJusie is gebaseerd, is enig
voorbehoud ook voor Drente en Noord Brabant toch wei vereist.
Harde concJusies kunnen wij wei trekken voor de provincie West Vlaanderen. Enquetes van 1816 en 1818 - wij hebben niet kunnen achterhalen of deze op initiatief van de landeJijke dan wei de provinciale overheid zijn uitgevoerd; omdat de telling van 1816 geen melding maakt van werkwinkels, heeft
" ) In de desbetreffende bedrijfstak werden voor 1816 2500 werklieden vermeld .
Onder hen waren 40 vaste knechts , die een loon van fl. 4,00 per week verdienden.
Veronderstellen wij, dat de overige arbeiders een zelfde loon verwierven, dan komt het
gemiddelde dagloon van Utrecht voor 1816 uit op bijna 74 cent.
" ) Bij de berekening van het gemiddelde loon van 1816 zijn 548 werklieden opgenomen tegen 80 cent. Het betrof een vijftalloonopgaven, die aile luidden 2-30 stuivers.
" ) I. 1. Brugmans, a.w., 1, 28-51 en 348-416.
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deze mogelijk in hetzelfde kader plaatsgevonden als die der vier noordelijke
provincies") - geven een heel ander loonbeeld dan de provinciale opgaven
van 1819. Bij het verzamelen van de loongegevens van 1816 en 1818 stonden
ons twee doeleinden voor ogen; ten eerste te zien, in hoeverre de lonen van
vlasspinsters en linnenwevers in 1816 en 1818 afweken van de door Brugmans
vermelde gemiddelden en ten tweede na te gaan of lonen van 1816 in de
kwantitatief belangrijke bedrijfstakken verschilJen vertoonden met die van
1819. Wat dit laatste punt betreft: tussen 1816 en 1819 constateerden wij grote verschillen in lonen. Aileen in de kantwerkerijen en de steenbakkerijen komen zij voor 1816 lager uit dan voor 1819. Voor de steenbakkerijen kan nauwelijks van een verschil worden gesproken, maar het voornamelijk in de steden Brugge, leper en Kortrijk beoefende speldenwerk werd in 1816 toch wei
aanmerkelijk lager beloond dan in 1819. Voorts zij opgemerkt, dat aile over ige textielactiviteiten in 1816 veel beter werden betaald dan in 1819. Ook in de
bierbrouwerijen lagen de lonen in 1816 fors hoger. Voor deze bedrijfstak
konden wij putten uit 175 gemeentelijke opgaven; deze is daarmee de wijdst
verspreide economische activiteit, waarvan wij over loongegevens beschikken.
TABEL I
Gem[dde/de Industriide Lonen in 1816 en 1819 in West V/aanderen
1816

Bedrijfstak

Bierbrouwerijen
Kantgarenfabrieken
Kantwerkerijen
Katoenstoffenfabrieken
Katoenweverijen
Steenbakkerijen
Wolkammerijen
Wolspinnerijen
Linnenweverijen
Vlasspinnerijen

1819

Getal der
werklieden

Getal der
werklieden
waarvoor loon
is vermeld

Gemiddeld
dagloon
in centen

Getal der
werklieden

Gemiddeld
dagloon
in centen

863
215
6.820

837
215
6.640

80
48
24

820
40
3.000

68
20
31

20
1.826
655
330
1.225
8.785
23.773

20
1.826
643
330
1.225
7.301
19 .052

100
73
83
91
79
59
35

174
894
1. 139
528
312
15.769
39.037

60
42
84
57
31
38
18

BTOn: l. J. Brugmans, a.w., 1,247-416; Rijksarchief Brugge, Modern Archief, Ie serie 1030.
De gegevens van 1816 kwamen tot stand na totalisering van de OOOf de gemeenteiijke opgaven genoemde aantaJlen . Gemeenten, die zich alleen over relatieve aantaJlen uitlieten zijn niet in de tabel verwerkt.
Uit tabel I blijkt dat de looncijfers van 1816 en 1819 niet onaanzienlijke
verschillen vertonen.
" ) H. Coppejans-DeSmedt, Bijdrage tot een Kritische Studie over de Nijverheidsstatistieken uit de Jaren 1795-1846, in H.K.C.G ., serie K.B.A., Brussel, 1960,
31-39.
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Het voor de linnennijverheid uiterst moeilijke jaar 1818 kende in de
vlasspinnerij en de linnenweverij evenals 1816 veel hogere lonen dan 1819'6).
Wei waren de verschiIIen van 1818 met 1819 veel kleiner dan die van 1816 met
1819 (zie de tabellen 1 en 2)"). Dat het aantal weyers en spinsters in de desbetreffende jaren niet dezelfde was, achten wij niet van grote invloed op de
hoogte der lonen. De geconstateerde loonverschiIIen van de jaren 1816 en
1818 met 1819 kunnen zich slechts partieel wijzigen, wanneer de ontbrekende
aantallen spinsters en weyers alsnog met hun lonen aan de genoemde totalen
van 1816 en 1818 worden toegevoegd.
TABEL 2
Gemiddelde Lonen van 1818 in de Linnennijverheid van West Vlaanderen
Bedrijfstak

Linnenweverijen
Vlasspinnerijen

Getal der
werklieden

Getal der werkl.,
waarvoor loon is
vermeld

Gemiddeld
dagloon
in centen

9.801
39.378

7.800
24.963

47
27

Bron: Rijksarchief Brugge, Modern Archief, 2e serie, nr. 9780-978l.
Zelfde commentaar als onder tabel I.

Welke conclusies kunnen wij nu uit het bovenstaande trek ken? Aan de hand
van de cijfers van 1816 en 1818 in de tabellen 1 en 2, constateren wij, dat het
door Mokyr berekende gemiddelde loon van de provincie West Vlaanderen
niet verder reikt dan 1819. Meer dan incidentele waarde kunnen wij dan ook
aan dit looncijfer niet toekennen. Representatief voor de jaren v66r 1819 is
het gemiddelde looncijfer van 1819 van West Vlaanderen in ieder geval niet.
In hoeverre ook in de overige gewesten van de Noordelijke en de Zuidelijke
Nederlanden, buiten de vijf vermelde, zich verschillen voordeden tussen de
lonen van 1819 en die van voor- en nakomende jaren kan mogelijk na een
uitgebreid archiefonderzoek aan het Iicht worden gebracht.

5. Het aggregeren van de loongegevens van 1819
Een laatste kwestie, die wij in het kader van het gebruik der provinciale
loongegevens aan de orde willen stellen betreft de betrouwbaarheid van de
provinciale lonen van de onderscheiden bedrijfstakken. Van grote invloed op
" ) E. Sabbe, a.w., 288, 296 en 298.
" ) Opmerkelijk is, dat linnenweverij en vlasspinnerij in de steden van West Vlaanderen in 1818 aanmerkelijk lagere lonen kenden dan op het platteland. Zo verdienden
de l.884linnenwevers en de 3.790 vlasspinsters in Brugge, Kortrijk, Diksmuide, Veurne, lzegem, Meenen, Nieuwpoort, Oostende, Poperinge, Roeselare, Tielt, Torhout,
Warneton, Wervik en leper een gemiddeld dagloon van respektievelijk 39 en 23 cent.
Waarschijnlijk betrof het hier werklieden, die de linnennijverheid als nevenactiviteit
uitoefenden in tijden, waarop geen lonender werk voor handen was (zie ook noot 46
over thuiswerkers).
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de vaststelling van de lonen is de wijze geweest, waarop binnen de provincies
de gemeentelijke opgaven zijn geaggregeerd. Alvorens aan de hand van een
aantal voorbeelden aan te geven tot welke onjuistheden de aggregatie heeft
geleid, gaan wij nogmaals in op de vraag, hoe de aggregatie heeft plaatsgevonden.
De verzamelstaten van de provincies Friesland en Drente wijzen uit, dat de
volgende procedure is gevolgd"). Op provinciaal niveau zijn de gemeentelijke opgaven naar bedrijfstak gerangschikt. Vervolgens is het rekenkundig gemiddelde loon bepaald, als zijnde het kwotient van de som der loongegevens
en het aantal gemeenten, dat loonopgaven heeft verstrekt. Weging met de
aantallen beoefenaren van de verschillende beroepen in de onderscheiden gemeenten heeft bij de berekening van het gemiddelde loon niet plaatsgevonden. Wij beschikken dus voor de provincies niet over gewogen gemiddelde 10nen van de verschillende bedrijfstakken. Het onvoldoende statistische inzicht
van de bewerkers van de "Statistiek" van 1819 heeft er toe geleid, dat wij ons
moeten behelpen met gemiddelde lonen, waarvan wij de graad van betrouwbaarheid niet kennen. Met name bij het gebruik van lonen van bedrijfstakken, wier activiteiten tot een zeer ongelijke personele bedrijfsbezetting
leidden, is behoedzaamheid vereist. Dat aggregatie tot onjuistheden heeft
geleid, kunnen wij met voorbeelden toelichten van de provincies Friesland en
Drente.
Achtereenvolgens geven wij in de tabellen 3 en 4 van een aantal kwantitatief belangrijke bedrijfs~akken de door ons - op basis van de gemeentelijke
opgaven - berekende (gewogen) gemiddelde lonen en de (rekenkundig) gemid del de lonen van de provinciale opgaven 19 ).

TABEL 3

Gewogen - en rekenkundig gemiddelde lonen van Friesland in 1819

Bedrijfstak
Broodbakkerijen
Cichoreifabrieken
Grofsmederijen
Scheepstimmerwerven
Schoenmakerijen
Steenbakkerijen
Timmerwinkels
Veenderijen

Gewogen gemiddeld
dagloon in centen

Rekenkundig gemiddeld
dagloon in centen

66
75

52

70
80
64

70
70

76

80
66
76
80

104

101

81

Bron: I. J. Brugmans, a.w., 1,247-417 en II, 606-645 . De veenderijen werden gekenmerkt door sterk varierende lonen.

") I. J. Brugmans, a.w ., II, 419-645 .
") I. J . Brugmans, a.w ., 1,247-417 en II, 419-645 .
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TABEL 4
Gewogen - en rekenkundig gemiddelde lonen van Drente in 1819

Bedrijfstak
Broodbakkerijen
Grofsmederijen
Linnenfabrieken
Linnenweverijen
Scheepstimmerwerven
Schoenmakerijen
Timmerwinkels
Veenderijen

Gewogen gemiddeld
dagloon in centen

Rekenkundig gemiddeld
dagloon in centen

51

44

60

60
40
60

40
44

65
51

58
48

65
72

66
87 '°)

Bron: I. J. Brugmans, a.w., 1,247-417 en II, 420-601

In het bijzonder is de foutieve berekeningswijze van het gemiddeJde loon
bij de veenderijen in Drente van invloed geweest op het door Mokyr bepaalde
drentse gemiddelde loon. Want van de 1967 werklieden in deze provincie
waren er 1152 actief in de veenderijen·O) .
Dat niet aileen in het Noorden, maar ook in het Zuiden de aggregatie van
loongegevens niet altijd juist is uitgevoerd, kunnen wij staven met de gemeentelijke opgave van 1819 van de stad Gent"). Voor vijf wijken van Gent werden de gegevens afzonderlijk verzameld en vermeJd. Nadat deze waren getotaliseerd voor de gehele stad heeft aggregatie op provinciaal niveau met de
overige oostvlaamse gegevens plaatsgevonden. Binnen zowel de eerste als de
tweede aggregatiefase zijn nogal wat onjuistheden geslopen. Twee voorbeelden - meer zijn er te geven - maken dit duidelijk . In de katoendrukkerijen
telden wij voor de vijf gentse wijken 1070 volwassen werklieden, die - naar
onze berekening - fl. 1,22 per dag verdienden. In de stedeJij ke opgave is echter sprake van een aantal van 1132 en een gemiddeld dagloon van fl. 1,20.
Voor de gehele provincie Oost Vlaanderen nu worden in de "Nijverheidsstatistieken" 1168 volwassenen vermeld in de desbetreffende bedrijfstak tegen
een gemiddeld loon van 96 cent.
In de katoenspinnerijen telden wij voor de vijf gentse wijken 1600 volwassen werklieden, die gemiddeld 71 cent per dag verdienden. De stedelijke opgave vermeld echter een aantal van 1626 volwassen werklieden en een loon
van 60 cent en in de "Nijverheiclsstatistieken" vinden wij voor Oost Vlaande'0) Op de veenderijen van Drente waren in acht gemeenten gedurende de graaftijd
van drie maanden 1082 volwassenen actief tegen een gemiddeld loon van 69 cent per
dag. In de gemeenten Havelte en Zuidlaren waren echter gedurende 11 maand 40 volwassenen werkzaam tegen een gemiddeld loon van fl. 1,25 en 30 teg-en een gemiddeld
loon van 90 cent per dag. Nemen wij ook de verschillende duur der activiteiten in onze
berekening op dan zakt het gemiddelde dagloon op de drentse veenderijen tot bijna 71
cent.
") Stadsarchief Gent, Serie K 2/ 1, Bundel B.B ..
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ren in de katoenspinnerijen 1759 volwassenen aangegeven met een gemiddeld
loon van 43 cent per dag62 ). Commentaar behoeven, dunkt ons, de verschillen tussen de gentse en de oostvlaamse lonen niet meeT.
HOOFDSTUK

3:

DE TOETSING VAN HET MODEL

1. Het industriele loonverschil tussen Noord en Zuid
Nu wij licht hebben doen schijnen over de pr,ovinciale loongegevens van
1819 en over Mokyr's interpretatie en hantering van deze cijfers, bezien wij
wat er van de bewijsvoering van Mokyr overblijft, nadat een grove aanpassing van het loonmateriaal heeft plaatsgevonden.
Allereerst geven wij de gemiddelde lonen van de verschillende provincies,
zoals deze op basis van de "Nijverheidsstatistieken" door de amerikaanse
historicus zijn berekend.
TABEL 5

lndustriele werkgelegenheid en lonen in /8/9
Provincie

Noord Brabant
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Holland"
Zeeland
Utrecht
Friesland
Overijssel
Groningen
Drente
Noorden

Getal der
vol was sen
werklieden

Gemiddeld
loon in
centen

12.716
6.692
20 ..446
25 :674
3.653
8.169
8.785
12.209
6.606
1.967
106.917

55,2
62,7
86,0
94,2
82,5
82,0
76,5
58,2
76,0
73,4
74,8

Provincie

Getal der
volwassen
werklieden

Gemiddeld
loon in
centen

Zuid Brabant
Limburg
Luik
Oost Vlaanderen
West Vlaanderen
Henegouwen
Namen
Antwerpen
Luxemburg

13.608
6.371
27.911
101.601
74.675
32.893
6.915
23.167
12.295

59,8
52,4
65,6
40,3
32,3
77,1
70,6
48,6
54,5

Zuiden

299.436

47,8

Bron: J. Mokyr, a.w., 176-177.
·Voor Noord-Holland geeft Mokyr een ander aantal volwassen werklieden dan de "Nijverheidsstatistieken". De onvolledige telling in deze provincie leverde een getal op van 9.887 volwassen werklieden.
Op basis van de stedelijke bevolkingscijfers (E.Smits, Statistique Nationale, Developpement des 31 Tableaux, Bruxelles, 1827, I) van Zuid- en Noord-Holland en het getal der industrieel actieve werklieden in
Zuid-Holland stelt Mokyr het aantal volwassen werklieden in Noord-Holland op 25.674. Het verhoudingscijfer van de stedelijke bevolkingen van Noord- en Zuid-Holland is echter onjuist. Komt Mokyr tot
een kwotient van 1,2557, de twee paar stedelijke bevolkingscijfers van Smits van I januari 1815 en 31 december 1824 geven als verhoudingscijfers respektievelijk 1,2093 en 1,1650, of weI v~~r 31 december 1819
gemiddeld 1,1872; Mokyr's getal der volwassen werklieden v~~r Noord-Holland had dus eigenlijk moeten lui den 24.273.

6l) I. J. Brugmans, a. w., 1,308 en 310. Mogelijk is het verschil tussen onze telling en
de gentse totaalcijfers terug te voeren op het bestaan van een zesde - buitenpoortsewijk, waarvoor wij een indicatie aantroffen, maar waarvan wij geen gegevens konden
terugvinden.
.
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Vergelijking van de looncijfers van tabel 5 brengt Mokyr tot de slotsom,
dat de lonen in 1819 in de noordelijke provincies gemiddeld 56,5% hoger lagen dan in de zuidelijke 6 ').
Ook wij hebben een berekening gemaakt van de gemiddelde provinciaie
ionen. Gelet op de genoemde punten van kritiek, hebben wij een aantal
bedrijfstakken bij de berekening uitgesloten 64 ). Onze bewerking van de
"Nijverheidsstatistieken" ieidt tot het voigende resultaat:
TABEL 6
Industriele werkgelegenheid, industrie-intensiteit en industriele lonen in 1819
Provincie

Getal der
volwassen
werklieden

Industrieintensiteit van
volwassenen

Gemiddeld
dagloon in
centen

Noord Brabant
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Holland •
Zeeland
Utrecht
Friesland
Overijssel
Groningen
Drente
Noorden

11.490
6.560
17.884
17.047
3.533
5.631
6.778
5.758
4.070
759
79.510

0,0376
0,0239
0,0446
0,0446
0,0301
0,0509
0,0365
0,0381
0,0284
0,0156

52,5
62,83,5
94,6
81,9
74,8
69,9
55,4
70,3
53,7
74,8

Zuid Brabant
Limburg
Luik
Oost Vlaanderen
West Vlaanderen
Henegouwen
Namen
Antwerpen
Luxemburg
Zuiden

12.304
5.794
27.601
26.327
16.931
27.309
6.517
16.920
11.797
150.762

0,0270

63,2
53,2
65,8
56,8
57,7
86,5
70,9
66,4
55,0
65,8

0,0752
0,0417
0,0304
0,0538
0,0379
0,0558

Bron: Berekend uit I. J. Brugmans, a.w., 1,247-417.
·Uitgaande van eenzelfde industrie-intensiteit als voor Zuid-Holland en op basis
van bevolkingcijfers (E. W. Hofstee, a.w., 190) hebben wij voor Noord-Holland het
getal der volwassen werklieden gecorrigeerd.
") Juister zou zijn geweest 62,3070. Immers het herberekende aantal volwassen
werknemers v~~r Noord-Holland brengt het gemiddelde loon van de noordelijke provincies op 77,6 cent per dag.
") Het zijn de kantwerkerijen, de Iinnenweverijen, de vlasspinnerijen, de wolbreierijen, de bombazijnnijverheid en de veenderijen. De argumenten v~~r uitsluiting van
de eerste vier bedrijfstakken zijn voldoende belicht. Wat de bombazijnnijverheid aangaat wijzen wij op de aard van het seizoenbedrijf. Aangenomen mag worden dat in de
winter minder dan het gemiddelde aantal uren - op jaarbasis berekend - werd geweyen.
Voor de veenderijen telt het feit, dat deze jaarlijks ten hoogste drie maanden in bedrijf waren. Verder was er de loonbetaling aan allerlei misbruiken onderworpen, ter-
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Het verschil tussen de gemiddelde lonen van de noordelijke en de zuidelijke provincies komt bij gebruik van tabel6 uit op 13,70/0, heel wat minder dus
dan de 56,5% van Mokyr. Toch is voorzichtigheid geboden. Wij wijzen er
op, dat ook wij noodgedwongen gebruik hebben moe ten maken van de, per
provincie en bedrijfstak, onjuist geaggregeerde loongegevens. - In feite betekent dit voor de berekening van het loonverschil tussen het Noorden en het
Zuiden, dat voor aile provincies de relatieve afwijking van het gewogen gemiddelde provinciale loon ten opzichte van het rekenkundig gemiddelde provinciale loon gelijk is verondersteld. - Ook hebben wij geen acht geslagen op
de laag betaalde Z-goed activiteiten in de metaalnijverheid van de MaasSamber provincies. Deze als seizoenbedrijf uitgeoefende activiteiten drukken het gemiddelde loon van het Zuiden, met name in de provincie Luik 6 ').
Voorts moet de provincie Limburg eigenlijk voor de ene helft tot het Noorden en voor de andere tot het Zuiden worden gerekend. Wat de Hollanden
betreft zijn wij niet tot een aanpassing van de daglonen overgegaan ondanks
de eigensoortige tewerkstelling in een groot aantal bedrijfstakken. Met betrekking tot Noord-Holland merken wij nog op, dat zowel zijn met ZuidHolland overeenkomende produktiestruktuur als het nagenoeg ontbreken
van de, relatief lage lonen betalende, werkwinkels in de statistieken van 1819
redenen zijn om het gemiddelde loon van 94,6 cent als foutief te bestempelen.
Stellen wij het loon van Noord-Holland op dat van Zuid-Holland, dan is
ceteris paribus het loonverschil tussen de noordelijke en de zuidelijke
provincies niet meer dan 10%.
Ten overvloede zij gesteld, dat weliswaar onze loonberekening een zeer
grove is en dat verfijningen gewenst zijn, maar dat zij desondanks stellig als
juister is te beschouwen dan de berekening van Mokyr.
D~ lonen van kinderen in 1819
Een bijlOnderheid bij de loonvergelijking tussen het Noorden en het
Zuiden zijn de lonen van kinderen. Mokyr's berekening wijst op een verschil
ten gunste van het Noorden van 14,9%. De verklaring voor dit, in zijn ogen,
geringe verschil lOekt Mokyr bij de trafieken van het Noorden en de protoindustrie van Vlaanderen.
Opleiding lOU in de trafieken van groter gewicht zijn geweest dan in de Zgoed nijverheid of in de moderne industrie. Bijgevolg lOuden de kinderlonen

2.

wijl binnen eigen land maar ten dele - vanwege specifieke vereisten, die v~~r veenarbeid waren benodigd, zoals fysieke kwaliteiten en technische vaardigheden - in de
vraag naar veenarbeiders kon worden voorzien.
Dat naast deze bedrijfstakken ook andere voor uitsluiting in aanmerking kamen,
kunnen wij niet ontkennen, maar in het kader van deze studie hebben wij slechts getracht die bedrijfstakken uit te zonderen, wier werking op de berekening van het gemid del de loon tot grove onjuistheden leiden. Ook een andere aanpak van berekening
van gemiddelde lonen, waarbij de verschillende bedrijfstakken worden gewogen, bleek
tot nu toe andoenlijk.
") Hierbij spelen ons parten onvoldoende inzicht in de seizoenwerking en onvoldoende kennis van de aard van de arbeid, die bij de Z-gaed activiteiten in de metaalnijverheid werd aangewend.
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in het Noorden zijn gedrukt door het bestaan van een leerpremie6 6 ). Hoewel
wij het verschijnsel der leerpremies eveneens onderkennen bij de betaling van
kinderarbeid, achten wij het vooral van belang voor het arnbacht en daarmee
zowe! op het Noorden als het Zuiden van toepassing. Welke omvang het verschijnsel heeft gehad bij de overige bedrijfsvormen - zoals trafieken, moderne industrie en proto-industrie -, kan aileen na onderzoek worden uitgewezen. Wij menen vooralsnog, dat aan het argument der leerpremies geen
grote waarde mag worden toegekend.
Wat de proto-industrie in Vlaanderen betreft stelt Mokyr, dat deze bij de
berekening van het gemiddelde loon van kinderen ondervertegenwoordigd is.
Ook wij zijn deze opvatting toegedaan. Maar in tegenstelling tot Mokyr, menen wij bovendien, dat het gemiddelde loon van kinderen in de vlaamse linnennijverheid in de "Nijverheidsstatistieken" te laag is uitgevallen.
Met name de vlasspinnerij was een activiteit, die vanaf zeer jeugdige leeftijd reeds door veel jongens en meisjes werd bedreven. Weinig andere beroepen boden de mogelijkheid tot produktievere inschakeling in het arbeidsproces van vooral jongere kinderen. Kan dit een reden zijn tot een beloning, die
onder het gemiddelde lag - imrners produktiviteit van jonge kinderen zal in
het algemeen lager liggen dan die van oudere kinderen - de gemeentelijke
opgaven van Oost Vlaanderen tonen aan, dat de "Nijverheidsstatistieken"
voor de 4:578 kinderen in de vlasspinnerij een te laag gemiddeld loon (17
cent) vermelden.
Dit blijkt zowel uit de afzonderlijke gemeentelijke gegevens als uit het feit,
dat de meeste gemeenten de kinderen onder de volwassen spinsters opnamen
of deze zonder speciale vermelding onder de categorie van volwassenen
verscholen 6 ' ). Dat ook in West Vlaanderen het gemidde!de loon (8 cent) van
de 2.398 kinderen in de vlasspinnerij te laag is gesteld, lijkt ons gelet op de situatie in Oost Vlaanderen niet meer dan waarschijnlijk.
Voorts signaleren wij, dat het door Mokyr geconstateerde loonverschil van
14,9% bijna volledig is toe te schrijven aan de 2020 kinderen in de bombazijnnijverheid van Twente. In deze in de winter beoefende activiteit zouden
kinderen een loon van 40 cent per dag hebben verdiend 6 ' ). Dit lijkt ons echter
niet aannemelijk en wei, omdat het loon van volwassenen in de, voor het merendeel door mannen beoefende, bombazijnnijverheid slechts 44 cent per dag
bedroeg en omdat het gemiddelde loon van de overige kinderen in Overijssel
uitkomt op 20,9 cent per dag. Steun voor onze kritische kanttekening vinden
wij bij W. v.d. Sluis. Deze auteur beschrijft de situatie van de twentse kinde") J . Mokyr, a.w., 177 en 178.
6' ) RijksarchiefGent, Hollands Fonds, B 120, 121.1. J. Brugmans, a .w., I, 396. De
ondervertegenwoordiging van kinderen in de vlaamse linnennijverheid, zoals uit de
provinciale opgaven blijkt, is dus slechts schijn. Kinderen gaan schuil achter de aantallen volwassenen, die voor de vlasspinnerij worden vermeld; niet geheel onbegrijpelijk,
wanneer men bedenkt, dat de arbeidsprestaties van beide categorieen niet in grote mate van elkaar verschilden. Een en ander heeft wei tot gevolg gehad, dat zowel de
officieie kinder- als volwassenlonen te laag uitvielen.
61) I. J . Brugmans, a.w., I, 267 .
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ren voor de introduktie van de schietspoel als kommervol. Voor hun 18 e jaar
waren de zonen van de twentse arb eiders in de bombazijnnijverheid tot last
van hun ouders of "de eene of andere diaconie". Daarna begonnen hun leerjaren en van hun 21ste jaar af waren zij pas volleerde weyers. Slechts in het
geval dus, waarin een leeftijdsgrens tussen kinderen en volwassenen is aangenomen van boven de 18 jaar en waarin geen of weinig kinderen van onder de
18 jaar in de telling zijn opgenomen, is het mogelijk, dat de lonen van beide
categorieen arbeiders in geringe mate van elkaar afwijken 6 ' ) .
Ter afsluiting van de vergelijking tussen kinderlonen concluderen wij, dat
er van een verschil tussen de lonen van kinderen in het Noorden en het Zuiden voor 1819 nauwelijks sprake is en dat de door Mokyr aangedragen argumen ten ter verklaring van het door hem waargenomen loonverschil tussen
beide gebieden niet houdbaar zijn.

3. De lonen na 1819
Hoe vervolgt Mokyr nu zijn betoog? De these van Mokyr komt er op neer,
dat Belgie zijn snellere industrialisatie te danken heeft gehad aan een gunstiger verlopend proces van kapitaalaccumulatie, als gevolg van de lagere Ion en
in het Zuiden. Daarom is het niet aileen belangrijk de lonen in beide gebieden
van een bijzonder jaar met elkaar te vergelijken, maar eveneens om na te
gaan in hoeverre de lonen in Noord en Zuid over een langere periode van
elkaar verschilden. Omdat na 1819 eenzelfde telling voor Noord en Zuid niet
meer is voorgekomen, is een vergelijking aileen maar mogelijk, indien voor
beide landen afzonderlijk de loonontwikkeling wordt bezien.
3.1 . De loonontwikkeling in het Noorden

Wat Nederland betreft baseert Mokyr zich bij gebrek aan loongegevens op
"De arbeidende klasse in Nederland in de 1g e eeuw, 1813-1870" van l. J.
Brugmans. Twee vergelijkingen worden door deze auteur gemaakt. Allereerst
trekt Brugmans voor een aantal beroepen een vergelijking tussen de provinciale gemiddelde lonen van 1819 en voor 1853, op basis van gemeentelijke opgaven, berekende provinciale loongemiddelden. De vergelijking blijft tot een
achttal looncijfers beperkt en wei van acht verschillende bedrijfstakken in
vijf provincies. Brugmans zegt niet de intentie te hebben "een nauwkeurige
weergave van de loonshoogte" te geven, maar hij concludeert wei, dat "tussen 1819 en 1853 de lonen ruw genomen een lO% zijn gestegen'''O) .
Vervolgens vergelijkt Brugmans de lonen van timmerlieden van 1819 met
die van 1848 in de provincies Groningen, Drente, Overijssel, Gelderland,
Zuid-Holland, Zeeland en Noord Brabant. "In het algemeen bedroeg de toeneming ruim 30%" 71 ). (Aileen Zuid-Holland met 13,1% en Overijssel met
14,10/0 vielen wat uit de toon.) Wij merken echter op, dat het onjuist is con69) W. v.d. Sluis, De Katoennijverheid in Twente, in De Socialistische Gids, IX,
Amsterdam, 1924, 18.
10 ) I. J . Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19" eeuw, 1813-1870,
Utrecht, (IDe druk), 1975, 127-129.
71 ) I. J. Brugmans, De arbeidende ... , 132.
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clusies te trekken naar aanleiding van een dergelijke loonvergelijking. Zij
heeft immers betrekking op twee ongelijksoortige grootheden. De lonen van
de timmerlieden van 1819 zijn provinciale gemiddelden en die van 1848
betreffen 10nen betaald aan aannemers van fortificatie-, metsel- en timmerwerken. Wat tewerkgestelde timmerlieden hiervan ontvingen, is niet te
achterhalen.
Naar aanleiding van deze summiere loongegevens van Brugmans en een
uitIating van Thorbecke (geciteerd door Brugmans, a. w., 140) over het stationaire karakter der lonen in Nederland, komt Mokyr tot de slotsom, dat er in
ieder geval voor een loondaling na 1819 in het Noorden geen bewijs voor handen is.
Naar onze mening zijn echter indicaties over het gelijkblijven van lonen in
de verschillende bedrijfstakken weinig zeggend. Voor een goed inzicht in deze
materie is namelijk ook van belang in welke mate de tewerkstelling in de afzonderlijke beroepen is gewijzigd. Want een daling van het aanta1 werklieden
en een vermindering van de bedrijfsactiviteiten in de hoge lonen betalende bedrijfstakken - bij voorbeeld de trafieken - en of stijging van het aantal
werklieden en groei van bedrijfsactiviteiten in de lage lonen betalende bedrijfstakken hebben bij gelijkblijvende (nominale) lonen tot gevolg, dat het
provinciale gemiddelde loon daaJt").
Lijkt dit een opmerking van louter theoretische waarde, omdat moeilijk is
na te gaan in welke mate genoemde verschijnselen in het algemeen zijn opgetreden, wanneer wij onze blik beperken tot het westen van het land, tot het
gebied, dat in 1819 de hoogste gemiddelde lonen kende - de beide hollandse
provincies - dan hebben wij echter wat vastere grond onder de voeten. In
het economische hart van Nederland kwam in de jaren 'dertig en 'veertig niet
aileen de handel, maar ook de nijverheid meer en meer in verval. Malaise
greep verder om zich heen, toen ook de Nederlandsche Handel-Maatschappij
zijn beschermende functie opgaPJ). In hoeverre het in de bedrijfstakken, die
hoge lonen betaalden, op langere termijn tot verval van werkgelegenheid is
gekomen, zijn wij voor nederlands economische centrum nagegaan. Bedrijfsopgaven van Amsterdam van 1816 en 1843 hebben wij daartoe met elkaar
vergeleken 74 ).Onze bevindingen waren, dat de meeste van de vergeleken bedrijfstakken - de suikerindustrie vormde een gunstige uitzondering - sedert
1816 een daling kenden van het aantal arbeiders"). Sterker nog, ondanks
" ) Ook al een relatieve achteruitgang van goed beloonde en een relatieve toeneming
van slecht betalende activiteiten heeft een daling van het desbetreffende gemiddelde
loon tot gevolg.
") D. A. Portielje, De handel van Nederland in 1844, Amsterdam, 1844, 63-66.
W. M. F. Mansvelt, De Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij,
Haarlem, 1924, 11, 233-237 en 276.
") Wat 1816 betreft zijn de amsterdamse cijfers terug te vinden in de opgave van
dat jaar (Brugmans, a.w., 1, 174-189). Ais onderdeel van de "Nijverheidsstatistieken"
van 1843 vermeldt Brugmans (a.w., 11,840-855) de door hem opgespoorde opgave van
Amsterdam. Hoe beperkt de telling van 1843 ook van opzet is geweest, in ieder geval is
onderzocht welke de tewerkstelling was in de verschillende bedrijfstakken.
" ) De suikerraffinaderijen zagen hun aantal werknemers met ruim 450 toenemen.
Dit houdt verband met de forse uitbreiding van twee firma's, J. H. Rupe & Zonen (in
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groei van de amsterdamse bevolking kwamen forse dalingen van het aantal
industrieel actieven veelvuldig voor. Voor 1843 constateren wij zelfs complete
stilstand van enkele bedrijfsactiviteiten. Als voorbeelden noemen wij de
zijdetwijnderijen (in 1819 een gemiddeld loon van fl. 1,25 per dag) en de
scheepstimmerwerven (in 1819 een gemiddeld loon van fl. 1,25 per dag); deze
bedrijfstakken worden in 1843 niet vermeld'6). Met name de scheepsbouw en
diens toeleverende sektoren lieten het wegens de overcapaciteit van de koopvaardijvloot in de jaren 'veertig meermalen afweten 77 ).
Of het industriele beeld van de rest van Holhind in 1843 even naargeestig
was als dat van Amsterdam en of de teruggang er zich positief onderscheidde
van die in de hoofdstad - de lotgevallen van de zaanse papiernijverheid wijzen in een andere richting (B. W. de Vries, a.w., 196 en 312) - mogen open
vragen blijven, het is ons inziens meer dan waarschijnlijk, dat het in de provincies Noord- en Zuid-Holland in de jaren 'dertig en 'veertig tot een relatieve en absolute achteruitgang is gekomen van de beter betalende economische
activiteiten.
Wat zijn nu onze conclusies over de loonontwikkeling in het Noorden? In
zijn algemeenheid durven wij daarover geen uitspraak te doen. Wei houden
wij het niet voor onmogelijk, dat de gunstige gang van zaken in de landbouw
tijdens het tweede kwart van de negentiende eeuw op de nijverheidslonen van
invloed is geweest in met name die streken van Nederland, waar de agrarische
produktie relatief sterk vertegenwoordigd was" ). Voor de provincies Noorden Zuid Holland constateren wij een terugval van het loonniveau. Een schatting van een daling van de provinciale gemiddelde lonen van 10070 lijkt ons
voor de beide Hollanden gedurende de periode van 1820-1850 zeer aanvaardbaar.

3.2. De loonontwikkeling in het Zuiden
3.2.1. De katoensektor in Vlaanderen
Over de industriele loonontwikkeling in het Zuiden bestaat meer informatie dan over die in het Noorden. Mokyr heeft hier zelf ook een bijdrage toe
geleverd door van het enige modern-industriele centrum van Vlaanderen,
Gent, bedrijfsarchieven te onderzoeken. Voor een van de grootste gentse ka1843, 250 mensen in dienst) en C. de Bruyn & Zonen (in 1843, 543 mensen in dienst).
Vanwege de groeiende aanvoer van Java-suiker diende de capaciteit van deze bedrijfstak zich uit te breiden. De Nederlandsche Handel-Maatschappij voorzag hierin
door op grote schaal aan beide firma's krediet te verlenen. Toch was de beschermingsparaplu van de Nederlandsche Handel-Maatschappij voor de firma de Bruyn &
Zonen onvoldoende, want in 18491iep deze onderneming vast en moest in een op nieuwe financiele leest geschoeide onderneming worden omgezet. (Mansvelt, a.w., II, 199
en 2(0) .
") Mogelijk is een zekere onvolledigheid van de "Nijverheidsstatistieken" van 1843
ook als oorzaak voor het niet vermelden van bedrijfstakken aan te wijzen.
" ) W. M. F. Mansvelt, a .w., II, 126-132 en 156.
") 1. J. Brugmans, De arbeidende ... , a.w., 137; H. Blink en S. Koenen, Algemeen
overzicht der economische geschiedenis van Nederland in betrekking tot den landbouw
van 1813-1913, in De Nederlandsche Landbouw in het tijdvak 1813-1913,
's-Gravenhage, 1913, 12-17.
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toenondernemingen, de firma Voortman is Mokyr op basis van steekproeven
het verloop der lonen nagegaan. Twee historische reeksen van dit bedrijf zijn
door hem geconstrueerd. Een vangt aan in 1829 en heeft betrekking op de
lonen in de kaarderij, een relatief kleine bedrijfsafdeling; de tweede, met als
beginjaar 1835, betreft de lonen van leidinggevend personeel. Beide reeksen
vertonen voor de jaren 'dertig een aantal hiaten, maar zijn voor de jaren '40
tim '49 volledig. Op grond van de twee reeksen komt Mokyr tot de vaststelling "there seems to be no reason why the overall trend in the wages paid to
the workers in Voortman's firm should be different from the pattern fol-'
lowed by Flanders as a whole" en voorts constateert hij, dat er geen bewijs is
te vinden voor stijgende 10nen79 ).
Dat deze conclusies wei wat snel zijn getrokken, maken de recent gepubliceerde looncijfers van de spinnerij en de weverij van dezelfde firma Voortman duidelijk'O) . Had Mokyr namelijk zijn steekpoef niet op de kaarderij
maar op de spinnerij of op de weverij uitgevoerd, dan waren zijn conclusies
andersluidend geweest. In de spinnerij immers nam het gemiddelde loon van
aile geregistreerde arbeiders, berekend van 1835 op 1850, met meer dan een
kwart toe, terwijl het gemiddelde loon van aile geregistreerde arbeiders in de
weverij in dezelfde peri ode met bijna 20070 daalde. Opvallend is, dat in de
desbetreffende jaren de lonen van de mannen zowel in de spinnerij (met
9,2%) als in de weverij (met 26, 1%) terugliepen. De lonen van de vrouwen
daarentegen namen toe in de spinnerij (met 26,4%), maar daalden in de
weverij (met 13,4%)").
De oorzaken van deze merkwaardige loonontwikkeling zijn voor het merendeel terug te voeren op een gewijzigd bedrijfsbeleid. Sedert 1842, in welk
jaar het tot de stichting van een nieuwe personenvennootschap kwam, ging
de ondernemingsleiding over tot een verjonging van het arbeidersbestand .
Hoewel deze politiek zowel bij de mannen als de vrouwen werd toegepast,
waren de verschuivingen naar jongere leeftijdsklassen bij de mannen veel
groter dan bij de vrouwen" ). In de weverij is dit bedrijfsbeleid, gezien het
verloop der lonen, kennelijk tot de grootste arbeidskostenbesparingen
gekomen") . Mogelijkheden hiertoe werden misschien mede geschapen door
19) 1. Mokyr, a.w., 183.
10) G. Avondts e.a ., De Gentse textielarbeiders in de 1ge en 20 e eeuw, lonen in de

spinnerij van het bedrijf A . Voortman-N.V . Texas, 1835-1914, Dossier 3, Brussel,
1976. G. Avondts e.a., De Gentse ... , Ion en in de weverij van het bedrijf A. VoortmanN.V . Texas, 1835-1925, Dossier 4, Brussel, 1979.
" ) G. Avondts e.a., a.w., Dossier 3,108-117.
G . Avonds e.a., a.w. , Dossier 4, 84-93.
12) P. Scholliers, De Gentse ... , herkomst, huisvesting, arbeids- en levensomstandigheden van de werkkrachten van het bedrijf A . Voortman-N.V. Texas, Dossier 6, 4954.
" ) Mogelijk, dat eveneens voor verklaring van de loondaling in de weverij kan worden aangeknoopt bij de technische ontwikkeling in de katoenweverij. In Engeland
komt de modernisering van het katoenweven van de grond sinds de jaren 'twintig; in
het vierde en vijfde decennium kwam het pas tot grootschalige introduktie van "powerlooms" . (Ph . Deane, The First Industrial Revolution, Cambridge, 1965,88 en D .
By theil, The Handloom Weavers, Cambridge 1969, 89.) Het bedrijfVoortman volgde
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de expansie van de desbetreffende afde1ing. Van 1835 op 1850 immers nam
het aanta1 arbeiders, waarop de loongegevens betrekking hebben van 1411 tot
2265 toe. In de spinnerij kwam het daarentegen tot een daling; van 1142
werklieden in 1835 tot 568 in 1850. Dat hier in tegenstelling tot de weverij relatief het aantal mannen steeg (van bijna 25 tot ruim 40070 van aile arbeiders),
is ondanks de loondaling bij de mannen van invloed geweest op de algemene
loonstijging in de spinnerij. Totaliserend voor beide afdelingen van het bedrijf Voortman komen wij op een algemene loondaling van ruim 9% over de
jaren '35-'50.
Welnu, wetend, dat de teruggang van het gemiddelde loon een afgeleide is
van zowel de verjonging van het arbeidersbestand als het tijdelijk inzakken
van de "katoenconjunctuur" in de jaren 'veertig, komen wij aileen op grond
van deze loongegevens niet tot eenzelfde conclusie als Mokyr 84 ). Weliswaar is
er - onder de veronderstelling dat de firma Voortman representatief is voor
aile katoenondernemingen - voor de periode '35-'50 geen bewijs voor stijging van lonen te vinden in de katoensektor, maar slechts onderzoek naar de
loonontwikkeling en groei dan wei terugval van tewerksteIling in aile
industriele bedrijfstakken kan over het loonverloop in Vlaanderen sedert
1819 uitsluitsel geven.
Tot een dergelijke stu die geven wij een aanzet door voor beide vlaamse
provincies het loonniveau van 1819 met dat van 1846 te vergelijken. Onze resuItaten bevestigen het impressionistische oordeel van Mokyr, dat een stijging van lonen niet is waar te nemen . Wei ondergingen de industriele lonen in
Vlaanderen een daling. Na uitsluiting van de Iinnensektor hebben wij aan de
hand van de loongegevens van de overige industriele bedrijfstakken voor zowei 1819 als 1846 de gemiddelde lonen berekend"). Voor Oost Vlaanderen
kwamen wij uit op een daling van ongeveer 11,5% (1819: 1,24' BF en 1846:
1,09' BF) en voor West Vlaanderen van ongeveer 15,2% (1819: 1,18' BF en
1846: 1,00' BF).
Ais wij naar factoren zoe ken voor deze forse industriele loonvermindering,
dan dient zich nadrukkelijk aan de toenemende malaise in de voor Vlaanderen zo wezenlijke linnensektor in het tweede kwart van de 1ge eeuw. Deze zetde engelse technische ontwikkeling op de voet. Werd het mechanisch weven er in 1824
ingevoerd (Dossier 2, 14), de verdere verbetering van de techniek moet eind jaren 'dertig en in de loop van de jaren 'veertig geleid hebben tot vervanging van de verouderde
weefmachines. Waarschijnlijk werd het daarmee ook mogelijk de nieuwe machines te
laten bedienen door arbeiders, die minder geschoold waren. Een veranderde homogeniteit van arbeid in de weverij kan aldus geleid hebben tot een vraag naar arbeid, die
aan minder eisen moest voldoen en dientengevolge goedkoper was.
14) G . Avondts e.a .• De Gentse .... bedrijfsgeschiedenis van de firma A. VoortmanN.V. Texas. Dossier 2. 31-3S.
" Omdat in de Industrie-telling van IS46 de voor derden arbeidende thuiswerkers
niet zijn opgenomen. waren wij genoodzaakt voor zowellS19 als IS46 de linnensector
uit te sluiten. Immers tegenover de 133.044 werklieden in deze branche in IS19 staan er
voor 1846 slechts 22.483 vermeld (zie oak noot 64). De loongegevens van 1819 hebben
betrekking op volwassenen zonder nadere leeftijdsaanduiding. die van 1846 echter op
werklieden. die ouder zijn dan 16 jaar. l. J. Brugmans. a.w .• 1.248-417. Statistique de
la Belgique. Recensement General. 1846. Industrie. Bruxelles. IS51. 450-531.
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te blijkbaar de arbeidsmarkt danig onder druk'6). In welke mate ook buiten
de landbouw de werklieden in de plattelands- en stedelijke nijverheid hiervan
in hun lonen de weerslag ondervonden, werd tot op grote hoogte bepaald
door de aard van de barrieres tussen de verschillende deelmarkten van arbeid
en de daarmee samenhangende arbeidsmobiliteit. Dat deze laatste factor in
hoge mate onvolkomen werkte - een kwestie, waarop Mokyr zeer onvoldoende ingaat - blijkt uit een onderzoek voor 1842 naar geboortenplaatsen
van arbeiders bij de gentse onderneming Voortman. Dit wijst uit, dat het personele recruteringsveld van het bedrijf voornamelijk op de te Gent geboren
bevolking betrekking had").

3.2.2. De wolsektor
Naast de loonontwikkeling bij de firma Voortman geeft Mokyr als tweede
voorbeeld van de stabiliteit van lonen in het Zuiden de wolsektor. Nadat hij
heeft gepoogd aan te tonen, dat mechanisering van deze sektor sedert het ancien regime geleid heeft tot een relatieve daling van de faktor arbeidskosten in
de toegevoegde waarde van de produktie en wei als gevolg van het gelijk blijyen der lonen, komt Mokyr tot een vergelijking van looncijfers. Allereerst
haalt hij gegevens aan van P. Lebrun over de wolnijverheid in de streek van
") Een andere kracht, die op de nominale lonen - ten overvloede zij nog gesteld,
dat de reele lonen geen objekt van studie zijn, omdat lonen in dit kader aileen worden
bezien vanuit het gezichtspunt van arbeidskosten voor het produktieproces - kan
hebben ingewerkt, zijn veranderingen in de kosten van levensonderhoud van de arbeiders in de nijverheid. Van de kosten van levensonderhoud maakten de uitgaven voor
levensmiddelen een groot deel uit. Over de prijzen ervan zijn wij uitvoerig gejnformeerd door de "Dokumenten over de Geschiedenis van Prijzen en Lonen in Vlaanderen" van C. Verlinden e.a. Jaarlijkse gegevens van prijzen voor de eerste helft van de
negentiende eeuw van meerdere soorten granen, meerdere soorten brood en van
aardappelen te Gent, Brugge, Eeklo, Antwerpen en Brussel geven ons inzicht in de
prijsontwikkeling. Het algemene beeld is een voor de eerste helft van de negentiende
eeuw in zijn geheel weinig gewijzigd prijsniveau.
Toch kan dit voor deelperioden niet worden beweerd. Bezien wij het prijsverloop
"en detail" dan valt de volgende onderverdeling te maken. (Wij bepaalden ons tot de
prijzen van rogge, roggebrood en aardappelen.) Vanaf het begin van de eeuw stegen de
prijzen met zekere ups en downs tot een absoluut maximum in 1817. (Van de eerste
vij fjaarsgemiddelden van de eeuw tot die over de jaren 1816-1820 is door ons een stijging - varierend naar produkt en stad - van 30-90070 berekend.) Vervolgens daalden
de prijzen bijna ononderbroken tot een absoluut minimum in 1824, verschillend voor
stad en produkt, met 50-70%. (De vijfjaarsgemiddelden van 1821-1825 bevonden zich
op 30-60% van de vijfjaarsgemiddelden van 1816-1820.) Na 1824 constateren wij weer
een opgaande prijsbeweging tot 1846-1847. Dit laatste jaar was voor aardappelen een
absoluut maximum. (De vijfjaarsgemiddelden namen van 1821-1825 op 1841-1845 met
25-70% en van 1821-1825 op 1846-1850 met 20-125% toe. Bepalen wij ons verder tot
Gent voor nog enkele nauwkeuriger gegevens, dan constateren wij, dat voor rogge,
roggebrood en aardappelen de vijfjaarsgemiddelden van 1821-1825 op 1841-1846 met
respektievelijk 67%, 26% en 50% stegen en van 1821-1825 op 1846-1850 met respektievelijk 75%, 40% en 100% .) De, voor deze verhandeling, niet relevante conc1usie is,
dat de levensstandaard van industriele arbeiders meer dan door zich wijzigende lonen
door prijsveranderingen van levensmiddelen werd bepaald.
87) P. Scholliers, a.w. , Dossier 6, 180. Overigens vervalt hiermee ook een belangrijk
deel van de geldingswerking van het pseudo labour-surplus model.
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Verviers. Daar zouden de lonen weliswaar sedert het ancien regime Oink zijn
gestegen, maar van 1805-1810 op 1845-1850 gelijk zijn gebleven l ' ) . Vervolgens put Mokyr uit de "Statistique de la Belgique, Recensement Industriel"
van 1846 en de "Nijverheidsstatistieken" van 1819. Hij vergelijkt het gemiddelde loon, dat in 1846 door werklieden boven de 16 jaar werd verdiend met
dat van volwassenen in 1819 en komt tot de slotsom, dat geen loonstijging is
waar te nemen.
Deze vergelijking gaat echter naar onze mening mank. Want voor 1846 beseert Mokyr zich op het gemiddelde loon van aile arbeiders, die in Belgie in de
wolsektor actief waren en voor 1819 beperkt hij zich tot de provincie Luik.
De lonen in de wolsektor van Luik waren bepaald niet representatief voor
Belgie als geheel. Bedroeg het gemiddelde van volwassenen in de des bet reffende nijverheid in 1819 in Belgie 1,10 frank per dag (en met uitsluiting van
de wolbreierijen 1,32 frank), in Luik was dit 1,50 frank (Mokyr vermeldt 1,49
frank). Voor 1846 berekenden wij voor de belgische arbeiders boven de 16
jaar in de wolsektor een gemiddeld dagloon van 1,37 frank"). Ter mitigering
van deze misgreep van Mokyr kan misschien worden aangevoerd, dat in 1846
drie kwart van aile belgische arbeiders in de wolnijverheid, die door de "Recensement Industriel" vermeld worden, hun domicilie in de provincie Luik
hadden·O). Niettemin constateren wij in tegenstelling tot Mokyr geen stabiliteit van lonen in de wolsektor, maar van 1819 tot 1846 een stijging van bijna
25<110 (wanneer, zoals Mokyr zelf te werk gaat, de wolbreierijen in de berekening van 1819 blijven opgenomen).
Wat de werkgelegenheid in de belgische wolnijverheid betreft signaleren
wij van 1819 tot 1846 een terugval in het aantal arbeiders; van 21.530 in 1819
naar 18.153 in 1846, of wei een daling van 16%91). In de provincie Luik daar") Zich baserend op P. Lebrun (Croissance et Industrialisation. l'Experience de
l'lndustrie Drapiere Vervietoise, 1750-1850, in: First International Conference of Economic History, Stockholm, 1960, Contributions and Communications, Paris-The
Hague, 1960, 531-568.) vermeldt Mokyr de verschillende prijsbestanddelen van verkochte wolprodukten. Het deel, dat de arbeidskosten uitmaakte van de neUo toegevoegde waarde is aan veranderingen onderhevig geweest. Bedroeg het voor de periode
1780-178966,0"70, voor de jaren 1805-1810 was het 41,8% en voor de jaren 1845-50
37,6 %. Lebrun's gegevens over de gemiddelde lonen (Mokyr, a.w., 184) zijn: 0,9
frank per dag voor de jaren 1780-1785 en ongeveer 1,5 frank voor lOwel de periode
1805-1810 als 1845-1850. Wij constateren nu, dat juist bij de grootste relatieve daling
van de arbeidskosten in de toegevoegde waarde het gemiddelde dagloon een geweldige
sprong onderging (met 2/3). Kennelijk hoeft dus een relatieve daling van de arbeidskosten in de toegevoegde waarde niet te betekenen, dat lonen gelijk blijven, lOa Is
Mokyr wil doen geloven.
") 1. J. Brugmans, a. w., I, 322, 323, 397, 402-407. Statistique de la Belgique, a. w.,
1846, Industrie, X, XI, XVIII, en XX.
'0) In 1819 bedroeg dit 46,5% (zonder wolbreierijen 60"70). Statistique de la Belgique, a.w., 1846, Industrie, X en XIII.
") Een voorbehoud dient te worden gemaakt. In de industrietelling van 1846 zijn de
voor kooplieden-ondernemers arbeidende thuiswerkers niet opgenomen. Dat dit consequenties heeft voor de cijfers van gemiddeld loon en tewerkstelling van 1846 in de
wolnijverheid zal duidelijk zijn. Worden aan de gegeven aantallen enige duizenden
laag betaalde thuiswerkers toegevoegd, dan leidt dit echter niet tot een fundamenteel

142

ECONOMISCHE GROEI EN STAGNA TIE IN DE NEDERLANDEN,

1800-1850

entegen neemt het aantal betrokkenen bij de wolnijverheid toe; van 10.014 in
1819 tot 13.615 in 1846, of wei een stijging van 360/0.
Een en ander brengt ons tot de conclusie, dat de lage lonen betalende wolbedrijven in Belgie in de eerste helft van de 1ge eeuw inkrompen dan wei
verdwenen, terwijl daar, waar relatief hoge lonen golden, zoals te Luik, een
groei van arbeidsplaatsen optrad.

3.2.3. De " Recensement lndustrie/" van 1846
Het krachtigste argument voor zijn stelling, dat in het Zuiden de lonen
weinig waren veranderd, ontleent Mokyr aan een vergelijking tussen het
industriele loonniveau van 1819 en dat van 1846. Hoewel aan de vergelijking
toch wei enige zwaarwegende bezwaren kleven, worden deze door Mokyr van
dien aard geacht, dat zij het trekken van betrouwbare conclusies niet onmogelijk maken 92 ). De slotsom van de amerikaanse historic us is, "that the avaiandere zienwijze op de ontwikkelingen in de wolnijverheid. Onze conclusie, dat gezien
de bevolkingsgroei de wolnijverheid, wat de werkgelegenheid betreft, een relatief stagnerende sector was in de eerste helft van de negentiende eeuw zal stellig overeind
blijven.
92) Tegen de resultaten van de "Recensement Industriel" van 1846 brengt Mokyr in,
dat de Z-goed nijverheid (of volgens de Enquete "Ies ouvriers travaillant it domicile
pour compte de leurs patrons"; Statistique de la Belgique, a.w., 1846, Industrie,
XVI.) er niet in is opgenomen.
Voorts wordt een vergelijking van lonen bemoeilijkt omdat in de "Nijverheidsstatistieken" van 1819 loonbedragen worden vermeld, terwijl de "Recensement
Industriel" de werklieden indeelt naar loonklassen en op basis van klassemiddens en
frekwenties de gemiddelde lonen worden berekend.
Betekent het eerste punt, dat de berekende gemiddelde lonen hoger zuBen uitvallen
dan de werkelijke gemiddelden, het tweede punt daarentegen maakt aanspraak op het
tegenovergestelde en wei omdat de veronderstelling van gelijke verdeling der waarnemingen binnen de klassen bij de laagste loonklasse, van 0-50 centimes het meest onwaarschijnlijk is. (Zou bij de berekening van het gemiddelde loon van volwassenen
voor deze klasse het midden worden gesteld op 45 centimes in plaats van 25 centimes,
dan verhoogt dit het gemidde1de belgische loon van volwassenen met 2,7 centimes) .
Andere verschilpunten, waarop Mokyr ons attendeert zijn de volgende. In 1846 zijn
in tegenstelling tot 1819 aileen de belgische gedeeltenn van de provincies Limburg en
Luxemburg in de telling opgenomen; met de economise he ontwikkeling in de eerste
helft van de negentiende eeuw za1 de monetisering van economisch verkeer zijn toegenomen, waardoor loonbetaling in natura werd teruggedrongen; in de Enquete van
1846 wordt een scheiding aangebracht tussen industriele werklieden bij een leeftijd van
boven de zestien jaar, in de telling van 1819 wordt de grens tussen kinderen en volwassenen niet vastgelegd (deze zal naar aile waarschijnlijkheid hoger hebben gelegen
gezien onder andere de situatie in de bombazijnnijverheid van Twente); het onderzoek
van 1846 onderscheidt volwassenen naar mannen en vrouwen, de statistieken van 1819
doen dit niet; de "Recensement Industriel" van 1846 classificeert industriele activiteiten naar sektoren, in 1819 werden de industriele activiteiten niet nader gegroepeerd;
het onderzoek van 1819 vindt plaats in een periode, waarin de volkshuishouding zich
aanpast aan gewijzigde internationale economische verhoudingen, terwijl 1846 een
jaar is, waarin een grate hongersnood het economisch leven verlamt.
Een door Mokyr niet genoemd verschilpunt betreft de thuiswerkers. Een dee I van de
zelfstandig arbeidende thuiswerkers is in 1846 onder de categorie van "fabrikanten of
handwerkslieden" opgenomen, terwijl zij in 1819 onder de werklieden zijn gegroepeerd.
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lable evidence points in the direction of more or less constant wages". Aileen
in de metallurgische sektor en in de mijnbouw zijn aanzienlijke loonstijgingen te signaleren9J ).
Mokyr komt tot zijn bevindingen na voor 1819 de gegevens van de
industriele activiteiten te hebben gegroepeerd op een wijze, die door de
opstellers van de "Recensement Industriel" van 1846 voor het totaaloverzieht van Belgie werd toegepast, namelijk opdeling van aile afzonderlijk vermelde industriele bedrijfstakken naar een beperkt aantal industriele sektoren.
Wijzen nu de totaalcijfers van deze sektoren uit, dat het gemiddelde loon van
volwassenen in 1846 meer dan 1/3 lag boven dat in 1819, wanneer voor beide
jaren de linnensektor wordt uitgesloten - op grond van het argument, dat in
de telling van 1846 de thuiswerkers, die bij de desbetreffende economische
activiteit zo'n belangrijke plaats innamen, niet waren opgenomen - dan
komt Mokyr uit op een gemiddeld loon van volwassenen in 1819 van 1,45
frank en in 1846 van 1,49 frank. Hiermee is volgens Mokyr niet aileen aangetoond, dat de lonen in het Zuiden weinig of geen verandering hebben ondergaan sedert 1819, maar ook, dat de loonkloof tussen het Noorden en het
Zuiden in 1846 nog steeds niet was overbrugd. Mogelijkheden tot grotere kapitaalaccumulatie en dus snellere industrialisatie zouden dan ook de economie van het Zuiden kenmerken.
Ook wij zijn van opvatting, dat het niet opnemen van thuiswerkers in de
telling van 1846 het vergelijken van de gemiddelde lonen van beide jaren bemoeilijkt. Maar waar Mokyr aan voorbijgaat is het feit, dat eveneens uitsluiting van sektoren com plica ties geeft. De linnensektor immers drukte op het
geheel der industriele activiteiten in 1846 een veel geringer stempel dan in
1819. Handelen wij echter op dezelfde wijze als Mokyr door zowel voor 1819
als voor 1846 de linnensektor uit te sluiten, dan nog komen wij tot een ander
resultaat 94 ).
De verwerking van aile loongegevens van volwassenen uit de "Nijverheidsstatistieken" van 1819 zonder de linnensektor geeft een gemiddeld loon
van 1,31 frank. Met het looncij fer van 1846, waarvoor ook wij 1,49 frank berekenden, bestaat er dan een verschil van bijna 14070. Of daarmee de loonkloof tussen Noord en Zuid overbrugd is, achten wij weinig relevant, veel belangrijker dan de verrichte rekenexercities is in onze ogen een nauwkeuriger
toetsing van de theorie van Mokyr, waartoe wij thans overgaan.

" ) J. Mokyr, a .w., 187.
") De ontwikkelingen in de linnensektor sinds 1819 riepen twee tegengestelde
krachten op. Enerzijds werd het gemiddelde industriele loon in Belgie opwaarts
bejnvloed door een relatieve daling van de werkgelegenheid in deze sektor, anderzijds
neerwaarts door een terugval van de lonen in de linnenijverheid . Ais wij echter afgaan,
zoals Mokyr doet, op de, door de "Nijverheidsstatistieken" van 1819 vermelde lonenwij hie1den echter de lonen van vlasspinsters en linnenwevers voor onbetrouwbaar - is
de loondaling als gering te beschouwen . 1mmers voor de 138.513 volwassen werklieden
van 1819 in de linnensektor berekenden wij een gemiddeld loon van 65 centimes,
terwijl de industrie-telling van 1846 een gemiddeld loon levert van 64 centimes voor
linnenwerkers van boven de 16 jaar.
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4. De moderne industrie
De historische werkelijkheid is, dat de groei van de mod erne industrie zich
in Belgie tijdens de eerste helft van de 19' eeuw voltrok in een beperkt aantal
regio's, die met uitzondering van de enclave Gent, vooral ge1egen waren in
de provincies Henegouwen, Luik en Namen. De Enquete van 1846 toont aan,
dat sedert 1819 zich in deze drie gewesten wei een bijzonder krachtige toeneming van het aantal industriele arbeidsplaatsen voordeed. Is voor Henegouwen een aanwas van circa 45.000 arbeidsplaatsen te registreren, in de provincies Luik en Namen bedroeg de absolute groei daarvan respektievelijk circa
22.000 en ruim 7.000").
") De Enquete van 1846 telde de volgende aantallen industriele werkers (volwassenen en kinderen): te Henegouwen 76.483, te Luik 53.651 en te Namen 14.257. (Statistique de la Belgique, a.w., 1846, Industrie, XV.)
De relatieve groei der industrie manifesteert zich bij een vergelijking van de cijfers
der industrie-intensiteiten van volwassenen van de jaren 1819 en 1846.
TABEL A

De industrie-intensiteiten if! 1819 en 1846 in Henegouwen, Luik en Nomen
Provincie
Henegouwen
Luik
Namen

1819

1846

ReI. toeneming

0.0538
0.0752
0.0379

0.0855
0. 1016
0.0490

591170
351170
29070

De verge1ijking is aan beperkingen onderhevig. Voor 1819 (zie tabe16 en noot 64)
hebben wij immers een aanta1 bedrijfstakken uitgesloten, waardoor de berekende
waarden van de industrie-intensiteiten, met name voor Henegouwen wat te laag uitvallen.
De kencijfers voor 1846 hebben betrekking op werknemers van boven de 16 jaar en
kwamen tot stand op basis van de industrie-telling en de bevolkingstelling van 1846.
Omdat bij de industrie-telling de in opdracht van derden arbeidende thuiswerkers niet
zijn opgenomen onderbelichten ook deze industrie-intensiteiten de werkelijkheid.
Ais zeker mag worden aangenomen, dat de relatieve groei der nijverheid voor de
drie provincies gezamenlijk van 1819 tot 1846 tenminste 35 "70 is geweest.
Dat relatieve groei van het aantal industriele arbeidsplaatsen niet voor aile provindes opging maken de industrie-intensiteiten van beide vlaamse gewesten duidelijk.
TABEL B
De induslrie-inlensileilen in 1819 en 1846 in Wesl en 0051 Vloanderen

Provincie
West Vlaanderen
Oost Vlaanderen

1819

1846

ReI. daling

0.0304
0.0417

0.0276
0.0397

10070
5070

Ook hier zijn de waarden van de industrie-intensiteiten wat te laag uitgevallen; die
van 1819 vanwege uitsluiting van meerdere bedrijfstakken (zie tabel 6 en noot 64) en
die van 1846, omdat wij bij de berekening het getal der industrieel actieven hebben verminderd met de opgegeven werklieden in de linnennijverheid en voorts om de boven
aangehaalde reden.
Onze taxatie is, dat de werkelijke relatieve da1ingen der industrie-intensiteiten in
beide vlaamse gewesten wat groter zijn geweest dan uit deze cijfers blijkt.
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Ging nu deze stormachtige uitbreiding van de industrie gepaard met gelijkblijvende lonen? Om deze vraag te beantwoorden hebben wij voor de desbetreffende provincies afzonderlijk op basis van de "Recensement Industriel"
van 1846 de gemidde1de lonen berekend van de categorie volwassen arbeiders
boven de zestien jaar. De resultaten zijn opgenomen in tabel 7.
TABEL 7
Tewerkstelling van volwassenen en gemiddelde lonen in Henegouwen, Luik en
Namen in 1846

Provincie
Henegouwen
Luik
Namen

Getal der werklieden
boven de 16 jaar
61.103
45.992
12.901

Gemiddeld dagloon
in BF
in fl.
1,69'
1,62'
1,54'

0,80'
0,76'
0,72'

Bron: Statistique de la Belgique, a.w., 1846, Industrie, 226-353, 417-447.
Tot welke conc1usies brengt ons de vergelijking van de looncijfers van tabel
7 met die van 1819. Wij stellen vast, dat de drie provinciale gemiddelde lonen
aile gelegen zijn boven de waarden, die door Mokyr berekend zijn; Henegouwen: 3,9070, Luik: 16,5%, Namen: 3,1% (zie ook tabeI5) . Anderzijds stijgt
het gemiddelde industriele loon van 1846 van de drie provincies gezamenlijk
slechts 3% uit boven het door ons berekende loonniveau van 1819 van de
Maas-Samber gewesten (77 ,90 cent versus 75,54 cent). Voor de provincies afzonderlijk bedragen de verschillen; Henegouwen: -7,4%, Luik: + 16,1% en
Namen: + 2,7%.
Als wij geen acht slaan op de gewijzigde provinciale verdeling van het aantal belgische industriele arbeidsplaatsen sedert 1819 - immers een relatieve
groei van de industriele werkgelegenheid deed zich voor in de beter betalende
en een relatieve daling in de minder betalende provincies (zie ook noot 95) -,
maar uitsluitend het loonverloop in de genoemde drie gewesten bezien, is het
dan gewettigd om in navolging van Mokyr er van uit te gaan, dat de komst
van de moderne industrie niet heeft geleid tot een verhoging van lonen en kan
aan de lonen een stabiel karakter worden toegekend? Wanneer wij afgaan op
het verloop der gemiddelde lonen over de jaren 1819-1846, moe ten de antwoorden op beide vragen bevestigend luiden.
Toch verhullen de gemiddelde lonen meer dan zij onthullen. Ook voor de
Maas-Samber provincies constateren wij, dat de industriele produktie niet
overal op moderne leest werd geschoeid. Overschakeling naar de moderne industrie, die gepaard ging met schaalvergroting en invoering van nieuwe produktietechnieken, waarbij de stoommachines de mechanische drijfkracht leverden, verliep voor de verschillende bedrjfstakken en afzonderlijke ondernemingen in een uiteenlopend tempo. De twee kwantitatief belangrijkste sektoren, die een modern industriee1 gezicht toonden in 1846 in Henegouwen,
Luik en Namen waren de steenkoolsektor en de metallurgische industrie.
Voor deze hebben wij onderzocht hoe er zich in 1846 de lonen van volwassen
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arbeiders (boven de 16 jaar) verhielden tot die van 1819. Achtereenvolgens
bezien wij de steenkolensektor en de metallurgische industrie in tabel 8.
TABEL 8

Tewerkstelling en gemiddelde lonen in de steenkolensektor in 1819 en 1846
in Henegouwen, Luik en Namen
Provincie

1846

1819

Henegouwen
Luik
Namen
Drie Prov's

Relatieve groei

Getal der
volw.
werkl.

Gem.
loon
in BF

Getal der
volw.
werkl.

Gem .
loon
in BF

Getal
werkl.

Gem .'
loon

7.595
4.592
389
12.576

1,84
1,27
1, 10
1,61

25 . 135
10.060
652
35 .847

2,01
1,91
1,68
1,98

331 070
219%
168%
285%

9,1%
49,9%
52,3%
22,6%

Bron: Berekend uit Statistique de la Belgique, a.w., 1846, Industrie, 226-353 en 417-447 ; I. J. Brugmans, a .w., I, 376.
'Vit niet afgeronde looncijfers van 1819 en 1846 is de relatieve groei berekend.

Yoor de steenko1ensektor signaleren wij, dat de lonen sedert 1819 fors zijn
gestegen. Zelfs met het relatief hoge loon van 1819 verschilt het henegouwse
loon van 1846 nog altijd bijna 100/0. Yoorts stellen wij vast, dat de onderhavige sektor in vergelijking met de totale industriele ontwikkeling in de MaasSamber provincies een meer dan proportionele toeneming van de tewerkstelling onderging (285 versus 195%) en dat hij een gunstig afwijkend loonverloop kende (22,6 versus 3, 1%).
De tweede kwantitatief belangrijke sektor, waarop de moderne techniek
vat kreeg, was de metallurgische industrie. Hiervan tonen wij in tabel 9 de
verandering van kencijfers.
TABEL 9

Tewerkstelling en gemiddelde lonen in de metallurgische industrie in 1819 en 1846 in
Henegouwen, Luik en Namen
Provincie

Henegouwen
Luik
Namen
Drie Prov's

1819

1846

Relatieve groei

Getal der
volw.
werkl.

Gem.
loon
in BF

Getal der
volw.
werkl.

Gem.
loon
in BF

Getal
werkl.

Gem . '
loon

2.810
6.325
2.013
11.148

1,48
1,34
1,61
1,42

8.018
13 .737
5.566
27.321

1,75
1,75
1,76
1,75

285%
217%
276%
245%

17 ,5%
30,7 %
9,0%
22,8%

Bron: Berekend uit Statisque de la Belgique, a.w., 1846, lndustrie, 226-353 en 417-447. en I. J.
Brugmans, a.w., I, 248-417.
• Vit niet afgeronde looncijfers van 1819 en 1846 is de relatieve groei berekend.
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Ook voor de metallurgische industrie constateren wij, dat in vergelijking
met de totale industriele ontwikkeling in de Maas-Samber provincies zowel
de tewerkstelling (245 versus 1950/0) als het gemiddelde looncijfer (22,8 versus
3,1%) een meer dan proportionele toeneming kenden.
Komen wij op grond van de verstrekte loongegevens tot de conclusie, dat
arbeidslonen in moderne sektoren als de kolennijverheid en de metallurgische
industrie geen aansluiting von den bij de loonzetting in de overige industriele
bedrijfstakken, wanneer wij de laatste sektor aan een nadere beschouwing
onderwerpen is het mogelijk een scherper beeld te verkrijgen van het verschil
in loonontwikkeling in de modern-industrie1e en de traditionele ondernemingen 96 ).
De indeling in bedrijfstakken volgend, zoals deze door de "Recensement
Industriel" van 1846 is aangegeven in drie categorieen, Etablissements industriels principaux (A), Etablissements industriels secondaires (B) en Artisans (C) zijn wij eerst de tewerkstelling en de gemiddelde lonen van de moderne bedrijven (categorie A) en de met meer verouderde produktietechnieken
opererende bedrijven (categorieen B en C) voor 1846 nagegaan 97 ).
96) Helaas was het niet doenlijk om voor de steenkoolsektor een verdeling te maken
naar op moderne leest geschoeide ondernemingen en traditioneel producerende bedrijYen.
" ) Het onderscheid naar moderne en traditionele metallurgische bedrijven, de categorie A enerzijds en de categorieen B en C anderzijds, is te maken op grond van criteria als bedrijfsgrootte en aard van mechanisering ofwei de mate, waarin stoommachines bij de produktie zijn betrokken (Statistique de la Belgique, a.w ., 1846, Industrie).
Wat de gemiddelde personele bedrij fsbezetting in de drie categorieen in 1846 betreft
zijn de volgende gegevens illustrerend.

TABEL C

Gemiddelde personele bedrijfsbezetting in 1846 in de metallurgische industrie
Provincie

Henegouwen
Luik
Namen

Provincie

Henegouwen
Luik
Namen

Categorie A
Gem. aantal
Getal der
volw. werkl.
manufactuper man .
riers
81
110
70
261

56,23
89,56
66,57
73,05

Categorie C
Gem. aantal
Getal der
volw. werkl.
artisans
per artisans
2066
2055
942
5043

0,97
1,51
0,81
1,16

Categorie B
Gem. aantal
Getal der
volw. werkl.
fabricants
per fabricant
1492
372
36
1900
Categorie
Getal der
fabricants en
artisans
3558
2427
958
6943

0,98
2,12
4,36
1,27
B en C
Gem. aantal
volw. werkl.
per fabricant
en artisan
0,97
1,60
0,95
1,89

Bron: Berekend uit de Statistique de la Belgique, a.w., 1846, Industrie, 226-353 en
417-447 .
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TABEL 10
Tewerkstelling en gemiddelde lonen in 1846 in de metallurgische industrie in de Btablissements industriels
principaux (A) enerzijds en in de Btablissements industriels secondaires (8) en bij Artisans (C) anderzijds
te Henegouwen, Luik en Namen
(A)

Provincie

Henegouwen
Luik
Namen
Orie Prov's

Getal der
volw.
werkl.

Gem.
loon
in BF

4.555
9.852
4.660
19.067

2,21
1,89
1,84
1,95

(B en C)
Getal der
Gem.
volw.
loon
werkl.
in BF
3.463
3.885
906
8.254

1,14
1,39
1,35
1,28

Relatief verschil *
in gem. loon tussen
(A) en (B en C)
93,7070
35,7%
35,7%
52,1%

Bron: Berekend uit Statistique de la Belgique, a.w., 1846, Industrie, 226-353 en 417-447.
*Oe loonverschillen zijn berekend uit niet afgeronde gemiddelde lonen.
Blijkt uit de looncijfers van tabel 10 een opvallende divergentie tussen de
lonen in de moderne metallurgische en de traditionele bedrijven, in welke mate deze verschilden van die van 1819 is van be lang voor inzicht in het verloop
van de lonen.
TABEL II
Verschillen in procenten tussen de gemiddelde lonen van de Btabl. indo princ. (A) en
die van de metallurg. indo van 1819 (1) en tussen de gemiddelde lonen van de Btab/.
indo sec. en Artisans (8 en C) en die van de metallurg. indo van 1819 (2) in Henegouwen, Luik en Namen
Provincie
Henegouwen
Luik
Namen
Orie Provincies

(I)

(2)

+48,6%
+41,2%
+ 13,8%
+ 37,0

- 23,3%
+ 4,1%")
-16,1%
- 10,0%

Bron: Berekend uit Statistique de la Belgique, a.w., 1846, Industrie, 226-353 en 417447 en I. J . Brugmans, a.w., 1, 248-41 7.

Stellen wij vast, dat in het licht van de situatie aan het eind van de eerste
helft van de 1ge eeuw bijna aile metallurgische bedrijven van 1819 in de
Maas-Samber provincies als traditioneel zijn te beschouwen - immers wording van en groei naar mod erne metallurgische ondernemingen vinden wat de
eerste helft van de 1ge eeuw betreft bijna uitsluitend plaats in het derde, vierde en vijfde decennium") - , dan dient zich de conclusie aan, dat de industrialisatie sedert 1819 heeft betekend, dat de loonontwikkelingen in de mod erne
en de traditionele bedrijven in diametraal tegengestelde richtingen tendeer" ) MogeJijk, dat dit cijfer wordt bejnvloed door het ontbreken van de in opdracht
van derden arbeidende thuiswerkers.
" ) J . Laureijssens, Industriele Naamloze Vennootschappen in Belgie, 1819-1857 ,
Leuven - Paris, 1975.

ECONOMISCHE GROEI EN STAGNATIE IN DE NEDERLANDEN,

1800-1850 149

den; stijging in de moderne, daling in de traditionele metallurgische bedrijyen, zoals tabel II toont.
Mogen wij deze conclusie voor de metallurgische nijverheid nu ook van
toepassing achten op de gehele industriele ontwikkeling, die zich van 1819 tot
1846 in de Maas-Samber provincies heeft voltrokken? Wij menen, dat het
antwoord hierop bevestigend moet luiden, indien zich in de overige takken
van industrie buiten de steenkolensektor en de metallurgische industrie in de
desbetreffende peri ode een loondaling voordeed. Hebben wij immers de
eerste twee sektoren rond 1846 als modern getypeerd - het gezicht van de
metallurgische industrie werd rond 1846 voornamelijk door de moderne
ondernemingen bepaald - behoudens enkele bedrijfstakken en bedrijven
blijft men in de overige industriele sektoren van oude technieken gebruik
maken 'OO ) .
TABEL 12

Tewerkstelling en gemiddelde lonen in de industrie, met uitzondering van de steenkolensektor en de .
metallurgische industrie, in 1819 en 1846 en relatieve verschillen tussen deze lonen in Henegouwen,
Luik en Namen
Provincie

1846

1819

Henegouwen
Luik
Namen
Drie Prov's

Getal der
volw.
werkl.

Gem.
loon
in BF

Getal der
volw.
werkl.

Gem.
loon
in BF

16.904
16.684
4.115
37.703

1,89
1,45
1,49
1,65

27.950
22. 195
6.683
56.828

1,40
1,41
1,36
1,40

Relatieve verschillen *
tussen de lonen in
1819 en 1846
-25,80/0
- 2,7%
- 9,0%
-15,2%

Bron: Berekend uit tabel6, I. J. Brugmans, a.w., 1,247-417 en Statistique de la Belgique, a.w., 1846,
Industrie, 226-353 en 417-447 .
*De loonverschillen zijn berekend uit niet afgeronde gemiddelde lonen.

Ook de cijfers in tabel 12 maken duidelijk, dat de lonen in Henegouwen,
Luik en Namen geen stabiel karakter vertoonden, zoals door Mokyr werd
aangenomen. Onze conclusie is, dat industrialisatie grosso modo gepaard is
gegaan in Belgie met een verlaging van lonen in de traditionele en verhoging
van lonen in de moderne bedrijven ' O' ) .
100) Wat de overige industriele sektoren betreft moet een uitzondering worden gemaakt voor een groot aantal moderne wolweverijen en spinnerijen van wol, katoen en
vias. In deze bedrijven echter lag in 1846 het loonniveau beduidend hoger dan in de bedrijfjes, wier produktietechniek traditioneel bleef. Voorts brengt in de Maas-Samber
provincies de komst van de moderne industrie slechts incidenteel verandering van bedrijfsvoering en produktietechnieken. De stoommachine was rond 1846 nog slechts op
bescheiden schaal ingevoerd (Statistique de la Belgique, a.w ., 1846, Industrie).
101) Verder zij opgemerkt, dat de groei van de tewerkstelling in de industriele sektoren, waarin de lonen omlaag tendeerden geringer is geweest dan in de steenkolensektor
en de metallurgische industrie.
Gaan wij uit van cijfers van tewerkstelling en gemiddelde lonen door Mokyr berekend voor 1819 (zie tabel 5) dan komen wij tot de volgende resultaten:
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HOOFDSTUK 4: HET MODEL VAN MOKYR NADER BESCHOUWD
Hebben wij gesignaleerd, dat de industrialisatie van Belgie in de eerste helft
van de 1ge eeuw bijna uitsluitend beperkt is gebleven tot de provincies Henegouwen, Luik en Namen en is vervolgens aangetoond, dat het moderniseringsproces zich met name heeft voltrokken in de steenkolensektor en de metallurgische industrie, de vraag of lage lonen het tempo der industrialisatie
bepaalden, zoals Mokyr's model postuleert, is nog slechts ten dele belicht.
Nogmaals stellen wij vast, dat al mag Belgie in zijn totaliteit rond 1819
doorgaan voor een land, dat een lager industrieel loonniveau kende dan de
Noordelijke Nederlanden en al mag dan rond 1850 de loonkloof niet geheel
zijn overbrugd, slechts een regionale en bedrijfstakgewijze benadering kan
aangeven in welke mate lage lonen het industrialisatieproces hebben gestuwd.
Welnu, na deze benadering boven te hebben gevolgd, zijn wij tot de slotsom
gekomen, dat het versnelde proces van industrialisatie in de Maas-Samber
provincies zijn oorzaak niet of nauwelijks heeft gevonden in een gunstig
loonverschil tussen deze en de andere provincies van het Noorden en het
Zuiden. Bestond weliswaar in 1819 tussen het industriele loonniveau van
Henegouwen, Luik en Namen en de "hoge loon" provincies van westelijk
Nederland een verschil van 10-15070, de moderne bedrijven in de MaasSamber gewesten betaalden tegen het einde van de eerste helft van de 1ge
eeuw lonen, die aanmerkelijk boven het industriele ·loonpeil van de beide
Hollanden lagen.
In het model is hiervan niets terug te vinden. Het is gebaseerd op een
macro-economische benadering, die technische vooruitgang koppeit aan het
verdwijnen van bedrijven, die oude technieken toepassen, terwijl het loonniveau zich slechts dan wijzigt, wanneer de met relatief verouderde technieken
opererende bedrijfjes hun laagbetaalde werklieden hebben afgestaan aan de
moderne industrieen '02 ). In de visie van Mokyr is de funktionele inkomens-

TABEL D
Tewerkstelling en gem. /onen in 1819 en 1846 vo/gens Mokyr
1819

Provincie

Henegouwen
Luik
Namen

1846

Aantal
volw.

Gem. loon
in centen

Aantal werk.
boven 16 jaar

Gem. loon
in BF

Relatief
verschil

22.488
16.994
4.513
43.995

74,6
68,1
69,8
71,6

27.950
22.195
6.683
56.828

1,400
1,412
1,355
1,399

-11,5070
- 2,2%
- 8,5%
- 7,8%

Bron: tabellen 5 en 12.
Ook de cijfers van tabel D maken duidelijk, dat de traditionele bedrijven een loondaling kenden, al is zij weliswaar geringer dan onze berekening aangaf. De relatieve
groei van het aanta1 industriC!le arbeidsplaatsen in de traditionele bedrijven is daarentegen bij het volgen van de gegevens van Mokyr minder dan uit onze opgave - waar een
aantal bedrijfstakken zijn uitgesloten - blijkt (29,2 versus 50,7 %).
,.,) Mokyr, a.w., 153-156.
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verdeling richtinggevend aan het proces van industrialisatie. Modernisering
van industriele bedrijvigheid komt bij hem neer op een verschuiving van de
voor heel Be1gie geldende produktiefunktie naar een hoger inkomensniveau.
Het is een verschuiving, waarvan de snelheid groter is naarmate het belgische
loonniveau lager is gelegen (zie diagram 4).
Deze voorstelling van zaken schiet echter tekort. Immers de voor een heel
land geldende produktiefunktie is het gemiddelde van aile "bouwstenenproduktiefunkties", wier verschillen voornamelijk voortvloeien uit de aard
van de vele toegepaste produktietechnieken 'O '). En industrialisatie nu was een
veelvormig proces, waarbij aard en snelheid van wijziging van de "bouwstenen-produktiefunkties" mark ante verschillen te zien gaven. Door dit onvoldoende te onderkennen geeft het model van Mokyr een verkeerd inzicht in
het industrialisatieproces tijdens de eerste helft van de 1ge eeuw in Nederland
en in Belgie en is het evenmin in staat de oorzaken van het verschil in industrialisatietempo tussen beide landen aan te wijzen.
Wat de verklaring van dit laatste centrale punt betreft is misschien nog enige uitweiding gewenst. Een van de premissen van het model is, dat zowel
Belgie als Nederland in de eerste helft van de 1ge eeuw toegang hadden tot de
mod erne technologie, zoals deze in Engeland was ontwikkeld '04 ). Dit zou er
toe hebben geleid, dat industrialisatie voor beide landen neerkwam op een
overgang naar die moderne produktietechniek, die het hoogste inkomen verzekerde bij een te verwachten 10onniveau '0 ').
Het tempo van de modernisering wordt bepaald door de mate, waarin in
een economie middelen ter investering worden aangewend '06 ). Ten aanzien
van dit punt voert Mokyr nu een tweede vooronderstelling in. Investeringsmiddelen konden volgens hem slechts worden gefinancierd uit ingehouden winsten. Het zal duidelijk zijn, dat in deze visie kapitaalaccumulatie en
dus het tempo van modernisering het grootst moet zijn in de economie, die
over het laagste loonniveau beschikt.
De twee genoemde premissen wijzen wij echter af. Allereerst stellen wij
vast, dat het feit, dat zowel Nederland als Belgie toegang hadden tot de britse
technologie op zichzelf weinig zeggend is. Omdat Mokyr de verscheidenheid
van de sektorstrukturen van de economieen van beide land en niet in zijn
theoretische beschouwing opneemt, onder kent hij niet, dat de mogelijkheid
101) De gedachtenconstructie kan worden geconcretiseerd, wanneer een opsplitsing
naar produktiefunkties van bedrijfstakken wordt gemaakt. Een onderverdeling naar
produktiefunkties binnen bedrijfstakken van categorieen van bedrijven, die als modern en traditioneel zijn aan te mer ken, geeft een verdere verdieping van inzicht in het
industrialisatieproces.
10') De technische ontwikkeling wordt voor beide economieen exogeen beschouwd.
Realistisch is dit niet, want met name in Belgie droegen nogal wat toepassingen van
eigen vindingen bij tot verhoging van de binnenlandse produktiviteit.
10') Op de logische inconsistentie van het model ten aanzien van de keuzen van de
verschillende moderne terhnieken wezen wij reeds boven (zie p. 7).
106) Over de kapitaalintensiteit van de verschillende moderne produktietechnieken,
het tweede element dat op het moderniseringstempo van invloed was, kon, zo hebben
wij reeds geconstateerd, geen uitspraak worden gedaan.
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van introduktie van nieuwe technieken gekoppeld was aan de aanwezigheid
van bepaalde bedrijfstakken en dat toepassing van nieuwe technieken tot uiteeniopende produktiviteitsstijgingen in de diverse bedrijfstakken kon leiden.
Concreet betekende dit, dat de Maas-Samber provincies door aanwezigheid
van sektoren als die der steenkolen en de metallurgie over industrialisatiemogelijkheden beschikten, die in de overige gewesten van Nederland en Belgie
niet voor handen waren.
.
,
Bij de tweede prernisse tekenen wij aan, dat het effect van lage lonen maar
van beperkte betekenis is geweest voor de financiering van het industrialisatieproces. Veeleer hebben voortschrijdende produktiviteitsverbeteringen in
de zich moderniserende econornische sektoren er toe geleid, dat zelfs bij relatief hoge lonen de winstvoeten aanzienlijk stegen. Maar ook kapitaalaccumulatie is niet, zoals Mokyr' s model postuleert, de enige . financieringsbron
geweest. Zelf stelt de amerikaanse historicus in zijn beschrijvend deel over
Belgie, dat met name in de onderscheiden sektoren van de waalse provincies
op grote schaal extern middelen werden aangetrokken ' O'). Toch wijzigt dit
zijn mening niet, dat vanwege afwezigheid van kapitaalmarkten interne
financiering de belangrijkste bron van investering was. Uit dien hoofde
kennelijk is externe financiering niet als verklarende variabele in het model
opgenomen.
Onze sektorgewijze benadering wees echter uit, dat in de eerste helft van de
1ge eeuw bij overschakeling naar moderne technieken en schaalvergroting
van bedrijven, vooral- het verhaal wordt eentonig - in de steenkolensektor
en de metallurgische industrie zich ongekende winstmogelijkheden voordeden. Een snelle realisering hiervan was echter gebonden aan de voorwaarde
van omvangrijke investeringen. Daartoe schoot interne financiering tekort.
Extern dienden middelen te worden aangeboord. Kon hierin door een beroep
te doen op de "omgeving" en door kapitaal aan te trekken van belgische en
franse financiers en bankinstellingen, zij het beperkt, in de eerste drie decennia van de eeuw worden voorzien, na 1830 verscheen een modern bankwezen
in Belgie ten tonele, dat tientallen rnillioenen franken aan bedrijfsmiddelen
fourneerde 'OI ).
10' ) Mokyr, a.w., 64 en 65 .
10' ) Vanuit de optiek van fondsenverwerving van de grotere industriele ondernemin-

gen mag voor de eerste helft van de 19" eeuw in Belgie niet van een gebrekkig funktionerende kapitaalmarkt worden gesproken. Waren het in de eerste decennia nog uitsluitend particuliere financiers en bankinstellingen - naast belgische ook zeer veel franse
-, die extern middelen fourneerden, in de jaren twintig werden daaraan toegevoegd
premies voor de nijverheid krachtens de belastingwetten van 1821 en 1822 en kredieten
van door de overheid in het leven geroepen instellingen, zoals onder andere het Fonds
voor Nationale Nijverheid en het Amortisatie-Syndicaat. Ook de in 1822 te Brussel
gestichte Societe Generale heeft in het derde decennium, zij het nog mondjesmaat,
middelen aan het bedrijfsleven ter beschikking gesteld. In de jaren na 1830 mag voor
Belgie van een unieke wijze van industriefinanciering worden gesproken. De gereorganiseerde Societe Generale en na 1835 ook de Banque de Belgique zijn voor eigen rekening of middels hun participatiemaatschappijen, zoals de Societe de Commerce, de
Societe Nationale en de Societe de Mutualite de belgische industrieen bij hun fondsenverwerving van zeer grote dienst geweest. Zowel op korte termijn - niet afiatende
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Speelde externe financiering dus een beiangrijke roi bij de industrialisatie
van Hengouwen, Luik en Namen, wij ontkennen niet, dat interne financiering de aangewezen bron vormde voor bedrijfstakken, waarin modernisering
met een reiatief bescheiden besiag op middelen kon worden verwezeniijkt.
verdiscontering van zgn. fictieve handelswissels, rekening-courant tegoeden, voorschotten op depot van aandelen, voorraden etc. -, als lange termijn - het plaatsen
dan wei deelnemen in obligatieleningen en aandelenemissies van de vele naamloze vennootschappen, die vooral in het tweede kwart van de eeuw werden gevormd - werden
de ondernemingen middelen ter beschikking gesteld. R. Cameron, Banking in the Early Stages of Industrialization, New-York, 1967, 129-150; 1. Laureyssens, Industriele
Naamloze Vennootschappen in Belgie, 1819-1857, Leuven, 1975; H. Riemens, Het
Amortisatie-Syndicaat, Amsterdam, 1935,22-195. Voor Nederland werd deze problematiek aangeroerd door H. F. J. van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal en ondernemerschap in Nederland 1800-1850. In: Economische ontwikkeling en sociale emancipatie II, 1-31, Den Haag 1977.
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BEGGARY AND SOCIAL CONTROL
Government Policy and Beggary, particularly in the Province of Groningen
between 1823 and 1870
by
F. L. VAN HOL THOON
I. INTRODUCTION

In an article in a former issue of this laarboek I have drawn attention to
two facts').
1. Compared to the number of assisted persons in the Netherlands the
number of convicted beggars was small.
2. There was a remarkable synchronism between rises in the number of
assisted persons and beggars').
It seems reasonable to explain the rise in numbers as an expression of growing poverty and given the synchronism we have at least one explanation why
people begged'). The correlation between trends cannot explain, however,
the fact that the number of beggars remained low throughout these years.
To explain this we have assumed that, faced with the option to accept poor
relief or to go out begging, a greater number of persons chose the former. To
substantiate or rather explore this assumption we should have to study the
system of poor relief in detail. We plan to do this at a later occasion. But even
if this assumption is essentially correct it can only explain why people did
not beg.
In this article we shall deal with the question why people did beg. Poverty
obviously is an important pre-condition for begging and we have also seen
that an increase in poverty occasioned a rise in the number of beggars.
However ~ as poverty can only explain beggary to a certain extent we have to
') F. L. van Holthoon: Wat is Structureel Bedreven Sociale Geschiedenis? in:
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, vol. 41, pp. 1-22.
') Ibidem, p. 19. Going back to the primary sources we have been able to correct
minor inaccuracies. The correlation on the basis of the corrected data is r = 0.91.
') The best indication of growing poverty we have been able to find is the time-series
of amounts of poor relief per capita between 1830 and 1866 (source: Verslagen over de
Staat van het Armwezen). From 1835 to 1851 there was a downward trend to the
amounts paid. After that date the trend turns upwards again although never to return
to the maximum of 1835. Another important point about these data is that the highest
national average paid was fl. 13,65 p.a. and the lowest fl. 9,37 p.a. This suggests that
poor relief was paid out as an addition to other sources of income. If this suggestion
could be substantiated by further research this could mean the very important fact that
most paupers worked. At least it seems unwise to regard poor relief as unemployment
pay as Mokyr does (J. Mokyr: Industrialization in the Low Countries, 1795-1850, Yale
l!niversity Press, p. 194).
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seek another explanation. Erikson has proposed the theory that every society
has the functional need to define its own boundaries and the mechanism used
is to create a group of deviants. Though this theory may be helpful to explain
government policy towards beggars, it cannot explain why beggars behaved
as they did. For the latter problem we might turn to the labelling theory
which says that, when a certain agency starts to label a certain category of
persons, these will behave according to the label attached to them. We shall
return to these theoretical vistas at the end of our article').
The status of theory in historical research is a difficult one. Theory can
suggest possible relationships between facts; it remains the task of the
historian to specify these facts. In order to apply this to the theory of deviance and the behaviour of beggars we hoped
1. by studying the behaviour of the courts in Groningen and of those government officials shaping beggary policy to get an insight into how beggars were
regarded within the bureaucracy and what the consequences of their views
were for beggary as a social problem; and
2. by studying the verdicts of the courts in Groningen to determine what
type of person a beggar was in structural terms. By studying three sets of
data, the first being derived from the Ministry of Justice in The Hague and
the second and third one being derived from the verdict books of the courts of
Groningen and the administration of poor relief in the township of
Groningen, we shall try to show how the dialectic between government policy
and the behaviour of beggars gave its peculiar shape to beggary as a social
problem. Then we may be in a position to give an approximate explanation as
to why people begged in the province of Groningen during the period investigated') .
II.

GOVERNMENT POLICY TOWARDS BEGGARY,

1820-1870

II.l . Financing the Beggar Colonies

In the special files of the Ministry of Justice we found a memorandum
dated 1853 that dealt with an important, albeit odd, aspect of government
policy towards beggary - namely the linking of poor relief with prison.
It was occasioned by the fact that the municipalities of Rotterdam and The
Hague refused to pay for the transport and maintenance of beggars for
whom, they claimed, they were not legally responsible. This question was
triggered by one of those funny incidents which you occasionally find in the
dryas dust papers of government archives. Beggars (at least after 1843) were
') K. T. Erikson: On the Sociology of Deviance, in Theories of Deviance, eds.
S. H. Traub and G. -8 . Little, itasca, Ill. 1975, pp. 22-3\. See also the application of
his theory to historical material: Wayward Puritans: aStudy in the Sociology of Deviancy, New York, 1966. On the Labelling Theory see chapter 7 in N. J. Davis:
Sociological Constructions of Deviance, Perspectives and Issues in the Field,
Dubuque, Iowa, 1975 and E. M. Lemert: Human Deviance, Social Problems, and
Social Control, Englewoods Cliffs, 1972 (2nd ed.).
') See Appendix.
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usually sent to prison for a short period, after which they were transported to
one of the colonies. Since any information about the expiration of prison
sentences was uncertain (several rulings by the Ministry of Justice tried to improve on this), and since the transport of beggars was pooled for reason of
economy, beggars often had to wait for two or three weeks in municipal
houses of detention before they could be transported. Which jurisdiction had
to pay for this interlude? The Ministry of Justice argued that sending beggars
to the colonies and keeping them there was not part of the originally imposed
sentence, and therefore the State (i.e., the Ministry of Justice) was not
answerable for the costs. Measures providing for the treatment of beggars
were part of the system of poor relief financed and administered by the
municipalities, and therefore the houses of detention werejictionejuris legal
depots for the colonies·). In this particular case Rotterdam had refused to admit beggars to its house of detention, whereupon the ojjicier van justitie in
loco had no choice but to release a number of beggars after they had served
their prison sentences. This in itself was of course highly undesirable, but apparently it helped to raise the larger issue of whether the municipalities were
legally responsible for the upkeep of beggars in the colonies. The Ministry of
Justice was understandably nervous that this rebellion might spread, and the
author of the memorandum-after giving a substantial argument for the
legal strength of the State's case-advised that the State should bring the
refractory towns to court to prevent worse things from happening. As events
turned out, however, the authorities of Rotterdam and The Hague had some
success with their action, for the new poor law of 1854 stipulated that
henceforth the State would have to pay for transporting beggars to the
colonies.
The memorandum illustrates the character of the prosecution, conviction,
and treatment of beggars during the period. Two ministries were involved:
the Ministry of Justice took charge of the prosecution and conviction of beggars and the Ministry of the Interior supervised the treatment of beggars
in the colonies. The curious feature of this arrangement is that a penal
institution was linked to the system of poor relief-which meant that the
municipalities (and in fact, the diaconieen (ecclesiastical reliefboards) standing behind them) were obliged to pay for the administration of criminal
justice.

6) Ministerie van Justitie (Algemeen Rijksarchief), file no. 4923, Nota van het
Departement van J ustitie. It is interesting to compare this interpretation that the
stipulation that beggars be sent to the colonies was not part of the verdict with the actual practice of the Groningen courts. The arrondissementsrechtbanken of Groningen
and Appingedam invariably wrote that the "defendant after serving his sentence
should be sent to a beggar's colony" . Only Winschoten up to 1850 used the phrase
which, according to the writer of the memorandum, was the correct one-namely, that
the "defendant after serving his sentence was to be put at the disposal of the government" . After 1850, however, Winschoten used the same turn of phrase as the two
other courts. So at the time of the writing of the memorandum the three courts in
Groningen considered transportation to be part of the verdict.
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In 1818 the Maatschappij van Weldadigheid (Society of Charity) was
founded. This brain-child of Count van den Bosch, by employing paupers
from old industrial towns on projects of land reclamation, was meant to
solve the problem of pauperism with one stroke. The plan, however, was
overly ambitious and never became a great success. Very SOOn the
Maatschappij faced financial difficulties. To sustain it, the government made
an agreement with the Maatschappij by which the company undertook the
maintenance of foundlings, orphans, abandoned children, and beggars in
two colonies which were to be established in Ommerschans and Veenhuizen.
In a contract made with the government in 1826 the Maatschappij agreed to
take 9,200 persons. This, however, turned out to be an unsatisfactory arrangement, since a private company was asked to deal with affairs of state
controlled by apermanente commissie from The Hague. There was the wider
academic issue of whether it was wise to mix criminal matters with philanthropy, as well as the more practical fact that the poor condition of the roads
between the colonies and The Hague resulted in inefficiency and lack of
contrQI. Moreover-as a later director of the Maatschappij ruefully complained-association with these undesirables gave such "proper"
Maatschappij colonies as Frederiksoord a bad name').
Yet, seen from the government's point of view, the arrangement was a
stroke of genius. One of the problems of prosecuting beggars in the
Netherlands was that, in contrast to Belgium, workhouses in the Netherlands
were thinly spread. According to Article 274 of the penal code, beggary
(without qualifications) was only punishable when beggars refused to accept
work in the local workhouses. The colonies of Veenhuizen and Ommerschans
came to function as substitutes for local workhouses. Bierens de Haan rather
severely referred to them as a legal fiction'). The Minister of Justice, Van
Maanen, also had his doubts about this point when the arrangement was first
suggested. Commenting on the draft of the Royal Decree of October 10,
1825, dealing with beggary, he wrote that the clause providing for
workhouses in every municipality and for beggar colonies as a substitute if
there were no workhouses, "seems to me an expression somewhat in contradiction with what has been said before"').
The legal fiction-for such it was-had important consequences. To provide a legal basis for this particular application of Article 274, the voluntary
character of the colonies had to be stressed. For according to the article, beggars must have a choice. When in need they should be able to go to the col') J . v. d. Have: Kort Overzicht van de Geschiedenis der Maatschappij van
Weldadigheid, Steenwijk, 1904, p. 13. J . Dorgeio, De Kolonien van de Maatschappij
van Weldadigheid (1818-59); Een Landbouwkundig en Sociaal-Economisch Experiment, Assen, 1964.
') J. Bierens de Haan: De Nederlandsche Strafbepalingen tegen Bedelarij en
Landlooperij: Een Historisch, Stat is tisch en Kritisch Onderzoek, Utrecht, 1895, p. 17.
') Ministerie van Justitie (Algemeen Rijksarchiet), file no. 4917; letter to the
Minister of the Interior, 6-5-1825: "welke uitdrukking mij ... schijnt enigszins in
tegenspraak te zijn met zoo vorengemelde".
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onies if they asked to do so. Hence, the fact that there were three categories
of kolonisten: the volunteers, those who "volunteered" to avoid a sentence,
and those who went to the colony after serving time in prison. This of course
meant that paupers were thrown together with convicted beggars in the atmosphere of what was in fact a penal colony'O).
By one stroke of the pen, the government solved the problem of financing
the scheme. For by attaching it to the poor relief system the municipalities
had to pay for the maintenance of beggars. And the municipalities did pay.
Our writer of the memorandum used the argument that the municipalities
had acquiesced in the arrangement by paying for so long a period and
therefore had lost their right to protest against it. Not a particularly good
argument, at least from a political point of view, but nevertheless an adequate description of the state of affairs.

II.2. Government Policy and Public Opinion before 1843
In the 1820s and 1830s, the Ministry of Justice (through its procureursgeneraal) and the Ministry of the Interior (through the Goeverneurs of the
provinces) urged local authorities to be more diligent in the prosecution of
beggars 1I). This did not mean that both ministries viewed the situation with
alarm. Beggary was not a serious social problem in the Netherlands, and the
Minister of Justice, reflecting on the situation in 1836, admitted as much").
10) This mixture of people in need of assistance (the so-called volunteers) and convicts was not a new thing. In the poor house of Amsterdam built in 1782 (called
'workhouse' since 1821), we find around 1850 the following categories of persons: (1)
volunteers; (2) local beggars in depot while waiting for transportation to Ommerschans, (3) prisoners for debt; (4) the so-called geld- en requestgasten, put away
for misconduct (mostly alcoholics) on request of the family who paid for their upkeep;
. (5) foreign beggars and volunteers on their way to Ommerschans (on certain specified
conditions). See J. Th. Poederbach: "Het Armenhuis der Stad Amsterdam",
Amstellodamum, 19 (1921), pp. 62-63. This was the second of three articles. The other
two appeared in Amstellodamum, 18 (1920, p. 71 ff.) and 20 (1923, p. 51 ff.).
") Openbare Armenzorg, no. 24, Letter of the Governor of Groningen to the local
authorities, 20-11-1829: "lk moet Ued. over zulks bij vernieuwing aanschrijven om
beter op de bedelarij te doen surveilleren ... " . Letter of the governor Rengers (marked
confidential), 11-7-1831, in which he remarks: ..... dat de bedelarij ... op vele plaatsen,
zelfs in voorname gemeenten bedreven wordt op een zoo openlijke wijze dat het niet
zelden den schijn heeft alsof dezelve stilzwijgend wordt toegelaten". See also Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Justitie, file no. 4918, report of the Administrateur
van het Armwezen, to the Minister of the Interior, 22-10-1833, which raises the question of whether the costs for the arresting, transportation, and maintenance of beggars
should not be born by the state in order to make the policy to catch beggars more
effective. In a letter to the King, the Ministers of the Interior and of Justice, dated
5-9-1833, had considered this measure to be too expensive. See also file 4918, Advice
to the Minister of the Interior on the Report of the Staatscommisie, 11-9-1834.
12) Ministerie van Justitie (Algemeen Rijksarchief), file no. 4918; letter of the
Minister of Justice to the King, 23-8-1838. Is it necessary, the minister asks, to let the
central government pay for the transportation and maintenance of beggars in order to
break the passivity of the municipalities in the pursuit of beggars? No, he answers, the
problem is not that serious-beggary as a problem existed primarily in Belgium. The
real reason for writing the local authorities was well expressed by Governor Rengers in
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The urgency had more to do with the fact that the government was n.:>t able
to make full use of the contract by which it had the right to place 2,000
children, 1,250 persons united in families, and 1,950 kolonisten, as well as
4,000 other individuals, whether they were children or beggars or another
category of kolonisten. Now the trouble was that the government could not
supply enough children, and the terms of the contract forbid the substitution
of kolonisten as individual persons. The government was therefore required
to pay for these places without being able to retrieve the costs from the
municipalities. Hence the urgency. Their pleading with the municipalities led
to the sorry spectacle of government trafficking in people. According to
royal decree, a diaconie that had placed eight foundlings in Veenhuizen could
also send, without cost, three beggars and a family of five ' ).
The complaints of the government reveal the lack of zeal on the part of the
municipalities, particularly those of the large towns. Financial considerations
had something to do with it. Whatever the government might say, it was
evidently cheaper to let the beggars beg-or even to assist them with poor
relief funds-than to apprehend and sentence them") . But financial considerations do not entirely explain their reluctance. To consign children to
Veenhuizen went against the philosophical principles and background of
poor relief. The Netherlands were well stocked with orphanages whose
express purpose was to educate children to be good Christians and wellbehaved citizens. Many church officials had the reasonable suspicion that
they could do this job better than the institution in Veenhuizen. The government tried to force them but did not succeed" ). Then again, local beggars
his letter of 11-7-31 (Nieuw Archie!) (Gemeente archief, Groningen), no. 595, blauw:
"De bevolking der kolonieen blijft nog steeds zeer verre af van het gene zij zou moeten
zijn" .

" ) Koninklijk Besluit, 1-7-1824, no. 152.
" ) The municipalities had to pay for the transportation, and according to the
Koninklijk Besluit, 17-8-1827, no. 125, they had to pay 15 guilders for clothing
money, fl. 25 for the maintenance of healthy beggars, fl . 52.50 for semi-invalids, and
fl . 65 for invalids. By Koninklijk Besluit of 30-10-1843, no. 74, the latter tariff was
raised to fl. 35.75 and fl. 85, respectively. The clothing money had to be paid each time
the beggar entered the colony and because there were a lot of deserters this could
become expensive in itself. Compare these figures with the amounts of poor relief
spent per capita (see note 3) .
") According to the Koninklijk Besluit, 17-8-27, no. 125, orphans had to be sent up
when it was established that they could not be kept cheaper in the local orphanages.
The Koninklijk Besluit of 22-10-1828, no. 92, forbade special collections to keep the
orphanages at home. (What happened was that certain diaconieen held these collections to evade the control of the local authorities, which was enforceable only when
the diaconieen had to ask for subsidies. In this way no one could figure out whether it
was cheaper to keep these children out of the children's institution of Veenhuizen.)
The Administrateur voor het Armwezen, in a circu1aire dated 13-11-1829 (to be found
in Nieuw Archief Gemeentarchief Groningen), no. 595, blauw), complained about the
lack of zeal of the ecclesiastical authorities in sending these children. He argued that
the argument that Veenhuizen was too expensive was untrue. Moreover, after a
number of years these children were kept free of charge. The children got a good
education not only by working in the fields but also by learning crafts. They are raised
in their own religion, and the rumors that the food was bad were due to the spite of
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were seen in a different light than were foreign ones. This also was not merely
for reasons of economy; one has the definite feeling that local authorities
were more lenient towards their own people. Take this example: In 1833 a
woman in Leeuwarden was arrested for begging in a jewelry shop. Given the
choice of going voluntarily to a beggar colony or risking conviction, she
agreed to go. But the town authorities set her free after rebuking her for her
misconduct. The Commissioner of Police was furious, and his complaint
reached the Minister of Justice via the Procureur-Generaal (Attorney
General) of Friesland. In his letter he argued that this had been a case of imprudent begging and not of a modest woman who had shown her poverty
without asking for anything. (Notice the fine distinction.) But one still feels
the town had a case in point-the poor woman was 76 years old").
This is not to say that the central government pursued a relentless policy of
persecution. If there was a tendency towards this, Van Maanen, as Minister
of Justice, firmly put his foot down. It cannot be the purpose of the law, he
wrote to the King, to punish people who are in real need. "This would,
would it not, 'be an affront to all human feeling; and the foundation on which
any criminal law ought to be built-namely, the inviolability of each person,
his property, and the promotion of public morality-would in that case be
wanting altogether." And arguing against the idea that measures should be
taken to prevent beggary, he rather remarkably added: "The prevention of
crimes does not belong to the domain of criminal justice""),
People in real need: This phrase reveals that it was the practice of the
government to make a distinction between those who were driven to beggary
for lack of an alternative and those who by choice made beggary their profession. Two examples from 1832 to illustrate this attitude, In the first, two
husbands requested that their wives (two spinsters) should not be sent to the
colonies a(ter they had served a prison sentence for begging. The Ministry of
the Interior wrote in its advice that the women concerned had never before
been guilty of beggary, nor had they ever received poor relief. To the consome overseers who had been dismissed. In its report of 23-1-1843 (filed with the
Koninklijk Besluit, 30-10-1843, no. 74, Kabinet des Konings), the Staatscommissie
admitted that the policy had been a failure and that the objections had been justified:
"Gemeentebesturen, armbesturen, geestelijken van onderscheiden gezindheden, de
bloedverwanten der bedoelde kinderen, in een woord de publieke opinie verzetten zich
tegen de uitvoering der voorschriften ... in het Koninklijk Besluit van 17 Augustus
1827...".
16) Ministerie van lustitie (Algemeen Rijksarchief), file 4918, case of Trijntje
Harmens. Letter Head of police of Leeuwarden, 18-12-1833, Procureur-Generaal,
30-12-1833.
17) Ministerie van lustitie (Algemeen Rijksarchief), file 4917, letter of the Minister
of lustitie to the King, 25-6-1824: "Oit zoude immers eene beleediging zijn van aile
menschelijk gevoel, en de grond, waarop eene crimineele wet behoort gebouwd te zijn,
namelijk de onschendbaarheid van ieders persoon en goederen en de bevordering der
openbare zedelijkheid, zou in dat geval geheel ontbreken". And: "voorkomen der
misdaden behoort niet tot het gebied der crimineele justitie". This is the draft of a
letter filed with the Koninklijk Besluit, 12-10-1825, no. 175.
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trary, they had a certificate for good and steady behaviour and had the hope
of earning a livelihood when the factories of Tilburg expanded"). The second
example concerned a man already twice convicted and given a prison
sentence. The Procureur Generaal of the HooggeregtshoJ wrote that it was
an undeniable truth "that he had been in recent time an incorrigible and bold
beggar""). In the first case the advice was to grant a pardon; in the second
case, the reverse. Two considerations prevailed in the positive advice: The
expectation that the women could make a living, and the fact that the
authorities could reasonably expect that they would be willing to work if
given the opportunity. The negative advice clearly indicates the type of beggar the government wished to lock up: those who by their behaviour made it
clear that they did not want to work and who challenged the law. (Stout, the
word used to describe this class of beggars, means bold as well as
disobedient. )
II1.3. A Change oj Policy in 1843
The year 1843 brought an important change in government policy. The
number of beggars in the colonies began to rise steeply from 1840 onwards,
as did the population of the colonies as a whole. In 1839, the number had
been 8,270; by 1842 this had risen to 10,814. The Minister of the Interior,
Schimmelpenninck van der Oye, wrote in his advice to the King that in the
past every possible action had been taken to increase the population in the
colonies. The danger was now imminent that the number of kolonisten would
exceed the capacity of the contract'·). The government, in fact, was the victim of its own contract with the Maatschappij: on the one hand, it could not
fill the 2,000 places reserved for children, while on the other there were not
enough places for adults. And as we have already seen, to switch places
from one category to another had been ruled out. This difficulty came at a
most unpropitious moment, since the government was negotiating with the
Maatschappij for a new contract and feared that the Maatschappij would
use the issue of capacity to increase its demands"). What solution could
there be?
") Ministerie van Justitie (Algemeen Rijksarchief), file 4918, Consideratil!n en
Advies of the Minister of the Interior to the King, 12-3-1832, cases of Wilhelmina
Hofman and Johanna Spandaans.
") Ministerie van Justitie (Algemeen Rijksarchiet), file 4918, letter of Presidenten
and Procureur-Generaal of the Hoog-Geregtshof at The Hague to the King,
14-6-1832; case of Jacob Gerrits Dijkstra. It is an undeniable truth "dat hij in de laatst
verloopen tijd een onverbeterlijke en stoute bedelaar is geweest". The Hooggeregtshof
became the Hoge Raad in 1838. This is the supreme court dealing with the cassation of
criminal and civil law-cases.
20) Staatssecretarie (Algemeen Rijksarchief), Koninklijk Besluit, 25-2-43, no. 82:
letter of the Minister of the Interior to the King, 22-1-1843. See also letter of the director of Ommerschans en Veenhuizen, 16-1-1843, to the minister, who reported that the
situation was a little less critical than had been reported earlier. There was still room
for 412 persons. See also letter of Minister of Justice Van Hall to the King, 8-1-1843.
21) The new contract was settled by a Koninklijk Besluit of 9-6-1843, no. 54.
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The discussions between the ministries and the King centered on the point
of the volunteers. What came out of it was a Royal Decree of February 25,
1843, in which the Minister of the Interior was authorized to suspend
measures by which people could ask to be sent to the colonies. Secondly, beggars-once they had been arrested-no longer had the possibility of escaping
conviction: henceforth, all persons caught begging would be brought before
the courts 22 ).
The two changes hung together: If temporarily no volunteers could get into
the colony, then the easy access via begging would have to be blocked. It was
hoped that the threat of being brought before the courts would sufficiently
deter any volunteers. Other advisers in the ministries, however, were not so
sure" ). The possibility of a suspension aroused strong feeling among the
procureurs-generaal. The Procureur of Utrecht called it a "fatal measure"
because it made the application of Article 274 no longer possible. The
Minister of Justice tried to pacify him. It was true, he wrote, that a suspension would temporarily cripple Article 274, but the Openbaar Ministerie
(Public Office) could still rely on Articles 275 and 276 for an efficient prosecution of beggars"). We can, however, understand the concern of the procureurs generaal; Article 275 applied only to healthy persons who made beggary their profession, and Article 276 punished only those who used threats
and other methods of intimidation in the pursuit of their craft. Yet Van Hall,
the Minister of Justice, gave a realistic appraisal of the situation. If the
silence of the files is a good indication, the courts did not make any trouble.
The fact that suspension was applied only between September 1843 and
January 1844 obviously helped to restrict the damage to that 'legal fiction'
about which Bierens de Haan has written.
The Royal Decree of October 30, 1843, further restricted the access of
volunteers to the colonies. It ruled that from then on, municipalities were no
longer obliged to sent persons who requested admittance but could do so at
their own discretion2». The makers of the decree were aware that this would
restrict volunteers' access to the colonies quite considerably. What had been
an obligation now became a possibility. And furthermore, municipalities had
been sending persons to the colonies whether they had to pay for them or
") Koninklijk Besluit, 25-2~1843, no. 82, article 3, abolished the choice given to the
beggar; article 1 gave the Minister of the Interior the power of suspension.
") Ministerie van Justitie (Algemeen Rijksarchief), file 4919, letter of the Minister
of Justice to the King, 2-2-1843, in which the minister declares himself to be in favour
of the abolition of article 3, Koninklijk Besluit of 12-101825, no. 175, because it is not
very elegant that an arrested person does not appear in court, but he warns that this
abolition will not lead to a decrease of the population in the colonies. The Minister of
Interior writes to the King (file 4919), dated 22-1-1843, that article 3 must be abolished
because otherwise volunteers will have themselves arrested to get in the colony in this
way.
") Ministerie van Justitie (Algemeen Rijksarchief), file 4919, letter of procureurgeneraal of Utrecht to Minister of Justice, 24-9-1843; "een noodlottige maatregel",
answer of Minister of Justitie to the Procureur-generaal, 8-11-1843.
") Koninklijk Besluit, 30-10-1843, no. 74, article 4; they could send up those whose
domicile of assistance they recognized.
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not. Now the domicile of assistance (i.e., the municipalities which had to pay
for the volunteers) had to decide whether a volunteer could be sent. Naturally, such a municipality would be careful with its powers of discretion'·) .
Taken together, the measures of 1843 were an important step towards the
criminalization of beggars. The maintenance of beggars, which had originally
been conceived as the closing entry to the system of poor relief, became more
and more a part of a penal system. It was only a matter of time before the
government took over the direct control of the colonies (1859) and paid for
the colonies from central funds (1870). The changes in the set-up of the colonies are reflected in Royal Decrees of those dates and the Decree of
September 22, 1870, was the epitaph to the institution of vohmteers. It ruled
that volunteers would be subject to the same regime as convicted beggars.
Formerly, at least part of the volunteers were housed in small annexes to the
institution for children in Veenhuizen. According to this new decree, the
municipalities still had to pay for volunteers whom they consigned; but the
new poor law of June 5, 1870, ruled that the State would have to pay for beggars and children who could not be separated from their parents.
In a lengthy memorandum it was argued that because of this law, the regime
for volunteers had to be changed-otherwise, the State would face heavy
costs" ). The logic of this argument was that if volunteers were sent up as
families and stayed together asjamilies, the municipalities would pay for the
adults but the State would have to maintain the children who could not be
separated from their parents. To avoid paying what was in fact a paltry sum,
the redeeming feature of the colonies-the fact that some of the kolonisten
could stay together as families-was forsaken. From now on men were
separated from their wives, children from their parents. The distinction
between volunteers and convicted beggars had ceased to exist in all but name.
It would be too nice a turn of phrase to say that the government acted out
of purely financial considerations. It was just meanness. We' have tried to
figure out what these children would have cost the State to maintain. According to the census of 1869, there were 814 persons living as kinsmen in
families (so-called bedelaarshuisgezinnen). Suppose that there were 250
children among them, Le., children younger than 13"); according to the
tariff of 1843, fl. 65 had to be paid for each of them, which would make a
26) That was at least the official interpretation of it. See Kabinet des Konings (Algemeen Rijksarchief). Filed with Koninklijk Besluit, 30-10-1843; no. 74; advice of the
Minster of the Interior to the King, dated 11-8-1843; see also letter of the governor to
the local authorities of Groningen, dated 14-11-1843 Nieuw Archief (Gemeente archief, Groningen) 494, blauw, in which he writes about 'de zoo belangrijke wijziging,
dat de thans bestaande verplichting tot opzending van wezen, vondelingen en verla ten
kinderen en vervallen personen die zonder gebedeld te hebben verlangen naar de
bedelaarswerkhuizen te worden opgezonden ... thans is vervallen.' The rule became
official only in 1859. See Koninklijk Besluit, 19-8-1859, no. 82, article 2: only the
relevant local authorities can propose to send up volunteers.
27) Koninklijk Besluit, 22-9-1870, no. 164, Kabinet des Konings, no. 22, filed with it
an unsigned memorandum without date.
") Volkstelling 1869, vol. 3, p. 36.
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total of fl. 16,250 for all-a more substantial sum then than it is today, but
still not worth any serious concern to the government'·).
11.4. Recidivism

Bierens de Haan said in 1895 that the colonies catered only to the professional beggars who let themselves be arrested when they wanted an entry to
the colonies. The population flowed to and from the colonies in a circular
movement. In 1893 recidivism was as high as 81 percent'O ). In an earlier
period, when recidivism was lower, his statement may not necessarily have
been true; yet the complaint that beggars let themselves be caught is heard
quite early. The Lutheran Diaconie of the town of Groningen wrote in 1847
that "it is altogether a not uncommon threat of the poor that they will go
over the bridge at the Punt, when they are not given a guilder a week (which
is both impossible and undesirable), in order to have themselves arrested as
beggars in Drenthe in order to get into the colonies of the Maatschappij, in
which case the diaconie would have to pay even more for them; and this
threat is uttered and implemented first of all by those who have already been
in the colonies""). (The Dutch Reformed Diaconie uttered a complaint in
the same vein.)
The date is important since it reveals that very soon after 1843, when it
became difficult to get into the colonies just by asking, people found another
way to gain admittance. Government policy had had exactly the opposite
effect from the one intended. Official policy was, of course, to make beggars
learn to work and to teach them the skills necessary for earning a living outside the colonies; but the result was that individuals became socialized to the
world inside the colonies. Whoever was dismissed from the colonies stood
a fair chance of returning after a certain lapse of time, either because he
wanted to return or because he was caught anyway. Apparently, once you
had been there you could not escape the stamp of having been a beggar. In
1854 the Minister of Justice wrote to all police commissioners that they

29) To give a rough indication: In 1866 total revenues in the state were fl. 107,443,
775.45 (Statistisch Jaarboek voor het Koninkrijk de Nederlanden, 1868, vols. 14 and
15, second part, p. 575). The virtual exclusion of volunteers from the colonies could
not only have a negative effect. In the case of the workhouse of Amsterdam it had the
effect that volunteers were kept in their local surroundings, but very few towns had the
facilities of Amsterdam. See J . J . Th. Poederbach, op. cit., II Amstellodamum 19,
p. 86.
)0) J. Bierens de Haan, pp. 71, 96.
JI) Openbare Armenzorg (Gemeentearchief Groningen) no. 43, Lutherse Diaconie,
Nota horende bij de tabel over 1847: " ... dat het in het geheel geene ongewone bed reiging der armen is om, wanneer men hun geen gulden per week wil geven ... men over de
punterbrug zal gaan, en zich in Drenthe als bedelaar zal laten oppakken, ten einde
naar de kolonien der Maatschappij te geraken en alsdan de Diakonie nog meer voor
hen moet betalen, en die bedreigingen het eerst worden geuit en ook dikwijls
nagekomen juist door diegenen welke reeds vroeger in de kolonien zijn opgenomen
geweest" .
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TABLE 1
Beggars kept in the Colonies for the Account of the Town of Groningen, J823-70; years of discharge and number
of recidive
Number of recidive
(4)
(5)
(6)

Years of
discharge

none

(1)

(2)

1831-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
Unknown

1
264
415
186
370
243
211
127
172

62
152
91
142
111
129
104
29

I

31
60
70
68
74
69
10

4
20
45
43
40
48
12

2
19
31
27
24
5

4
16
23
18
3

9
12
20
2

1989

820

383

212

108

64

43

Total N
Source

=

(3)

(7)

5

(8)

(9)

Total
N

f1!oRecidive
per period

1
327
602
359
651
521
522
436
236

19
31
48
43
53
60
71

11

1
9
1

6
2

16

11

8

Open bare Armenzorg (Gemeentearchief Groningen) No. 117, 118 (the so-called town-books).

should look out for deserters from the colonies; all people who looked like
they had been there should be stopped and interrogated").
Recidivism as registered in figures is not necessarily the result of people
wishing to return. Even given equal chances for old and new beggars, the
figures would reveal a built-in accumulative effect"). If we look at Table I, it
becomes clear that every year there was a steady rate of beggars who were
convicted for the first time H ). What happened to them once they were in the
colonies may easily be guessed: they stood a fair chance of becoming regular
customers. Since volunteers were, except for certain families, mixed indiscriminately with convicts, the process of socialization probably started
" ) Ministerie van lustitie (Algemeen Rijksarchief), file 4923, letter of 25-8-1854;
see also note 152.
H) Let us assume for the sake of argument that 100 beggers are caught in a period of
five years and that new and old beggars stand an equal chance. The following table
results:

00-04
05-09
10-14
15-19
20-24

Total

Times Beggar is Caught

Years
1
100
100
100
100
100

2
50
50
50
50

25
25
25

3

13
13

"'0

Recidivists

4

6

100
150
175
188
194

0
33
43
47
48

So the increase of recidivists does not necessarily mean that the recidivists were people
who had wanted to get back.
") According to the Geregtelijke Statistieken van het Koninkrijk de Nederlanden,
recidivism really started to increase in 1867. The percentage of recidivists was 1.1 f1!o in
1854; in 1857 it had jumped to 17.5f1!o. This was reached again in 1867. In 1870 the
figure was 32.4f1!o; in 1875, 56.7f1!o; in 1880, 41.6f1!o.
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long before 1843. What the change of policy in that year meant to individuals
can be illustrated by the following case. In 1859 a man from Groningen told
the Ministry of Justice about his predicament (a clerk probably wrote the
letter for him). He got one guilder a week relief money out of which he paid
seventy cents for his sleeping address. Because he was not a member of the
Dutch Reformed Church (although he was baptised), he got no further
assistance; and he could not manage a living on this basis. In order to get into
the colonies he was prepared to beg, even though this meant that for 25
days he would be locked up with thieves and murderers. But even though he
was prepared to do this-"however mortifying the treatment"-he could not
manage to get into the colonies because the courts of Groningen, Assen and
Leeuwarden would not send him there. Deventer, he had heard, would; but
his bad legs would not take him that far"). Whether he got there in the
end history does not tell, but the letter amply illustrates the element of
criminalization which was attached to governmental policy after 1843.
It seems apt to close this paragraph with a letter by the director of
Veenhuizen and Ommerschans, written in 1864, on the matter of recidivism.
Beggars dismissed from the colonies, he wrote, could expect little help from
the outside world and were forced to return to the colonies after their travel
money had been exhausted. "There is to be found little inclination for
charitable help to these unhappy and fallen people"'·).
II.5. Capacity Problems
There were two Royal Decrees which regulated the matter of dismissal
from colonies for beggars during our period. According to the Royal Decree
of January 19, 1838, first-offenders could leave after one year if they had
earned fl. 25 for pocket money, and after two years if they had earned
fl. 12.50. If they were there for the second time, they could leave after having
earned fl. 25 pocket money; and after three years, fl. 12,50. And so on 37 ).
The Royal Decree of August 19, 1859, repeated the strange logic that the less
they had earned, the longer they had to stay. There was no other change except that the amounts needed for release were halved"). Both decrees added
the clause that to be released the inmate should have no debts in the colonies.
Here the decree of 1859 added something new: debts were remitted after
seven years in the colonies, which then became virtually the maximum
stay"). This was not all on the matter of release; municipalities could ask for
an earlier release of a certain beggar if they could guarantee the person a
") Ministerie van lustitie (Algemeen Rijksarchiet), file 4924, letter of 1. Bingham:
"hoe honende die behandeling dan ook is".
") Ministerie van lustitie (Algemeen Rijksarchiet), file 4924, letter of the director
of Veenhuizen and Omrnerschans to the Minister of the Interior, 23-9-1864: "Tot
die liefdadige hulp aan ongelukkigen en gevallenen wordt weinig geneigdheid aangetroffen" .
") Koninklijk Besluit, 29-1-1838, no. 72, article 2.
") Koninklijk Besluit, 19-8-1859, no. 82, article 4.
") Ibid.
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livelihood, and the minister himself could use this escape clause. The stay
could also be extended for reasons of discipline'·).
The regulations for the volunteers showed a gradual rapprochement with
those for convicts. The Royal Decree of August 17, 1827, stipulated that
volunteers should be set free when they asked for dismissal"). A decree of
December 7, 1836, changed this. It often happened that people who had left
the colonies wanted to return after a few months because they could find no
work . In such cases the relief boards had to pay for them again. To prevent
this the familiar arithmetic, by which in cases of recidivism the volunteers
had to stay longer, was introduced"). In 1859 the resemblance between
regulations for volunteers and convicts became still greater, while in 1870 the
regulations for dismissal were virtually the same in both cases.
One point is not so obvious in this condensed history of the regime of
dismissal. The object of the Decree of 1838 was to curtail the stay of beggars
in the colonies. It was not uncommon that they stayed in the colonies for ten
years or more. The effect of this can be seen in Table 2. This was a questionable practice, wrote the Minister of the Interior in 1837, and it compared
unfavourably with the regime for ordinary criminals" ). Hence, the detailed
regulations were devised.
After 1838 the changes were not very significant. It is important to keep
this fact in mind since the implementation of governmental policy showed
remarkable fluctuations. If we compare the number of dismissals with the
number of admissions, it becomes clear that a peak in admissions corresponded to a peak in dismissals. This suggests that when the number of admissions threatened to swell the maximum capacity of the colonies, people
were dismissed at a greater rate. We can go a bit further than this. Taking the
books of kolonisten kept for the account of the town of Groningen, we have
checked when a person was admitted and when he was dismissed. The results
of this study are brought together in Table 2. From this we derive the clear
suggestion that in the years when there were peaks in admissions there were
corresporidingly high percentages of dismissals within the year. Thus, there
were peaks in 1842, 1847, 1851, 1853, 1856, and 1861. The corresponding
percentages are 421170 (1842); 43% (1851); 63% (1853); 96% (1856); and 46%
(1861). Only 1847 does not conform to this pattern, but the year is probably
an exception because the potato crisis was then at its height. The fear of a
disruption of the social order may have caused the government to be careful
about dismissals. There is one other observation we would like to make about
Table 2. The other class which is well represented is that of persons staying
for a period of from two to five years. This is in accordance with existing
regulations, and it may have been the case that the regular routine of keeping
" ) Koninklijk Besluit, 29-1 -1838, no. 72, articles 3 and 5.
" ) Koninklijk Besluit, 17-8-1827, no. 125, article 24.
") Koninklijk Besluit, 7-12-1836, no. 67, articles 2-4.
OJ) Letter of 16-12-1837 to the King, filed with K.B . 29-1-1838, no. 72
(Staatssecretarie, Algemeen Rijksarchief).

TABLE 2

Length oj stay in the Colonies oj Kolonisten, maintained by the Town oj Groningen. 1826-1870

0-1

N
1-2 2-5
(years)

1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
Sub
total
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843

1170

5-

0-I

1-2

2-5
(years)

0-I

5-

N
2-5
1-2
(years)

%

5-

0-I

1-2

2-5
(years)

5-

15
18
15
25
1
0
5

43
43
22
37
12
4
71

7

-

g::

3
1
4
17

17
16
19
1
1
5

48
41
23
28
11
6
66

4

5
14

43
38
63
28
74
147
16

6

38
40
59
37
83
96
17

25

48 = 100

Sub
total

409

76

223

18

56

11

31

3 = 100

45
47
20
43
26
33

22
4
4
16
9
9
8

1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864

18
14
45
59
21
21
19

11
16
26

2
2

29
25
48
46
22
34
26

18
29
28
9
23
18
18

51
43

3
4

13

32
24
22
59
51
29
41

197

110

258

5

42

23

55

26
30
51
43
32
2

20
14
2

58
22
6

25
46
86

19
21
3

56
33
10

17

3
20
23
17

23
40
22
46

55
61

24
6
30
8
4
21
13

19
21
18

1
17
14
17
49
34
26
16
37
26
44
32

3
9
14
2
7
93
17

2
3
14
9
12
9

7
40
12
22
42
50
26
46
42
51

56
12
15
11
7
26
15
19
16
15

4 = 100

1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857

41

33
34

27

Sub
total

264

104

215

66

41

16

33

10 = 100

Sub
total

1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

32
2
4
14
8
4
11

1
9
5
23
10
10
4

8
30
24
50
31
19
30

2
8
7
10
3
12
2

74
4
10
14
15
9
23

2
18
13
24
19
22
9

19
61
60
52
60
42
64

5
16
18
10
6
27
4

1865
1866
1867
1868
1869
1870

Sub
total

75

62

192

44

20

17

52

12

II

22
II

5
3

I

I

-

Source = Open bare Armenzorg (Gemeentearchief Groningen) No's 117, 118 ("town-books") .
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people for somewhere between two and five years was at times disturbed by a
concern about overcrowding and its practical consequences.
These dismissal figures are the most damning comment we have on governmental policy. In the years of greatest need, when the number of admissions
was high, people were also pushed out more quickly. Concern for capacity of
the colonies eliminated other considerations. It would probably go too far to
see a conscious policy behind these figures. They were more the result of an
unconscious reaction of government officials-from the burgomaster to the
responsible minister-who slackened their own standards of dismissal when
the colonies were filled to capacity and thus sent the beggars off on their next
round-trip.
A number of acid remarks can be found in the files on the nature of this
round-trip itself. The officier van justitie of Assen wrote in 1871 to the
procureur-generaal: "They are wretched creatures who from time to time are
pushed out of the only shelter they have, without being asked, to return there
only after the conviction""). He was commenting on the death of one who
had been recently dismissed. Voices were raised in the sixties to restore the institution of volunteers, but the government would not hear of it-too expensive"). Curiously enough, at one time the Minister of Justice asked his colleague, the Minister of the Interior, whether a certain person could not be
kept in the colonies indefinitely because he was old and had no chance of
earning a living outside the colonies. The Minister of the Interior answered
that he had no power to do this and that the authorities could only urge the
man to stay. After his sentence was served, the man was duly dismissed. It
was reported that he intended to go to a gasthuis in Nijmegen where, as he
said, he had a claim to be admitted'·).
II.6. Verdicts of the Courts
The judiciary was scrupulously respected as an independent body in the
State. At times this accepted reality created, as we have seen, a certain
amount of nervousness among civil servants in the ministries, as, for instance, when the government took measures which made more difficult the
prosecution of beggars according to the penal code. Yet, except for minor incidents there was little cause for concern. The judges went about their way
and did not react very strongly to changes in policy unless, of course, particular legal change affected jurisprudence. In 1854 the law was changed so
that judges could henceforth use their own discretion as to whether or not to
send to the colonies a beggar brought before them for the first time") . This
") Ministerie van lustitie (Algemeen Rijksarchief), file 4924, letter of 21-4-1871:
.. ... het zijn rampzalige schepselen die van tijd tot tijd uit hun eenig toevlugtsoord
zonder hun toedoen verwijderd [worden) en pas kunnen terugkeren na veroordeling" .
") Ministerie van Justitie (Algemeen Rijksarchiet), file 4924, letter of Minister of
Justice to Procureur-Generaal of Overijsel, 4-2-1861.
46) Ministerie van Justitie (Algemeen Rijksarchiet), file 4923, Minister of Justice to
Minister of the Interior, 15-2-1847; answer of the Minister of the Interior, 10-7-1847;
letter of Minister of the Interior with the report of his dismissal, 25-5-1852.
") See the law of 29-6-1854, no. 102, discussed by Bierens de Haan, p. 28.
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change of law is clearly reflected in the material derived from the records containing the so-called verdict-books of the courts in Groningen. Whereas
before 1854 most beggars were sent to the colonies, after that date the
number who were consigned to the colonies almost equalled the number who
were not").
Yet in an important way the independence of the judiciary mattered.
Judges could give either long or short prison sentences, and in later years they
could or they could not send people to the colonies. Bierens de Haan has
remarked that beggars flocked to the courts that gave mild prison sentences
and invariably sentenced people to the colonies. Assen, for instance, was
notorious for the popularity of its court among beggars49). What could be
done about this "farce" (tonee/vertooning), as the town of Groningen referred to the situation in a letter to the Minister of Justice'O). Obviously, there
were two solutions: (i) either make the prison sentences more severe-which
could, however, be counterproductive in the event the beggars were to keep
coming while the prisons became overcrowded-or (ii) be more careful in
consigning people to the care of the colonies. As available statistics do not
help us to determine the actual policy of the courts, further investigation is
needed on this point. Given the small number of convictions, the courts of
the Province of Groningen did not appear to be very popular among beggars"). Yet if we compare the courts of Appingedam, Winschoten, and
Groningen (town), we find some important differences in the ruling of these
courts. Comparing the verdicts for beggars between the ages of 16 and 59, we
see that Appingedam gave shorter sentences; what was probably more important, however, was that it was more liable to send people up (see Table 3).
One might expect on the basis of this that, relatively speaking, Appingedam
would have had more cases than the other two courts; but this is not so.
Apparently other factors were involved in the appearance of beggars before
certain courts. (We shall come back to this point).
") The twenty recidivists before 1854 were persons of different calibre. Before that
date recidivism was only noted down in the verdicts when the convicted person had
committed a misdaad (crime) - a fact which counted as an aggravating circumstance.
See Wetboek van Strafrecht, edited by D. S. van Emden, The Hague, 1877 (article 56,
by law of 29-6-1854; article II, the conditions for aggravating circumstances were
changed).
") Bieren de Haan p. 74 ff. See also Ministerie van Justitie (Algemeen
Rijksarchief), file 4923, letter of officier van justitie of Groningen (town) to
procureur-generaal, 6-7-1854. In Assen zijn altijd "ten voordeele van iederen bedelaar
verzachtende omstandigheden gevonden worden, en daarom eene zeer korte
gevangenisstraf opgelegd. Te Groningen heeft men zich steeds aan de mate van straf,
door de wet aangegeven, gehouden".
'0) Ministerie van Justitie (Algemeen Rijksarchief), file 4924, letter of the
authorities of Groningen to the Minister of Justice, 10-7-1867.
") The top-year for the Groningen courts was 1847 with 99 convictions. (data from
the verdict-books). Drenthe showed 426 persons accused of beggary and vagrancy.
The arithmetical mean of persons accused for beggary and vagrancy between
1850-1870 for Groningen was 34, for Drenthe 203 (source: Gerechtelijke Statistieken
van het Koninkrijk der Nederlanden).
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TABLE 3
Beggars convicted in the Province of Groningen 1823-1873, between 16 and 59 years of age, in absolute
numbers
Without transportation
Less
Between
3 months
then
6 days and
to
6 days
3 months
6 months
Groningen
Winschoten
Appingedam

7
9
10

26
38
23

9
15
7

Less
then
6 days
0
2
2

With transportation
Between
3 months
6 days and
to
3 months
6 months
33
38
51

Source = "Verdict-books" (Rijksarchief Groningen).

Turning now to the verdicts of these courts, the obvious but important
point should be noticed that sentences were invariably lower than those
prescribed by the penal code. Judging from a sample of all verdicts between
1838 and 1868, it seems to be the case for all criminal offenses that the draconian prescriptions of criminal law were not followed (even though sentences
for thieves could be very severe, at least in modern eyes)" ). For beggary as a
whole, the routine sentences seem to have been somewhere between six days
and three months, with (as already noted) a partial shift away from sentences
that included transportation to the colonies and towards those without.
What about beggary as a crime? Perhaps the most important finding from
our study of the verdict-books is that beggary was very seldomly related to
more serious types of crime. 92 per cent of all cases concerned beggary or
vagrancy alone. These were largely the cases which came up for routine
sentencing. Of those sentenced for beggary, 77 percent alone received
sentences of up to three months; 17 percent received sentences of between
three and six months. Vagrancy was judged somewhat more severely: 53 percent of those judged for vagrancy alone got a sentence of up to three months;
and 36 percent, a sentence of between three and six months. These facts
reveal most clearly that, at least in the Province of Groningen, beggary was
not a serious problem affecting the public order. If beggars did challenge the
law, they did so in an innocent way").
.
" ) To give a few examples: Arrondissementsrechtbank Groningen: Verdict
29-3-1848 : P . J. Beukema, age 42, sentenced to one year in prison for the theft of a
sloothaak (implement to clear ditches). Winschoten: Verdict 2-4-1858, R. Jager, age
22, sentenced to two years for the theft of a pair of trousers. Appingedam: Verdict
12-3-1858, AaJtje Vekranus, age 11, sentenced to one year in a house of correction for
the theft of fl . 2,41. According to the Besluit van 11-12-1813, no. 10, article 12 (the
so-called Gesel en Wurgbesluit), the judges were given the discretion to mitigate
sentences. Apparently they made ample use of this Besluit. See Sj . Faber:
Strafrechtpleging en Criminaliteit in Nederland .. . Syllabus Vrije Universiteit, Amsterdam 1978, p. 16.
" ) See however, remarks in the Appendix about the possible effect of omitting the
verdicts of the Provincial Gerechtshof.

24
13
14
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11.7. Life in the Colonies
In principle the three categories of kolonisten should have been treated differently, but in practice they were mixed indiscriminately"). For most of
them this meant that the men were separated from the women and the
children from their parents. In a letter which bears the signature of
. Thorbecke, the Minister of the Interior complained to his fellow-minister
that an ojjicier van justitie had allowed a five-year-old child to be sent up
with her mother. (The report said that so desperately did the child cling to the
mother that they could not be separated). The minister referred to a ruling of
1869 stipulating that all children above the age of two should be sent to the
children's institution"). Such treatment made marginal people even more
marginal, and De Sitter, who all his life had dealt with poor relief in the town
of Groningen, hit the nail on the head when he argued that this regime was
unhuman, broke familiar bonds, and turned the inmates into outcasts of
society'").
The fact that so many beggars wanted to get into the colonies should not
make us think that the colonies were a paradise on earth, for if there were
people trying to get in there were others trying to escape them. Every year
there were quite a number of desertions. Because a lot of kolonisten worked
in the field it was not terribly difficult to get away. Then in the fifties and
sixties some curious events occurred-the so-called brandbrieven. Inmates
wrote letters to people outside threatening to come out and burn their houses
if they did not send a certain sum of money. One of these, addressed to a
goldsmith in Rotterdam, says the following: "Send me 25 guilders or I shall
come myself, kill you, and burn down your house, for I am dying of
hunger" " ). The object of these letters was peculiar-the authors wanted to
be caught for felony and get a prison sentence in order to leave the colonies!
Was it here, possibly, that something went wrong with the food being
given to the beggars, the Minister of Justice asked the Minister of the Interior. The latter delegated a special commissioner, Mr. Mackay, to go to the
colonies. On the basis of his report the Minister of the Interior replied that he
saw no reason to intervene in the regime of the colonies. "Could it be that the
prison diet was to rich?" he had asked before. Answer: The diet in the prison
H) Nieuw Archief (Gemeentearchief Groningen), 595, blauw letter of Governor
Rengers to local authorities, 13-1-35 . Volunteers should not be confused with arrested
beggars, to which they do not belong (in a " moral" sense: in zedelijken zin). Whether
the volunteers were kept together as families when they came as families, or whether
individual volunteers were lodged with these families we do not know; but anyway
there were too many volunteers to be able to keep them in the colonies as families .
" ) Ministerie van Justitie (Algemeen Rijksarchiel), file 4924, letter of Minister of
the Interior to the Minister of Justice, 11-11-1871 .
") W. de Sitter: Korte Verhandeling over het Pauperis me in Nederland, Groningen
1850, p. 27 .
" ) Ministerie van Justitie (Algemeen Rijksarchiel), file 4924, filed with a letter of
the Minister of Justice to the procureur-generaal in the Netherlands, 23-5-1862:
"Stuur mij vijfentwintig gulden anders dan kom ik zelf en vermoord je en steek uw
huis in brand, want ik verrek van den honger" .
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could not be diminished"). Mackay's report was not the first to be made on
conditions in the colonies. Jacob van Lennep and Dirk van Hogendorp had
visited Ommerschans at an earlier date, and they found conditions
deplorable l9 ). Van Lennep was extremely hostile to state intervention in the
system of poor relief, and so he probably was biased in his report. We have
independent evidence, however, that conditions in Ommerschans left
something to be desired and even compared un favourably, for example, with
those in Veenhuizen· O).
In 1833 the town of Groningen dispatched three commissioners to the
colonies to find out why the town had to pay for so many kolonisten. They
reported rather favourably on the discipline and good behaviour of the
inmates. About food they were less enthusiastic. To their judgment the diet
exclusively comprised of potatoes was detrimental to health. It caused
asthma (aamborstigheid) and edema (waterzucht)·').
Whatever the medical truth of this inference might be, they were certainly
right to point out that many kolonisten were in bad health. Data from the
"town-books" give us some insight into the condition of beggars in the colonies. Taking the period 1823-i870 as a whole, 9070 of the men and 7% of the
women were invalids; 36% of the men and 48% of the women were semiinvalids. Mortality was high: 10% of the population died during the period
1823-1870·'). By way of comparison, the average mortality rate for the
Netherlands in the period 1851-1870 stood at 25.4 per thousand persons· 3 ).
Of course a great number came to the colonies already in a poor condition,
but the diet and sleeping conditions certainly did not help.
After 1833 the diet may have improved. According to the Royal Decree of
August 19, 1859, the inmates should be fed potatoes, peas, cabbages, carrots,
H) Ministerie van Justitie (Algemeen Rijksarchief). file 4923. letter of the Minister
of Justice to the Minister of the Interior. 7-6-1855; reply of 11-7-1855; letter of
Minister of Justice to the Minister of the Interior. 20-9-1856. reply of 27-9-1856.
") J. van Lennep: Nederland in de Goede Oude Tijd; zijnde het Dagboek van
hunne Reis te Voet. per Trekschuit en per Diligence van Jacob van Lennep en zijn
Vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche Provincien in den Jare
1823. ed. M. E. Kluit. Utrecht. 1942. p. 246ff. His father. in a letter of 21-7-1823.
warned him to be less hasty in his conclusions and partial in his judgment. p. 10ff.
60) Nieuw Archief (Gemeentearchief Groningen). no. 595, blauw. confidential letter
of the governor to the local authorities. 11-7-1831. in which the governor announces
that he will try to place the volunteers in Veenhuizen instead of Ommerschans. As it
was the object of his letter to stimulate the departure of volunteers to the colonies. he
must have realized that Ommerschans was very unpopular. Ministerie van Justitie
(Algemeen Rijksarchief). file 4924. letter of officier van justitie of Leeuwarden to the
procureur-generaal of Friesland. 27-8-1864. in which he states that beggars prefer to
be sent to Veenhuizen and not to Ommerschans; and as the court of Leeuwarden
invariably sends them to the former. the beggars flock to Leeuwarden.
") Openbare Armenzorg (Gemeentearchief. Groningen). no. 37: Rapport van mr.
c. H. Gockinga. mr. H. Reiger. en mr. L. B. Lohman wegens een Onderzoek naar te
Veenhuizen en Ommerschans voor Rekening van de Stad Groningen Verpleegd
Wordende Bedelaarskolonisten ...• October 1833.
62) Between 1840 and 1852. the mortality rate was even 14070.
6l) E. W. Hofstee: De groei van de Nederlandse Bevolking. in: Drift en Koers.
A. N. J. den Hollander et al . (ed.). Assen 1962. p. 63.
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or soup in reasonable quantities, as well as mutton, pork, lard, or beef.
Finally, they were to receive salt and pepper; and when potatoes were served
without green vegetables, mustard and vinegar. In the morning they were
served five hectograms of rye-bread·'). According to Mackay's report this
food was actually served. His only complaint was that the kolonisten got
nothing to eat at night, and he therefore suggested dividing the food more
evenly over the day. In this way, too, the obnoxious custom by which people
were allowed to cook their own food in the evening from provisions they
bought themselves would be eliminated. Beggars about to be dismissed
feasted their fellows on pancakes·' )! Nothing, by the way, came of Mackay's
suggestion. The Permanente Commissie was against it, for reasons not
stated. So, if we compare this diet with that of the working class, it may not
seem quite so bad, although to call bread made with potatoes "nutritious"
and "appetizing" is surely an overstatement··).
In 1862 new rules to enforce discipline in the colonies were drawn up.
Among the penalties stated were withdrawal of food (only water and bread
served every other day!), less payment for work, and solitary confinement up
to seven days. A long range of breaches of discipline were mentioned:
insubordination to the authorities, insulting the personnel and other inmates,
theft, drunkenness, immoral behaviour in words and acts, carelessness,
laziness, and the counterfeiting of token-money used in the colonies·'). The
list indicates that life in the colonies was very different from the well-ordered
and moral society which it was intended to be. In fact, we may well wonder
whether discipline was strictly enforced. (We have registered the shock which
Mackay received when he saw the inmates baking pancakes.) There was an
informal side to life in the colonies which does not tally with official policy
on discipline. We know, for instance, that-notwithstanding the segregation
of the sexes-babies were not only born but were also conceived in the colonies·'). What may have aided this situation was that the authorities obviously felt ambivalent about the character of the colonies. When the question of
the brandbrieven arose, the Minister of Justice asked his fellow-minister
whether outgoing letters should not be censored. The Minister of the Interior
answered him that he was not entitled to do this and sent him a letter from
the special commissioner, who wrote: "It may be true that the kolonisten are
placed there as convicted beggars [about the volunteers not a word) and
because of that are in a special position, but the kolonist himself does not
regard himself as such. He thinks that he works for wages and that though he
") Koninklijk Besluit, 19-8-1859, no. 82, Staat I.
" ) Ministerie van lustitie (Algemeen Rijksarchief), file 4924, Rapport der Gecommitteerde der Regering bij de Maatschappij van Weldadigheid, Mackay, 4-10-1855.
") Ministerie van lustitie (Algemeen Rijksarchief), file 4924: Mackay reports this
to the Minister of the Interior, letter of 21-6-1855.
" ) Koninklijk Besluit, 15-8-1862, no. 171.
") Openbare Armenzorg (Gemeentearchief), no. 122b: "Staat houdende Opgave
der Personen welke op den 10 Aug. 1861 ten laste der Gemeente Groningen werden
verpleegd in de bedelaarsgestichten .. . ", no. 8.
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is subject to discipline ... he is in other respects not a prisoner, but a free person"6.). This answer leaves something to be desired. The kolonist thinks ...
yes, but how did the Minister regard him? Surely the rules of discipline we
have quoted were not made for free men. Apparently the authorities were
themselves not sure whether they should regard the colonies as penal institutions or not. Then as always in this history of government policy, reasons of
economy prevailed. The greater part of the supervisory personnel were
recruited from among the kolonisten-a measure which shows an ominous
parallel to what happened in German concentration camps, particularly
because many of these constables (veldwachters) had long prison records
themselves. Criticizing this system, the Kantonrechter (Justice of the Peace)
of Ommen wrote that so many colonists would not seek transfers to prison if
discipline were more strictly enforced'·). What he meant was that these constables applied the norm of the old customers and terrorized those who did
not want to comply. Within the colonies a society with its own rules came
into existence. This must have been an important factor in the process of
socializing beggars to life in the colonies. Informal rules thus applied within a
closed community can mean sheer misery to those who for one reason or
another did not fit in. We have an instance of how private justice worked in
the colonies. In 1856 the officier van justitie responsible for the colonies advised against the prosecution of a hundred inmates who had beaten up two
"meddlesome colleagues" for reporting the theft of peat. If the authorities
prosecuted them, he wrote, this would mean the rebellion of five-thousand
inmates' I). Inmates were consequently brow-beaten into conformity. What
is so striking about this case is the total indifference of the authorities to
this fact.
III.

THE PORTRAIT OF THE GRONINGEN BEGGAR

III.I. Two Types of Beggars?
Why did people beg? Until now we have met only one particular type of
beggar-namely, the man or woman sent back into the world who tried to
return to the colony as soon as his or her money was spent. We can note the
socializing influence of the colonies in many small incidents. Take the case of
.') Ministerie van lustitie (Algemeen Rijksarchief), file 4924, letters of the Minister
of Justice, 10-10-1856, 28-11-1856, and reply of 25-6-1857. The quotation is from a
letter of Mackay to the Minister of the Interior, 16-6-1856: "Het moge waar zijn, dat
de kolonisten daar als veroordeelde bedelaars zijn geplaatst en daardoor in eenen bijzonderen toestand verkeeren, maar de kolonist zelf beschouwt zich niet alzoo. Hij acht
dat hij arbeid tegen loon verrigt en daarvoor onderhouden wordt en dat hij wei aan
regels van tucht onderworpen is ... maar overigens geen gevangen man is, doch een vrij
persoon ... " .
10) Ministerie van lustitie (Algemeen Rijksarchief), file 4924, officier van justitie of
Zwolle to procureur-generaal, letter 10-2-1862, and kantonrechter of Ommen to
officier van justitie of Zwolle, letter of 22-10-1861.
71) Ministerie van Justitie (Algemeen Rijksarchief), file 4924, officier van justitie of
Zwolle to procureur-generaal, 18-9-1856.
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the man who went to the colonies on the advice of others"). Familiarity with
life in the colonies as well as hearsay seem to have been important factors in a
person' s decision to try to get there. The beggar who felt more at home inside
the colonies than he did outside may be called the professional beggar. We
assume that there were a large number of these professionals in the colonies,
but we do not know for sure. Little can be discovered about these people and
their motives. Take, for example, this personal history given to an interviewer, which by chance found its way into the archives of the town of Groningen: Born in 1797 in Hoogezand, of Catholic parents, subject leaves his
village in 1818. From 1818 to 1820 he serves as apprentice to a blacksmith in
Groningen. In 1821 we find him in the village of Den Ham (like Hoogezand
also in the neighbourhood of the town of Groningen). Between 1821 and
1826 he serves as a replacement in the infantry garrisoned in Deventer. Four
years of this period he is on leave in Noordhorn and Haren (again near Groningen) . (Why? Was he on sick-leave?) In 1826 he sets up shop as a blacksmith
in Groningen; he gets married in 1829; and from 1831 to 1836 he again serves
in the army, now with the artillery in Bergen op Zoom. After a short amount
of time spent in Groningen in 1836, he is arrested for beggary in Leeuwarden,
where he then worked and lived. Why did he beg? Did he became ill? Did he
drink? What happened to his marriage? This dry skeleton of life tells us very
little. We learn nothing about his motives, his misfortunes, his happiness or
despair, or his relations to other people-let alone to his wife. He had a craft,
he was married; something must have happened to him, or there must have
been something in him which prevented his settling down. The one thing we
may reasonably infer from his life is that when he was first caught he was not
a professional beggar" ).
We can also approach the question of why people begged from another
angle. Given the synchronism between the trend of pauperism and that of
beggary what seems to have happened is that during those times when public
assistance, private charity, and help from the family were under pressure,
some people were pushed out of the system of social care and forced to beg.
Looking at it in this way, we may call such cases frictional beggary, indicating by this term that beggary was caused by friction within the socioeconomic structure.
There is some further evidence to show that economic circumstances determined or helped to determine the decision to beg. The years from 1845 to
1848, when the potato crop failed, were characterized by a high incidence of
beggary. Once again, friction is manifested . When we look at Table 4 we first
notice that from 1845 to 1848, more men than women were convicted of beg~

72) Openbare Armenzorg (Gemeentearchief Groningen) no. 39a, Staten betreffende
de Gestichten Veenhuizen en Ommerschans, 1-328. October 1833. case of Hendrik
MullIer.
13) Open bare Armenzorg (Gemeentearchief Groningen). no. 24. Aantekeningen
betrekkelijk het Aigemeen Verhoor van de Bedelaarskolonist (4553) ter Ontdekking
Domicilie van Onderstand. 7-11-1846. case of Hermannus Hendrik Smit.
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gary than during any other period . Secondly, when these data are compared
to that for the total population under investigation, more labourers than persons without a profession were convicted. This may mean that under the
pressure of high prices, more people who normally belonged to the active
working population went out to beg.
TABLE 4
A Comparison oj Beggars according to Sex and Occupation in the Periods 1823-1844,
/845-1848 and /849-/873

%

Without
profession
N
%

N

%

N

%

72

14
48
105

8
29
63

26
58
314

7
15
79

53
171
594

7
21
73

25
45
253

8
14
78

100

167

100

398

100

818

100

323

100

Labourers

Artisans

N

"'0

N

1823-1844
1845-1848
1849-1873

29
83
284

7
21

Total

396

Woman

Men

The ratios for men and women, are: 1823-44: 68 : 32, 1845-48: 79 : 21, 1849-1873:

70 : 30.
Source = "Verdict-books" of the Arrondissementsrechtbanken of Groningen,
Wischoten and Appingedam (RijksarchieJ Groningen) .

If we look further at the months when people were arrested, friction comes
out in a different way. Relatively speaking, more beggars were caught in the
winter months, although July also shows a minor peak (somewhat more pronounced in the town of Groningen than in the countryside). Seasonal
unemployment and high winter prices apparently made themselves felt. The
depletion of stocks and speculation on the result of the new harvest may
account for the peak in July").
Can we, then, distinguish between two types of beggars? First, the professional beggar, who wanted to go to the colonies; and second, the frictional
beggar who was driven to it. There may be a way to arrange our material to
make such speculations worthwhile to pursue. Our remarks on frictionality
were based on material derived from the "verdict books". Let us suppose
that the beggars registered in these books fell into beggary by accident. If, on
the other hand, we look at the material derived from the records of the
township of Groningen, the striking fact is that many more beggars were supported by the town alone than were caught in the whole province during the
years under investigation. Let us suppose that particularly those who were
sent from Drenthe were professional beggars who wanted an easy route into
the colonies. If we then compare these two populations, we can notice some
essential differences which may substantiate our thesis that there were two
types of beggars.

= 159, Feb. = 148, March = 122,
= 106, Aug. = 51, Sept. = 56, Oct. = 67,

H) The numbers of arrested beggars were: Jan.

May = 90, June
Nov. = 86, Dec. = 116.

April

= 72,

= 62,

July
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Let us, first of all, look at the matter of recidivism. Taking the material
derived from the "verdict books", it becomes clear that recidivism was not
very frequent. From 1854 to 1873, 153 recidivists (i.e., 21 percent) were convicted, compared to 578 (i.e., 79 percent) non-recidivists. We have to restrict
ourselves to these years since it is only after 1854 that the verdict was required
to include the matter of recidivism. The change in the law which we have
already discused gave the judge the discretionary power not to send up beggars who were caught for the first time. In the case of recidivists, consignment to colonies was obligatory, as it had been before 1854. This in itself
makes it likely that recidivism was noted with some care, but we also have
further evidence to confirm the reliability of these data. As noted previously
practically all beggars before 1854 were sent up; after that date a great
number of them were not sentenced to be transported to the colonies. The
effect of the law reform is therefore clearly visible in our data.
Now let us try to link the facts that, on the one hand, according to data
from the "verdict-books", recidivism was not very frequent; on the other
hand, the ratio between men and women was 72 : 28. And if the period
1845-1870 is taken (being roughly comparable to the data from the "townbooks") the ratio is 73 : 26.
If, on the other hand, we look at the material concerning the kolonisten
registered in the "town-books", it becomes clear that recidivism among them
was much higher and increased throughout time (see Table 1). So, when we
compare the two sets of data we may say that the data from the "verdictbooks" represent first of all the type of frictional beggary and that in the
"town-books" we find a hard core of professional beggars. To make this
comparison more precise, we must make two further specifications.
In the first place, we have disregarded the kolonisten who were admitted
between 1820 and 1843, because during this period many of the persons
found in the "town-books" can also be found in the "town-lists", which run
from 1834 to 1843. There were many volunteers amongst the latter; and
because we want to make the point that among the people sent up from
Drente, there were more women than among those sent up from Groningen,
the people from the "town-lists" would distort our picture since a number of
them came as families to the colonies. Then we want to compare in particular
the persons sent up from Groningen with those from Drenthe. The reasoning
behind this is as follows : recidivism among the persons sent up from Drenthe
was high, as will be shown. Yet we cannot take recidivism as our only
criterion since there were still sizeable numbers of men and women who went
to the colonies for the first time" ). So let us make the further assumption
that the Groningen beggars sent up from Drenthe were by that very fact
members of the group of professional beggars, because people who went to
beg in Drenthe had been in the colonies before or were acquainted with some
" ) See Table 1. According to the Geregtelijke Statistieken ...• between 1850 and
1880 the numbers of persons who went to the colonies for the first time remained
high-the numbers being 2325 in 1870; 1261 in 1870; and 1441 in 1880 (see note 34).
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of their residents during the period in which they either wanted to be sentenced or accepted the possibility that they might be. These professional beggars
preferred to be brought before the more predictable court in Assen than
before one of the Groningen courts.
Now to turn to the material from the "town-books": If we look at the
ratios of recidivists to non-recidivists among the kolonisten sent from
Drenthe and the other provinces of the Netherlands between 1844 and 1870,
comparing these with the ratio for those sent from Groningen, we get the
following figures: 49 : 51 for Drenthe, 66 : 34 for the other provinces, and 37
: 63 for Groningen. This nicely fits our assumption that the kolonisten directly sent from Groningen belonged to the type we have called frictional beggars; and those sent from Drenthe, to the professional ones. Did this have
other consequences if we look at the characteristics of the people involved?
In one important field there is such a difference: namely, there were more
women among the persons sent up from Drenthe than among those from
Groningen. In order to catch the true significance of this fact, we have looked at the age-group above 30 years of age. We know that children were sent
to a special institution in Veenhuizen. They did not necessarily pass through
the courts. The same may apply to a fair number of unmarried pregnant
women who went to the colonies to have their babies delivered. Let us assume
that we have more or less excluded this latter group when we look at the
category comprised of persons above 30 years of age. On the other hand, we
know that the great majority of what we have to call kolonisten were in fact
convicted beggars. So we may assume that the people sent up from Drenthe
were in fact sentenced by the courts of Drenthe (presumably in Assen), and
those sent from Groningen had been convicted by the courts of Groningen .
Looking at the data derived from the "town-books" we get the following
ratios of men to women: 60 : 40 for those sent from the Province of Groningen; 50 : 50 for those sent from Drenthe; 73 : 27 for those sent from other
provinces; and 65 : 35 for those whose origin is unknown. What do these
figures mean? Why was the number of convicted women so low when compared to the number of women in the "town-books"? It is of course possible
that men were sent to the colonies after a conviction, and that the larger part
of the women were there as volunteers. Yet we doubt whether this argument
can explain the difference between the two sets of data. This would mean that
the authorities pursued a systematic and consistent policy towards potential
female beggars. But no trace of this can be found in the sources we have
studied. Another explanation can be found when we compare the data from
the "verdict-books" with the crime statistics of the period-or, for that
matter, of a more recent period. Taking the sample we have gathered for the
Province of Groningen between 1838 and 1868 on all crimes committed as
a guideline, the ratio between men and women is 83 : 17'6). Beggary as an
76) We compiled the information for the sample years, 1838-1839, 1848, 1858, and
1868 from the verdict-books of the three arrondissementsrechtbanken and the Provinciaal Gerechtshof of Groningen (Rijksarchief Groningen). Our population was 2152.
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offense was dealt with by criminal justice, and so the data derived from the
"verdict-books" may express the fact that the sanctions of the law put a
greater constraint on women than on men. The data derived from the "townbooks" may indicate that once this constraint had been eliminated-because
of either recidivism, which led to an acquaintance with beggars who had been
in the colonies, or hearsay-women became part of the subculture of professional beggary, and consequently the ratio between men and women was
equalized.
There are a number of speculative points involved in this analysis. First of
all the problem of what the variables as defined are worth. We have attached
great importance to the fact whether or not people had been sent from
Drenthe. The assumption here is that we are dealing with people who were
actually apprehended in this province. What is a bit worrying in this respect is
the large number of children who were sent up from Drenthe 77 ). Surely a
great number of them were not beggars in the technical sense but rather lost
children sent to the children's institution of Veenhuizen. Who were they?
The dependents of adults who were caught? We may assume this, but we do
not know for sure. Yet if we accept the fact that the comparison of the two
sets of data reveals something about the reality of beggary, does it-except
for the case of gender-reveal any further contrasts? The fact is that these
cannot be found, and this in itself should make us extremely careful in
distinguishing types of beggars instead of factors that might cause beggary.
Until now we have tried to discover differences between the people
represented in the two sets of data; but if we are looking for common
features one is, we think, of great importance. According to the "townbooks" , 67 percent of the men and 51 percent of the women who lived at one
time in the colonies between 1823 and 1870, were single"). Inmates in the colonies, then, were marginal people in the sense that they lacked the support of
families. The civil status of beggars was not noted in the verdict-books, so we
cannot compare the two populations in this respect. But given the fact that 72
percent of the men and 71 percent of the women begged alone, it seems
reasonable to conclude that the great majority of beggars (both in the "townbooks" and in the "verdict-books") were lone individuals who were
marginal to society. And the distinction between professional and frictional
beggars may simply mean the distinction between those who had and those
who did not yet have social ties within the colonies.
It is difficult to know what rriarginality meant in the larger society of the
period. In one important sense the great majority of the working class was
marginal. If a man broke his arm, if his wife fell ill, when he became old and
could not work anymore, he had to fall back on poor relief. Numerous such
77) Of a total of 425 children between 0 and 13 years of age, 277 (651170) were sent up
from Drenthe.
71) The situation according to the "town-lists" was more favourable, presumably
because a number of these kolonisten came to the colonies as families . Of this category
of persons, 42% were single and had no relatives in the colonies; that is, 33% of the
women and 51% of the men.

BEGGARY AND SOCIAL CONTROL

181

cases can be found in the Groningen administration of poor relief'9). Beggars
were just one step more marginal. It can well be that when an individual lost
or never had the protective shield of the family, this pushed him or her
towards beggary.
We found the case of the man who had a good family background and
asked humbly to be released from the colony'·). He admitted that he had
fallen low but said he had bettered his life and longed to see his children.
Because he was related to important people in the town, his request was
treated with a great deal of delicacy by the poor law administration of Groningen. It was decided that he should remain in the colony for another year
until his family could decide what to do about him.
There were more cases like his, though they of course remained the exception. They serve to illustrate another way in which people could become
marginal. If someone sinned against the prescriptive rules of behaviour, the
colonies were one of the possibilities for locking them up") . These rules also
applied to the poor. They could only keep within the bounds of society if
they led a life of docile decency.

III.2. Occupation, Religion, and Age
The description of beggars in our sources had for the administration the
sole purpose of identifying its subjects, or rather objects (voorwerpen), as
they were characteristically called in the Royal Decrees. These descriptions
are difficult to interpret. Then, in order to get some idea of the characteristics
of beggars as compared to those of the population as a whole, we have used
the censuses of 1849 and 1859 as a yardstick. These are not known as models
of accuracy; particularly unreliable is the census of 1849. These pitfalls must
be kept in mind for what follows.
" ) Take the example of Willem Groothuis, 37 years old, who was sent up for the
first time in 1861 . Two years earlier he had broken his hand. Because of this accident
he could no longer practice his job as a ship's carpenter. He did odd jobs and was
reduced to poverty. In the -beginning of 1861, he remained in the Workhouse of
Amsterdam. His family was in Groningen: Open bare Onderstand (Gemeentearchief
Groningen), no. 122b: "Staat behoudende Opgave der Personen welke op den IDe
Augustus 1861 ten Laste der Gemeente Groningen werden Verpleegd in de Bedelaarsgestichten te Ommerschans en Veenhuizen ... ", no. 176. (This information was
gathered by Mr. H. G. Trip et al. for their report on the colonies of 1861 : Openbare
Armenzorg, no. 122.).
10) Openbare Armenzorg (Gemeentearchief Groningen), no. 48 (omslag 114), case
of L. Kniphuizen, his letter of 1-2-1863.
" ) Ministerie van lustitie (Algemeen Rijksarchiet), file no. 4924. A curious example is the case of a girl who as an orphan was maintained by the Dutch Reformed
Church of Amsterdam. She was discovered to frequent a brothel ("huis van ontucht")
and was sentenced to the workhouse ("doorgangshuis"); when this did not help, she
was sent to Veenhuizen by a judicial sentence, and stayed there for half a year. After
many appeals and protestations promising she would better her ways, she was dismissed and sent back to Amsterdam. The Minister of the Interior asked his colleague
whether this procedure was lawful according to the Koninklijk Besluit of 19-8-1859,
no. 82. Presumably, the question arose because on the one hand she did not go as a
volunteer, and on the other hand she was not convicted for beggary. See letter of the
Minister of the Interior, 11-8-1864.
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TABLE 5
Male and Female Beggars, convicted in the Province oj Groningen 1823-1873, above
16 years oj Age, according to Occupations
Men
N

Women
070

%
0
37
0

Farmers
Labourers
Bargemen
Artisans
Soldiers
Other professions
No profession

12
297
18
137
4

2
43
3
20

II

189

2
27

0
97
0
26
0
3
113

Total

693

100

262

I

Total

N

N

%

43

12
394
18
163
4
14
302

I
41
2
17
0
2
32

100

955

100

10

0
I

Source
"Verdict-books" (Rijksarchiej Groningen) of the Arrondissementsrechtbanken, Groningen, Winschoten and Appingedam.
If we compare Table 5 with the census of 1849, it becomes clear that
labourers are over-represented in our material. The comparison yields 43 percent for the beggars older than 16 years, and 20 percent for the Groningen
population above 16 years of age82) . The comparison of men without occupation yields 27 percent for the beggars and 11 percent for the total population
of the provincie of Groningen older than 16 years . (For women we cannot
make the comparison because the census lists housewives in this category.)
Again we have here a significant overrepresentation in the case of beggars. Of
these 27 percent without occupation it is reasonable to assume that they were
already outcasts-living precariously without employment at the margins of
society. Of course we know nothing about the reliability of the administration, but in the case of the convicted beggars the information was the result
of an interrogation by the police authorities. In those cases in which inspectors did not know the beggar's occupation, this most frequently probably
meant that the beggars concerned had had no employment in recent times").
What about the labourers? Giele and Oenen suggest that the generic term
labourer very often meant that a person who had no permanent job lived in
great poverty and belonged, as they have it, to the Lumpenproletariaf 4 ) .
12) Volkstelling 1849, vol. Groningen, p. 56 ff. Giele and Oenen in their analysis of
the census have left out the category without occupation. If we do the same we get
22,7% and not 23, I 070. If at least we took the corresponding category for they not indicate how they arranged their data. J . J. Giele and G. J. Oenen: Theorie en Praktijk
van het Onderzoek naar de Sociale Structuur, in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis,
5 (1976), p. 183.
") If it is true that there was very little unemployment in 19th century Dutch society
(see note 3) beggars may have been the people who could not find a work and
unemployment may have been one of the principal causes of beggary . But if so, why
were there so few unemployed? (if we take the numbers of beggars as a measure of
unemployment). So the question remains why these particular persons became
unemployed.
" ) Giele and Oenen, o.c.
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There is some truth in this assertion. Yet the term cannot apply to all
labourers. A great number of them constituted the rural wage-earners
(dagloners) and though they were constantly under the pressure of seasonal
unemployment they formed an integral part of the rural economy and cannot
be said to belong to the Lumpenproletariat.
TABLE 6
Beggars convicted in the Province oj Groningen, according to Age-Groups, 1823-1873
Beggars')

0/0

N

Unknown
1-8
9-18
19-28

19-38
39-48
~9-58

59-68
59-78
79-88
g9-

66
4
151
214
225
179
151
89
47

Sample')
criminals

Census')
1859

Beggars
19 years
and older

%

%

%

N

23
25
20
17
10
5

583
703
764
531
217

6
0

4

13

14
32
24
15
10

19
20
16
13

8
4

I

24
19
17
13
II

8
2

Kolonisten
in Veenhuizen
19 years
and older

44

3
2

8
100

100

100

%

20
25
27
19
8
2
0
0
100

Sources:
I) "Verdict-books" of the Arrondissementsrechtbanken, Groningen, Winschoten and
<\ppingendam (RijksarchieJ Groningen) .
2) "Verdict-books" of the Arrondissementsrechtbanken Groningen, Winschoten and
Appingendam and the Provincial GerechtshoJin Groningen for the years 1838/ 9, 1848, 1858,
and 1868
3) 4e Volkstelling 1859.

What these data reveal is the composite effect of the pressure of circumstances and personal misfortune. What remains concealed is whether the
persons so involved were already outcasts or whether they were pushed over
the margin into beggary. If we compare the age-groups of the census of 1859
with those of the convicted beggars (see Table 6), children below 18 years of
age are under-represented while the age-groups between 19 and 48 are overrepresented. The interesting aspect of this comparison is that the pattern of
the age-groups among beggars conforms to the one for crime in general. In
sharp contrast to data relating to the very recent history of crime, juvenile
delinquency was not very frequent in the middle of the nineteenth century").
" ) According to the Statistisch Zakboek of 1974, figures are as follows: for men1,068 for 100,000 of the age group between 15 and 17 years; 1,534 for 100,000 of the
age group between 18 and 20; 929 for the group between 21 and 24; 628 for those between 25 and 29; and 431 for the age group between 30 and 39. The figures for the
women are 65, 105, 86, 98, and 88, respectively.
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The data from the administration of poor relief in Groningen more or less
yield the same results. As we have seen, there were a great number of children
in Veenhuizen who were cared for by a special institution. If they are
deducted from our totals, the same pattern emerges for the adult population
as found in the verdict-books. There is, however, one exception: among the
convicted beggars there were more old persons than there were among the
kolonisten in Veenhuizen and Ommerschans. And when we compare the ageclasses derived from the verdict-books with those of the census of 1859, we
find that old persons were also over-represented among the beggars. This last
outcome is predictable because poverty-stricken oldsters are marginal by
definition. But why are there, seen in relation to the data contained in the
verdict-books, fewer old persons in the town-books? Probably because old
people who left the colonies were admitted to old-age homes.
The absolute number of old persons in the verdict-books is, in any event,
small indeed. The homes for old people (the so-called gasthuizen) in
Groningen apparently were rather effective in caring for the elderly, and it
seems to be the case that in the type of society with which we are dealing, old
people in general did not belong to the marginal category. This also points to
the most important finding concerning age: Beggars are by and large to be
found among the adult working-class population.
Only the town-books give information on religion. If we compare the
religious affiliation of the Groningen kolonisten within the beggar colonies to
that of persons registered in the censuses of 1849, 1859, and 1869, we find
that the Dutch Reformed group is under-represented while the Roman
Catholic is over-represented (see Table 7). On the other hand, the situation is
just the reverse for the total population of the colonies counted in the census
of 1859. This result was to be expected because the Catholics in the South of
the Netherlands had an extensive network of charitable institutions, while on
the other hand, many people who did not really belong to any church community were called Dutch Reformed. Presumably, the combination of their
minority position in the town of Groningen and their weak institutional setup accounts for the over-representation of Catholic kolonisten in Groningen.
The Catholic Diaconie invariably came second in the list of diaconieen in
terms of the amounts allocated as subsidies from the town.
1I1.3. The Mobility of Beggars as Reflected in the Verdict-Books

We are fortunate that the "verdict-books" include data on the birthplace,
place of begging, and residence of the convicted beggars. We have noted
down the information for each municipality of the Province of Groningen
(and of three villages in Drenthe as well). As no clear pattern emerged from
the computer results when each municipality was looked at separately, the
provinces was then divided into four regions on the basis of economic structure") . This is admittedly a risky undertaking because we have, as yet, no
") For an enumeration of villages belonging to the different categories cf. F. L. van
Holthoon, o.c. p. 10.

185

BEGGARY AND SOCIAL CONTROL

TABLE 7
Religion 0/ Kolonisten (maintained/or the Account 0/ the Town o/Groningen) and Beggars in the Colonies
according to the National Census 0/1859 compared with the Population 0/ the Towns 0/ Groningen and the
Netherlands according to the Census 0/1859
Kolonisten ')
" town lists"

Population, ')
town
Groningen

Beggars')
1859

Population ' )
Nederland
1859

Ufo

Ufo

Ufo

Ufo

73
16
2
4
2
3

63
30
4
3

55
37
2
2

100

100

96

Kolonisten ')
"townbooks"

N

Ufo

N

Dutch Reformed
Roman Catholic
Lutheran
Jewish
Seceded Reformed ' )
Other
Unknown

335
113
17
10
16
5
11

66
22
3
2
3
1
2

2695
798
18
31
25

68
20
2

365

9

Total

507

100

3992

100

I
I

Sources:
I) "Town-books": Algemene Armenzorg (Gemeentearchief Groningen) No's 117-118 .
2) "Town-lists": Algemene Armenzorg, No. 396.
3) 4 e Volkstelling.
4) idem .
5) idem.
6) A group of orthodox protestants which seceded from the Dutch Reformed Church in 1834.

way of knowing whether economic structure can function as an independent
variable in the study of beggary. Our lack of knowledge illustrates one of the
difficulties that confronts us in the type of study which we are undertaking
here: We have very little background information we can use as a yardstick to
apply to our particular problem. Though this is unavoidable, the reader
should be warned that there is some degree of mysticism involved in dividing
our material into four regions.
From Table 8 the following pattern emerges: The town maintained its own
beggars reasonably well and attracted a fair measure from outside; more beggars lived there (and certainly more beggars begged) than one could expect
according to the census of 1859. In the Veenkolonien the beggars who begged
as well as lived there were in the majority, while a number of beggars foreign
to the region were also attracted. But the number of beggars who lived and
begged in the Veenkolonien was far less than could be expected on the basis
of the census. This is somewhat surprising since the Veenkolonien had a
reputation for turbulence as well as poverty. Many beggars who lived in the
pasture lands (Weidegebied) went out to beg in the farm lands (Akkerbouwgebied) or the town. That they did this was to be expected. In the first
place the division between villages in the Akkerbouwgebied and those in the
Weidegebied is somewhat artificial because so many villages are very near to
each other. What we are observing may be simply interlocal movements.

TABLE 8

The Place oj Begging being compared with the Residence oj Beggars convicted in the Province oj Groningen, 1823-1873
Residence:

Groningen

Veenkolonien

Begging place

N

N

Groningen town

173

0/0

%

Weidegebied

N

Akkerbouwgebied

%

N

Friesland

Drenthe

%

N

%

N

0/0

Netherland

Germany

N

N

%

%

Unknown

N

Total

%

62 ')

Veenkolonien

7

59

2
109

7

83
55

o

6

7

14

8

3

75

295

18

10

3

7

23

23

200

2

41

6

46

169

112

446

1

2

50

Weidegebied
Akkerbouwgebied

151

Friesland

o
o

Unknown ' )

6

Drenthe

Total

29

41

278

19

o
o
132

21

o
o
58

17

3

159

85
36

4

51

8

o

o

1

o

o

o

o

2

o

2
2
114

30

188

23

o
21

o
o

o

2

4

10

27

51

267

1141

') The higher number indicates the percentage of persons who lived in a town/ region and also begged there; the lower number indicates the percentage of
persons who begged in a town/ region and also lived there. (Higher number columnwise, lower number rowwise) .
' ) The category "unknown" also includes 3 beggars who came from other countries than Germany.
Source: "Verdict-books" of the Arrondi ssements rechtbanken Groningen, Winschoten and Appingedam Rijksarchief (Groningen) .
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Alternatively, the richer villages in the corn-growing farming areas may have
exercised a pull87).
The same two factors may also apply to the beggars coming from
Friesland. Of 105 beggars, 41 (39 percent) went to the Weidegebied; 50 (48
percent) went to the A kkerbouwgebied; and 14 (13 percent) went to the town.
Again, the number of beggars living in the Weidegebied, compared to the
census figures, was relatively small, although it did include suc!) povertystricken areas as the Zuidelijk Westerkwartier'8) . Lastly, the Akkerbouwgebied: The majority of beggars living in this region also begged there.
The region attracted a fair number of beggars from outside as well.
Our data indicate that the town and the Akkerbouwgebied were the
regions most attractive to beggars. This conclusion was to be expected
because the town offered more opportunities for begging than did the rural
villages, while the Akkerbouwgebied attracted beggars because it was a rich
area with big farms. We should, however, immediately qualify this conclusion: We are dealing here with beggars actually caught, and we may argue
that there was a regional differential in regard to the possibility of being
caught, either because the region was better policed (this may apply to the
town) or because the population was less tolerant of begging (this may apply
to the Akkerbouwgebied)89). Yet considering these possibilities, one feels that
especially the pull of the Akkerbouwgebied seemed to be genuine.
Table 8 also suggests something else which is of greater importance. The
majority of the beggars begged in the neighborhood where they lived. We can
substantiate this in another way. If we draw a circle of 10 kilometers around
Groningen, 78 percent of the beggars who lived in Groningen begged within
this circle; if we do the same for Winschoten, the percentage is as high as 87
percent 90 ). Women tended to be even less mobile than men. We know very
little about migratory patterns in the province, except that mobility was high
and-if we may rely on a study for a later period, I 860-I900-people tended
to move in restricted circles 91 ) . In this respect the mobility of beggars seems
87 ) It is very difficult to prove this. Of the places where more than 20 beggars were
arrested, Appingedam (65 arrests) was a small town; Grijpskerk, not typically a corngrowing village, was near the Weidegebied (24 arrests); Uithuizen (32 arrests) was a
corn-growing village; Winschoten (37 arrests) was a small town; Zuidhorn (25 arrests)
was a village near the Weidegebied. The arrests of beggars were very evenly spread
throughout the region. Of the 35 villages, there were only two where no arrests at all
had taken place.
" ) To this area belongs the villages of Grootegast, Leek, Marum, and Oldekerk .
" ) Because the verdict sometimes mentions the person whom the beggar had accosted, we have tried to discover whether certain regions and villages would help the
police to catch beggars. The information is, however, too erratic to reach any conclusions on this point.
90) The municipalities within the circle of Groningen were Adorp, Aduard,
Hoogkerk, Peize, Eelde, Haren, Noorddijk, and Bedum. Within the circle of
Winschoten were the villages of Midwolda, Finsterwolde, Beerta, Bellingwolde,
Wedde, Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Scheemda, and Meeden .
" ) Of all male beggars who lived in Groningen, 510,70 begged there, compared to
760,70 of all female beggars in Groningen. For other areas, the respective percentages
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to comply with a more general pattern of movements. It is possible that
beggars were even less mobile than the population taken as a whole, because
they had fewer economic opportunities").
In studying the verdict-books we are thus dealing predominantly with local
beggars. This fact again seems to confirm our impression that when comparing the verdict with the town books we are dealing with persons in somewhat
differing circumstances. About the beggars from the 'veFdict-books' we can
argue along the following line: There was a certain amount of toleration for
local beggars, and if one were caught for begging this was something of an
accident. A beggar might have the bad luck to beg when the local policeman
was around. So the level of begging was higher than that revealed by the
'verdict-books' as we know from the greater number of beggars kept in the
colonies for the account of the Town of Groningen.
Those who went outside the Province of Groningen may have made beggary a way of life. Yet factors other than the leniency of the court at Assen
might be involved. Groningen, for example, may not have been very
hospitable to beggars. In the wheat-growing part of Groningen, consisting of
large (by Dutch standards) farms, the farmers with regular personnel living
on or near their farms were not easy to intimidate. They were moved more by
a capitalist ethos than by traditional feelings of charity. In the Veenkolonien
there was much poverty, but there were also growing economic opportunities. There was less need for begging but it is not unlikely there was also
less tolerance of beggary because of the availability of opportunities. Why
the Weidegebied showed such a low frequency of beggars is difficult to tell.
Why did beggars move to Drenthe? Was the behaviour of the court at
Assen the only reason? Let us suggest another, subsidiary explanation. In the
old settled areas of Drenthe, farms on the sandy soil were small; and within
the social structure which had been stable for centuries, feelings of solidarity
were strong. So certain areas of Drenthe may have had a special attraction
for beggars coming from the outside, because of their social structure. As
are: Veenkolonien 471170 male versus 70% female beggars; Weidegebied, 19% male versus 13% female beggars; Akkerbouwgebied, 33% male versus 42% female beggars.
Thus the Weidegebied is the only exception to the rule that women beggars stay closer
to home. In a pilot study we sampled 10% of the cases of migration to and from six
villages in Groningen-namely, Adorp, Termunten, Leek, Wedde, Midwolda, and
Uithuizen-between 1860 and 1900. These villages had in common the fact that their
population during this period did not increase. (Therefore, given the birth surplus of
the villages, there was presumably a net surplus of emigration.) These villages are fairly evenly spread throughout the province. To take the case of Adorp: 89% of the persons coming to Adorp came out of the province; 89% of the persons coming from
Adorp remained within the province; 36% of the persons coming to Adorp came from
two neighbouring villages; and 371170 of the persons coming from Adorp went to these
villages. Only one person came from Amsterdam, and one person went there during
this period. The situation is similar in the five other villages.
") See M. Kingmans, Criminaliteit en Sociale Structuur, A Case Study: Criminele
Groepen in Oude Pekela, 1838-1873 . Unpublished Masters thesis, 1978. Kingmans
discovered in Oude Pekela the existence of a criminal class whose members belonged
to the less mobile part of the population.
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Bouman put it: In Groningen you had "capitalistic poverty" and in brenthe
"traditional poverty""). Furthermore farmers in Drenthe may have been
more easily intimidated than those in Groningen. But if Drenthe attracted
beggars this can also explain why more of them were sent up from Drenthe
than from Groningen. Foreign to the local communities they stood a better
chance of being caught.
It is impossible to weigh the arguments we have used to explain the
behaviour of beggars. None of the factors mentioned warrants consistent
behaviour on the part of the beggars-consistent, that is, according to the
explanations of the historian. The complexities of the factors involved
may itself have made consistency very difficult. If so, this may have been one
of the facts of life as the beggar experienced it.
IV.

CONCLUSION:

WffY

DID PEOPLE BEG?

The external effect of government policy was to make beggars into a
special class of people. There was no conscious effort to do so but the fact
that they became so-in the eyes of civil servants and judges-was a matter
of undisputed fact. Daily routine prevailed over the explicitly expressed goals
of government-which was to rehabilitate the beggar and return him to
society-, and government acquiesced in the perpetuation of a minority class
of outcasts. It was the result of the goal of central government to rid the
streets of beggars by bringing them together in the beggar-colonies. The complaints of central government about the tolerance of the public and the laxity
of local officials indicate that the initiative of pursuing beggars came from
central government.
Seen through the eyes of the responsible government officials, the differential between the numbers caught and the actual ones was probably not
critical. The real level was still low enough not to constitute a serious social
problem. But what did the differential mean to the beggar? If the rule "Thou
shalt not beg" was applied with a certain amount of laxity within a local community, and if the sanction on begging did not immediately follow, then arrest for beggary had an arbitrary character. It became, so to speak, an accident. Begging by local beggars was perhaps acceptable to the community; but
it nevertheless carried a risk of being caught in case the local constable was
around or someone else denounced you. As registered in this way, begging
becomes more a matter of accident than of choice.
Yet again, this cannot be the whole answer-as far as the local beggars are
concerned. We have seen that in bad times and in the winter months the
number of beggars being caught increased. Our conclusions about "frictional" beggary were derived in particular from the "verdict-books", to
which our remarks on the matters of choice or accident also applies. Now
what happened in times of crisis? It may have been this: When food prices
") P. J. Bouman: Maatschappe1ijke Toestanden, in Z. W. Sneller (ed.),
Geschiedenis van de Nederlandse Landbouw, 1951 (2nd ed.), pp. 162-191.
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were high or jobs were hard to find, more people than usual were tempted to
beg. "Tempted" because to local beggars the sanction against begging was
applied with a certain degree of laxity. But when more people begged, the
level of beggary could become critical, in the sense that the local authorities
started to pursue beggars with greater zeal, or that the local population was
not as tolerant of local beggars as they had been before. Still, if there is some
truth in this description, this category of beggary was indeed much more a
matter of circumstances and accident than of choice, because the decision to
beg was in fact much less momentous than the sanction of the law would
suggest.
To a great number of beggars, but especially to those we have studied in
the " town-books", begging was a matter of choice. That is, they knew the
risks of being caught, often they had already been in the colonies, and frequently they wanted to get back there. The question with them is when and
how they first came to participate in the subculture of professional beggary.
It is tempting to see a linear relationship between local beggary and professional beggary, since individuals were usually caught by accident and then
through life in the colonies joined the army of professional beggars. But this
is only one of the possibilities. Some persons may have begged far from home
because they could not find the job they were looking for94); because they
were foreign to the community, they stood a greater chance of being caught.
Others may have started to beg because they had family relations who did so.
This point might bear further investigation. Kingmans discovered, in her
study of criminality in Oude PekeIa, the existence of a criminal class determined by kinship relations . Similarly, something like a "beggar class"a network of kinship relations-may have existed and even extended farther
than just families staying together in the colonies.
The foregoing considerations are variations on the theme of frictional versus professional beggary; we should not make too much of them. Marginality
as a distinctive trait was common to all beggars. Here we again encounter
"accidents", but in a different context. Was there such a thing as a
predisposition to beggary, in the structural sense? Was there a class of
marginal people within the working classes from whom beggars were drawn?
We attached some importance to the fact that many persons were listed as
having no profession; but we should be careful not to exaggerate. If using the
criteria of sex, age, and occupation we try to find changes throughout time,
" ) In the so-called verdict-books there is the case of Henderika Spiller, verdict
22-5-1856, of the arrondissementsrechtbank in Groningen, who was acquitted for
vagrancy because it was not proven that she would not take up her former occupation
of being a maid. This woman was discharged from the colonies on 2 May and was on
her way to her native country, Germany. There are a number of cases in the verdictbooks of persons being acquitted of vagrancy because the case could not be proven. It
was very difficult to prove vagrancies, and there are many verdicts where a person is
found guilty of beggary but not guilty of vagrancy. This, incidentally, may help to explain the low number of cases of vagrancies. That is, the police officers did not arre.st
them because they knew how difficult it was to prove that a man wandering apparently
aimlessly through their midst was a vagrant.
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we find that there are almost no indications, for example, that towards the
end of our period of study more persons are listed as without occupation, or
as female, or as young or old, than were previously listed. The population
defined by such criteria remained remarkably constant over time; and as
there was so much recidivism, this must mean that the differences between
old and new beggars, in terms of these criteria of social structure, cannot
have been very great. It is possible, of course, that such criteria are not
discriminating enough to detect changes; but nonetheless, we must consider
another approach to the problem of marginality. It may be possible as well,
considering that the working class was marginal in itself, that some persons
fell out of it by personal mishap-"accident," as it were.
Once a beggar, always a beggar? We do not know exactly how many persons returned from the colonies as rehabilitated individuals; but we have a
strong suspicion-shared by at least one government official whom we have
cited (note 36)-that there were very few of these compared to those who increasingly returned to the colonies as their way of life.
To what extent do the theories cited in the Introduction help us to elucidate
the phenomena we have dealt with? First of all-following the lead of
Erikson-was there a functional need within Dutch society to label beggars
as a deviant class of people which had to be prosecuted? Given the fact that
beggars sinned against the maxim that everyone had to work for his daily
bread something may be said for this . The sin can be seen as critical in a
society where the labouring classes had to work hard, often earning insufficient means, and where poor relief "rewarded" those who could not stay
alive without it. (The assumption behind this argument is that pauperism was
not an expression of unemployment but rather of underemployment, see
note 3), But if the theory can explain why beggars were pursued, why was it
that central government showed the greatest zeal while local authorities took
a more tolerant attitude? It could be said of course that the community at
large could afford a more tolerant attitude because central government took
a firm line in the pursuit of beggars. This argument does no justice however
to the innovating aspects of government policy . It is the flaw of Erikson's
sociology of deviance that a society and its needs is an undifferentiated
concept which does not allow for the relations between groups within that
society.
Did beggars accept the label of being a deviant class as the labelling theory
presupposes? The theory in its most extreme version states that labelling
makes deviants . This proposition cannot be taken seriously. It is simply not
true-to take an example-that a person suffering from a serious mental
disorder has been made insane because people label him as such. To repair
this affront to common sense Lemert has made the distinction between
primary and secondary deviation. Primary deviation-like once being
drunk-is the kind of behaviour which transgresses the rules without assuming a new deviant role. This behaviour turns into secondary deviance when
"deviant acts are repetitive and have a high visibility and if there is a severe
societal reaction, which, through a process of identification is incorporated
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as part of the 'me' of the individual, the probability is greatly increased that
the integration of existing roles will be disrupted and that reorganization
based upon a new role or roles will occur"9'). Frictional beggary we could
then call primary and professional beggary secondary deviance.
Now we might say that beggars accepted the label attached to them and
expressed this by wanting to return to the colonies where they could retrieve
their identity as a deviant class. But why did they not act a a deviant class
outside the colonies? The beggars we have studied accepted their treatment
with remarkable docility. Government policy transformed beggary into a
social problem and its policy could only have this effect-considering the
means employed-because beggary did not constitute a social problem sui
generis. The label did not make them into professional beggars by itself,
given their situation they had no option but trying to get back to the colonies.
The explanatory value of the labelling theory is not very impressive.
Perhaps De Vos is right in thinking that a combination of the labelling theory
with a behavioural theory and the theory of collective goods will offer better
potentialities for the explanation of deviant behaviour96 ). But before we can
do this we need more insight into the nature of economic conditions and
group structures and the working of institutions. In our case this means that
we must extend our explorations to the system of poor relief and those who
were assisted by it. Perhaps we can find in this larger field of study an
explanation for the two most puzzling facts: the "overkill" of government
policy on the one hand and the docility of beggars on the other.

ApPENDIX

Before 1838 the judicial system of the Kingdom of the Netherlands knew three types
of courts, the vrederechter, rechtbanken van eerste aan/eg, and hoj van assizen. In
1838 these names were changed in kantongerechten, arrondissementsrechtbanken, and
provincia/e gerechtshoven. Beggars committed, as it was called, a wanbedrijj, and
were for that offense brought before the arrondissements-rechtbanken. The province
of Groningen contained three of these: at Groningen, at Appingedam, and at
Winschoten. The system was changed in 1875. Then the court of Appingedam was
abolished and the gerechtshoven of Assen (capital of Drenthe) and Groningen were
fused with that of Leeuwarden (capital of Friesland), with Leeuwarden as its seat.
We started by taking a sample from the hoven van eerste aan/eg, hoj van assizen;
subsequently, we sampled records of the arrondissementsrechtbanken, and the provincia/e gerechtshoj. Beginning in 1823 we studied each fifth year the verdicts against beggars. In this way we were able to gather information about 422 persons. Because the
population was still rather small, we studied at a second stage all verdicts passed by the
three arrondissementsbanken. We left out the years before 1838 because practically no
beggars were convicted during those years. The same applies to the gerechtshof. This
latter omission bears the risk that we might receive a false impression of beggary since
this would omit the category of beggary mixed with very serious crimes. Given the fact
9l ) E. W. Lemert: Primary and Secondary Deviation, in Theories of Deviance, o.c.
p.170.
") H . de Vos: Groepsgrootte als Randvoorwaarde voor Twee Theorieen over
Afwijkend Gedrag, in Gedrag en Struktuur, eds. W. Arts, S. Lindenberg, and
R. Wippler, University Press Rotterdam 1976, pp. 177-194.
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that only two cases before the gerechtshof were present in our sample, the distortion
probably is not very serious. Most of the data from the kantongerechten are lost. We
cannot therefore check whether they treated any beggars at all.
It is of some interest to compare the sample with the total population. On the whole
the sample gave a representative view of the beggars population . None of the major
conclusions reached on the basis of the sample had to be revised because of findings
regarding the total population. After 1856 we can compare our material with data
from the Geregtelijke Statistieken . The discrepancies are not very important. The
verdicts of the arrondissementsrechtbanken are gathered in books or great folios.
Sometimes, but not always, they have written "Correctionele Zaken" in them . The
verdicts of the Provinciaal Gerechtshof bear the title, "Arresten, Lijfstraffelijke
Zaken". We shall refer in the text to these sources as the 'verdict-books'. Next to these
we have used: Inventaris Archieven van de Opeenvolgende Administratien, Belast met
de Open bare Armenzorg, 1827-1930, (Gemeente archief, Groningen), no. 39b: Staten
van Signalement en Inlichtingen Betreffende naar Ommerschans en Veenhuizen
Opgezonden Personen, numbers 405-902, February 1834 - September 1843. The
greater number of these individuals were volunteers; for only 1.8OJo of these persons
was it recorded that they were convicted of beggary. Most of these persons went to
Ommerschans. It is a loose bundle of forms which is referred to in the text as 'townlists' .
Numbers 117 and 118: These are three folio-volumes in which the town kept track of
the kolonisten (a term which we shall use to indicate both beggars and volunteers),
which were maintained in the colonies at the expense of the town and its diaconieen.
Towards the end, relatively few people are registered. This has to do with the fact that
in 1870 the State took over the maintenance of beggars in the colonies. So it is likely
that we find in these books only the people who were dismissed before 1870 and for
whom the town had to pay. So the years of the later I 860s show numbers which are not
representative for the beggars coming from the town of Groningen. These books are
referred to in the text as "town-books".
It is difficult to establish the relationship between the 'town-lists' and the 'townbooks'. The 'town-lists' were probably made up before the people listed were sent to
the colonies. The town, it seems, recorded people who asked the authorities to go and
those who were given the choice of going when arrested. This would explain why the
lists consist of a majority of volunteers in the first place, as well as why the lists ended
in 1843, when the system for handling volunteers was changed. The "town-books"
were probably made up in retrospect from the reports coming from the colonies, and
they were used as a check on the yearly bill and perhaps as a way to figure out which
diaconie board should foot the bill.
Until 1842 the "town-lists" mentioned a number which corresponded to one in the
"town-books". Between 46 and 90OJo of the persons for each year in the "town-lists"
can be traced in the "town-book". Those not to be found probably had their domicile
of assistance somewhere else: when someone asked to be sent up he was duly noted in
the "town-lists", but he did not appear in the "town-books" because the town did not
have to pay for him . On the other hand, after 1837 many persons do appear in the
"town-books" who are not to be found in the "town-lists". This coincided with the
rising numbers sent from Drenthe after 1836; the town did not administer these people
because they were sent up from somewhere else, but it had to pay for them.
I wish to thank the participants in the seminar of 1975-1976 for their assistance and
helpful suggestions. My special thanks go to Mrs. 1. Poelstra, Miss M. Kingmans, and
Mrs. F. van Gelder, who as research assistants gathered the available statistics as well
as additional source material which proved to be very valuable. Prof. dr. 1. de Vries
and Prof. dr. S. Lindenberg have not spared me their just but helpful criticism. Mr. S.
Faber gave me his generous advice on matters of jurisprudence. I also wish to thank
Mrs. Katherine Murphy from the Netherlands Institute for Advanced Study, and
Mrs. Deborah Williams who corrected my English.
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In Economische groei in Nederland in de 1ge eeuw: een terreinverkenning
bespreekt J. H. van Stuijvenberg de opvattingen van een aantal auteurs over
de verklaring voor de trage ekonomische groei in het tijdvak 1813-1914. Opvallend is dat door vier van de vijf genoemde historici, zaken als het gebrekkige bankwezen, het ontbreken van een kapitaalmarkt, de vroegkapitalistische geest, de kapitaalexport worden opgevoerd als verklaring voor
het lange uitblijven van de industrialisatie ' ). Hoewel men sedert de publikatie
van het monumentale werk van wijlen J . A. de Jonge beschikt over een samenvattende en gedetailleerde beschrijving van de industrialisatie tijdens de
*) Voor het ter beschikking stellen van archiefmateriaal en voor de medewerking
die wij daarbij mochten ontvangen, gaat onze bijzondere dank uit naar de N. V. Nijverdal ten Cate te Almelo, eigenaresse van het Spanjaard-bedrijfsarchief en met name
naar Dhr. J. Hannema, hoofd van de afdeling dokumentatie en archief. Posthuum
danken wij eveneens Dhr. A. Zwartz uit Oldenzaa1 die ons toestond van zijn familiearchief gebruik te maken. Tenslotten wille wij niet nalaten de gewaardeerde medewerking te vermelden van Mevr. J. C. E. Belinfante, direkteur van het Joods Historisch
Museum, van Dhr. H. Noordhuis van het gemeente-archief te Borne en last but not
least van de studenten van de afdeling ekonomische en sociale geschiedenis te Utrecht
die een bijdrage leverden in het analyseren en bewerken van het archiefmateriaal.
') J. H. van Stuijvenberg, Economische groei in Nederland in de negentiende eeuw:
een terreinverkenning, in: P. W. Klein, Van Stapelmarkt tot welvaartstaat, Rotterdam, 1975, p .. 52-74.
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tweede helft van de negentiende eeuw, zijn de opvattingen over de kapitaalvorming, de financiering, de rol van de banken en de houding van de beleggers tijdens het industrialisatieproces verre van uitgekristalliseerd 2 ). In zijn
bespreking van de financiering van de industrialisatie legde De J onge de
klemtoon op de historische voorliefde van de beleggers voor buitenlandse,
liefst vastrentende fondsen, de geringe bijdrage van de banken, ten minste tot
het laatste decennium van de negentiende eeuw en als gevolg hiervan de beperkte externe financieringsmogelijkheden voor de industriele ondernemingen'). Een uitzondering op deze regel vormden de industrieen die hun levensvatbaarheid al bewezen hadden en De Jonge noemt als voorbeeld de
Twentse katoenindustrie. Wanneer hij het echter heeft over de introduktie ter
beurze in Amsterdam in 1889 van het eerste industriele fonds, zegt hij ook
"met name de bloeiende Twentse groot-industrie hield zich afzijdig ... en was
vanwege haar kapitaalkracht daartoe ook in staat". Het beeld wordt niet verduidelijkt door de vaststelling van De Jonge dat de investeringsbehoeften van
met name de nijverheid te gering waren om emplooi te verschaffen aan het
bedrijfskapitaal van enkele banken die vanaf 1863 de industrialisatie wilden
stimuleren; dit geldt eveneens voor zijn stelling dat het financieringsprobleem
vereenvoudigd werd door het feit dat de invoering van de fabriekmatige produktie in belangrijke mate het resultaat is geweest van een geleidelijke groei
van klein- naar grootbedrijf, van de geleidelijke overgang van huisnijverheid
en manufaktuur naar de exploitatie van fabrieken "omdat bij deze stand van
zaken investering van de gemaakte winsten voor een belangrijk gedeelte het
financieringsvraagstuk van de eigen onderneming oploste". Op de vraag of
er een causaal verband bestond tussen de trage industrialisatie en de gebrekkige externe financieringsmogelijkheden v66r het einde van de 1ge eeuw,
heeft De Jonge geen duidelijk antwoord gegeven').
Vertrekkend van het uitgangspunt dat de algemeen geldende opvattingen
over de geringe belangstelling van de Nederlandse beleggers voor de industrie
te weinig in een internationaal perspektief bestudeerd werden, formuleerde
R. W. J. M. Bos onlangs een aantal nieuwe opvattingen terzake'). Bos stelt
als alternatief voor het volgens P. W. Klein onderontwikkelde bankwezen,
dat de handel wellicht een belangrijke financieringsfunktie voor de industrie
vervulde. Hij stelt eveneens de vraag of er bij het industriele bedrijfsleven wei
veel behoefte bestoI;ld aan kontakt met de beleggers! Bos vergelijkt de Nederlandse ontwikkelingen met de Engelse en trekt een aantal parallellen: in beide
landen had de kommerciele groei van de zeventiende en achttiende eeuw tot
een grote kapitaalakkumulatie geleid, waardoor de behoefte aan een uitgebreid bankwezen niet aanwezig was. De moderniteit van de Franse, Belgische
en Duitse banken verklaart hij door de inspanningen die dienden geleverd te
') J. A. de Jonge, De industria lisa tie in Nederland tussen 1850 en 1914, Amsterdam, 1968.
') l. A. de longe, a.w., p. 299-304.
') l. A. de longe, a.w., p. 302-303, 312.
' ) R. W. J. M. 80S, Kapitaal en industrialisatie in Nederland tijdens de negentienden eeuw, in: AAG-8ijdragen 22, p. 89-106.
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worden om de handicap van de achterstand bij de kapitaalakkumulatie en de
kredietverlening in te halen. Anders dan in Frankrijk, Duitsland en Belgie,
maar net als in Groot-Britannie leverden ook de Nederlandse banken v66r de
eeuwwisseling nauwelijks een zelfstandige bijdrage tot de industrialisatie. In
Groot-Britannie en in Nederland waren er relatief veel kleine bedrijven en
familie-ondernemingen en in beide land en richtte de "haute finance" zich tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw op de buitenlandse vraag naar
kapitaal. Zowel te Londen als te Amsterdam waren buitenlandse spoorwegaandelen en overheidsobligaties geliefde beleggingsobjekten. In de konklusie stelt Bos dat de kapitaalvorming dank zij de traditionele interne financiering en de onderlinge kredietverlening, noch als primaire, noch als secundaire
faktor een belemmering vormde voor de industrialisatie in Nederland. De
late en trage industrialisatie kan volgens hem verklaard worden uit onderzoek
naar faktorprijzen, technologische ontwikkelingen en marktstrukturen in
hun onderlinge samenhang.
De Twentse katoenindustrie was een van de bedrijfstakken waar vanaf de
jaren 1860 - wat voor Nederlandse begrippen vroeg was - op grote schaal
de fabriekmatige produktie werd ingevoerd. In wat voorafging werd zij reeds
genoemd als een van de zeldzame industriele sektoren die enerzijds, gezien
haar suksesrijke groei, de mogelijkheid had beroep te doen op externe financieringsbronnen: zo specialiseerde de Twentse Bankvereeniging zich in het
financieren van de afzet van de textielindustrie. Anderzijds werd de bedrijfsvoering in de Twentse katoenindustrie juist gekenmerkt door haar besloten
karakter - er waren vooral familiebedrijven en weining N.V.'s - en haar
zeer beperkte beroep op externe financiering. Nochtans dienden er forse bedragen te worden gelnvesteerd. De Jonge schatte de uitbreiding van de vaste
aktiva in de periode 1860-1870 op 5.000.000 gulden en tussen 1887 en 1910
zelfs op minimaal 30.000.000 gulden! De financiering van de investeringen
tijdens de eerste peri ode verklaarde hij door de grote kapitalen die in de
ondernemingen zelf aanwezig waren ten gevolge van de grote winsten die
geboekt werden aan het einde van de jaren '50 en van de zeer winstgevende
opruiming van garen- en katoenvoorraden tijdens de cotton-famine die optrad als gevolg van de Amerikaanse Burgeroorlog. Over de enorme investeringen in 1887-1910 - gemiddeld ruim 1.000.000 gulden per jaar - zegt hij:
"Het leeuwedeel van het kapitaal moet door de gevestigde, zich steeds uitbreidende ondernemingen zelf bijeengebracht zijn. De door deze gemaakte
wins ten waren niet te verwaarlozen, maar in de begin peri ode vergeleken met
de genoemde som toch niet erg groot". De Jonge baseerde deze stelling op
gegevens die W. van der Sluis verstrekte over het inkomen van 7 Enschedese
fabrikanten: gezamenlijk 88.200 gulden in 1876 en 745.400 gulden in 1909.
Van der Sluis geeft echter geen bronvermelding en in hoeverre het inkomen
representatief was voor de gemaakte winsten blijft onduidelijk6 ) .

6) De longe, a.w., p. 109-110,99-100,302. W. van der Sluis, De katoennijverheid
in Twente in: De Socialistische Gids IX (1924), p. 479. Zie ook noot 54.
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Hoewel de katoenindustrie dus geldt als schoolvoorbeeld van de zich voornamelijk via interne financiering ontwikkelende bedrijfstak, zijn er geen Nederlandse studies voorhanden, waarin de fasering, de intensiteit en de omyang van dit financieringsproces tijdens de negentiende eeuw voor de ganse
sektor of voor representatieve bedrijven beschreven wordt. Aansluitend bij
de door Bos ontwikkelde inzichten, lijkt het zinvol de financiering van de Nederlandse katoenindustrie te vergelijken met die van de Engelse. In de in leiding van de door hem geredigeerde bundel Capital Formation in the Industrial Revolution stelde F. Crouzet dat de konklusies van zijn beroemde artikel
uit 1962 - de interne financiering van de industrie was belangrijker dan de
externe - in grote mate kon gehandhaafd worden, maar in het licht van
nieuwe onderzoeksresultaten genuanceerd diende te worden, vooral met betre~king tot het grotere belang dat gehecht moet worden aan de gebruikmaking van kort lopende leningen, in de vorm van bank- en leverancierskrediet
ter financiering van het voor aankoop van grondstoffen en halffabrikaten
noodzakelijke kapitaal tijdens het produktieproces. Crouzet formuleerde het
aldus: "Firms beginning in a small way could devote most of their own initial
capital resources to fixed investment and, ... acquire working capital by a
proces of running creditors' balances of much larger amount than debtors".
Ook de rol van de banken was in tegenstelling tot het traditionele beeld heel
wat belangrijker, vooral tijdens voor de bedrijven cruciale perioden: " ... the
device of the short term loan often became an instrument of long-term investment, as it was renewed by agreement, or unwillingly from the bank's point
of view when the borrower was unable to repay" . Een derde belangrijke
stellingname van Crouzet heeft betrekking, zowel op het "Standard of living
debate" als op het "Capital formation debate": " ... even in the most prosperous concerns within the progressive industries, the return on capital employed, though certainly high, were not exorbitant enough in the long run to leave
much room for a substantial increase in wages at the expense of the
ploughing-back of profits"').
Formuleren wij nu een aantal werkhypothesen op basis van het bovenstaande:
de interne financiering van het bedrijf was belangrijker dan de externe.
de banken speelden geen rol van betekenis bij de financiering van de vaste
aktiva.
de grondstoffen en halffabrikaten werden in grote mate gefinancierd met
leverancierskrediet.
de wins ten waren onvoldoende om de lonen substantieel te kunnen
verhogen.
de kapitaalvorming vormde geen belemmering voor het uitstellen van de
invoering van de fabrieksmatige produktie.
') F. Crouzet (edit.), Capital Formation in the Industrial Revolution, Londen 1972
(Debates in Economic History), p. 1-69. F. Crouzet, La formation du capital en
Grande-Bretagne pendant la Revolution industrielle, in: Second International Conference of Economic History, Aix-en-Provence 1962, 11, p. 589-642, Parijs-Den Haag,
1965.
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Met de analyse van de winstontwikkeling en de kapitaalvorming in de onderneming van Spanjaard te Borne tijdens de periode 1833-1900 willen wij
een bijdrage leveren aan een beter inzicht in de financiering van de industrialisatie in Nederland tijdens de negentiende eeuw. Deze studie kwam tot stand
in het kader van een onderzoeksprojekt en van een leeronderzoek voor studenten van de afdeling ekonomische en sociale geschiedenis van het Instituut
voor Geschiedenis te Utrecht. Het was de bedoeling te onderzoeken hoe en in
welke mate de industrialisatie in Twente had ingegrepen in de overwegend
agrarische maatschappij. De plaats waar dit industrialisatieproces bestudeerd
werd was Borne, een wat oppervlakte aangaat betrekkelijk grote gemeente
met 3000 inwoners in 1830, bestaande uit de dorpen Borne, Hertme, Zenderen en Bornerbroek. De industriele ontwikkeling heeft voornamelijk in het
dorp Borne plaatsgevonden en gezien het mono-industriele karakter van deze
ontwikkeling, namelijk de katoenindustrie, konden wij ons beperken tot de
bestudering van slechts een onderneming, de Fa. S. 1. Spanjaard, aangezien
deze firma, zeker in de tweede helft van de negentiende eeuw, een monopoliepositie in de gemeente Borne innam.
In dit artikel zal slechts een aspekt van het onderzoek ter sprake komen,
namelijk de ontwikkeling van het Spanjaardbedrijf zelf. Hierbij zuHen ter
toetsing van de hierboven gestelde hypothesen aan de orde komen, de omzetontwikkeling, de winstontwikkeling en de kapitaalvorming tussen 1833 en
1900. In het eerstgenoemde jaar begint het bedrijfsarchief en als eindjaar
werd 1900 gekozen, aangezien het bedrijf in 1901 omgezet werd van een vennootschap onder firma in een naamloze vennootschap, waardoor boekhoudkundige reeksen niet meer op elkaar aansluiten. Wij hebben getracht uit de
helaas onvoHedige reeksen verkoopboeken, grootboeken, balansen en
verlies- en winstrekeningen de ontwikkeling van de omzet en winst- en kapitaalvorming te reconstrueren; daarnaast hebben wij gepoogd deze ontwikkelingen te plaatsen in een ruimere kontekst van algemene ekonomische ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In dee I I wordt een korte beschrijving
gegeven van de opkomst van de Twentse texielnijverheid en wordt ingegaan
op de omzet- en winstontwikkeling van de onderneming van Spanjaard tussen 1833 en 1858: met name de derde en de vijfde werkhypothese zuHen aan
de hand van de berekende gegevens kunnen worden getoetst. In deel II wordt
de kapitaalontwikkeling beschreven tussen 1865, het jaar waarin de Spanjaards een begin maakten met de fabriekmatige produktie en 1900. Voorts
worden hier ook de winstontwikkeling, de herinvesteringen en de winstuitkeringen besproken. Aangezien na 1864, in tegensteHing tot de daaraan voorafgaande peri ode, de vaste aktiva in aanzienlijke mate dienden uitgebreid te
worden, zuHen met name de eerste, de tweede en de vierde werkhypothese
nader worden uitgewerkt. Deel III tenslotte bevat een samenvatting en konklusie.
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I. DE ONTWIKKELING VAN DE FA. S. J. SPANJAARD TUSSEN 1833 EN 1864

A. De opkomst van de katoennijverheid in Twente rond 1830
Na de Belgische opstand viel een der zijden weg uit de driehoekshandel tussen het huidige Belgie, Nederland en Nederlands-Oost-Indie. De in Belgie geproduceerde katoenen weefsels werden v66r de opstand gebruikt ter betaling
van de koloniale waren uit N.O.-Indie, waarbij de handeIsfunktie door de
Noordelijke Nederlanden vervuld werd. Na 1830 kon van een dergelijke arbeidsverdeling geen sprake meer zijn. Gevaar voor het afvloeien van een deel
van de goud- en deviezenvoorraad dreigde in Noord-Nederland als dit niet in
staat was de koloniale waren te betalen met andere goederen. Prohibitief hoge invoerrechten moesten immers om politieke redenen de Belgische textielprodukten van de Nederlandse en de Indische markten weren 8 ). Of dit laatste
tijdens de jaren '30 gelukt is blijft een vraagteken. Door toedoen van de Koning en van de Nederlandse Handel-Maatschappij (NHM) werd getracht een
exportindustrie van katoenen stoffen in het Noorden op te zetten, waarbij als
vestigingsplaats voor een dergelijke nijverheid het oog op Twente viel, aangezien de bevolking daar traditioneel met spinnen en weven bekend was en de
lonen er, vergeleken met het westelijk deel van Nederland, relatief laag
waren'). Daarnaast zou het opzetten van een dergelijke industrie vele werkloze hand en produktief maken en de afhankelijkheid van onderstand en bedeling terugdringen. Voorts was Twente ver genoeg van Belgie verwijderd om
niet te hoeven vrezen dat sluikhandel er alsnog voor lOU kunnen lOrgen dat
Belgische manufakturen in Nederland en N.O.-Indie terecht lOuden komen.
De ruime arbeidsmarkt in Twente maakte het wenselijk om hier niet met gemechaniseerde weefgetouwen aan te vangen, zoals in Engeland, maar in de
plaats daarvan betrekkelijk geavanceerde handweefgetouwen te gebruiken,
die in Nederland toen nagenoeg nergens werden toegepast.
Om de Twentse bevolking met deze weefgetouwen vertrouwd te maken
werden in 1833 en daaropvolgende jaren weefscholen opgezet met tezamen
enkele honderden weefgetouwen, waar met name de jeugd lOU kunnen leren
weven met de nieuwe schietspoel. Deze schietspoel maakte het mogelijk met
minder inspanning een produktie te bereiken, die drie tot vier maal hoger lag
.) Uit een studie over het Gentse katoenbedrijf Voortman b1ijkt dat in de periode
1832-1844,36 procent van de verkopen te Amsterdam werden gerealiseerd: een bed rag
van fl. 2.362.000 of fl. 182.000 per jaar! Voortmans export naar Amsterdam tijdens de
jaren 1832-1840 bedroeg fl. 1.990.000,- dat is over de zelfde periode gelijk aan 6,4
pro cent van de totale Nederlandse export van katoenen goederen naar Java en Madoera (fl. 30.916.000, zie tabel 1) en dit voor een Gents bedrijf! Gegevens uit: M. Scholliers, Bedrijfsgeschiedenis van de firma A. VooTtman-N.V.Texas, Brussel, z.j. [1976],
Centrum voor Hedendaagse Socia Ie Geschiedenis, Vrije Universiteit te Brussel, p. 28;
R. T. Griffiths, Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850, Den Haag 1979,
p. 155, 178, maakt melding van smokkel van Belgische textiel naar Nederland in die
periode.
') I. J. Brugmans, De arbeidende Klasse in Nederland in de 1ge eeuw, 1813-1870,
Utrecht 1976, p. 119; W. M. F. Mansvelt, Gesch iedenis van de Nederlandsche HandelMaatschappij, Dl. I, Haarlem z.j., p. 267 e. v.
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dan op weefgetouwen, uitgerust met de ouderwetse smijt- of smietspoel 'O ).
Voorts konden er met deze nieuwe getouwen bredere weefsels geproduceerd
worden zonder dat er per getouw· twee weyers ingezet behoefden te worden.
De eenvoudige en betrekkelijk weinig inspanning vergende bediening van het
moderne getouw maakte dat ook jongere arbeidskrachten konden gaan
weven. De weefscholen bleken zeer suksesvol in hun voorlichtende taak. Verkoop van de in de weefscholen geproduceerde stukken stelde de leerlingen
in staat zich na de voltooiing van hun opleiding die ongeveer vier maanden
vergde, een dergelijk weefgetouw aan te schaffen. Na enkele suksesvolle
jaren konden de weefscholen worden opgeheven.
Toch waren het niet aileen de weefscholen en de invoering van de nieuwe
getouwen die ervoor zorgden dat een begin gemaakt werd met de katoenproduktie op een veel grotere schaal dan voorheen in Twente het geval was. De
Indische markt werd door hoge zogenaamde differentiele rechten voor buitenlandse produkten afgeschermd. Vooral bedoeld als maatregel tegen Belgie
werd in 1834 het invoerrecht in Java voor fabrikaten uit landen die niet in
vriendschappelijke betrekkingen stonden met Nederland op 50 tot 70 procent
gebracht. In Nederland werd het invoerrecht op garens verlaagd " ) zodat de
kostprijs van de lijnwaden daalde. De Nederlandse Handel-Maatschappij
deed driemaandelijkse bestellingen tegen "aanmoedigende prijzen" zodat
ook de wat minder efficient producerende bedrijfjes van opdrachten konden
worden voorzien. De totale waarde waarvoor de NHM bestellingen
plaatste 12) liep jaarlijks sterk op en de Maatschappij was bereid voorschotten
op de bestellingen te verlenen zodat de producenten zich geen zorgen hoefden
te maken over de investeringen in garens noch over hun afzet. Aangezien ook
de prijs waartegen de NHM de produkten kocht al ver voor levering vast
stond liepen de producenten geen risiko van betekenis. De NHM kon gemakkelijk een dergelijk beleid voeren aangezien zij zich tot een flink percentage
van een eventueel verlies bij verkoop op de Indische markt gedekt zag door
de Nederlandse regering, die bereid was dit verlies tot 12 % van de faktuurwaarde voor haar rekening te nemen.
Het resultaat van dergelijke maatregelen was dat de Nederlands export op
N.O.-Indie in 1837, dus vier jaar na oprichting van de weefscholen, in staat
was de Engelse konkurrentie het hoofd te bieden " ); zie Tabel I.
Aan het systeem van vaste driemaandelijkse bestellingen tegen betrekkelijk
hoge prijzen, zodat ook philantropische instellingen en kleine producenten
konden deelnemen, kleefden ook enkele bezwaren. Zo bestond er voor de
producenten weinig aanleiding de produktiemethoden te verbeteren aangezien men in de vigerende opzet nauwelijks risiko liep . lntegendeel, al v66r
men met de produktie aanving wist men zich verzekerd van een bepaalde
'0) C. T. Stork, De Twentsche katoennijverheid. Haar vestiging en uitbreiding.
Herinneringen en wenken, Enschede 1888, p. 18.
" ) J . A. P. G. Boot, De Twentsche katoennijverheid 1830-1873, Amsterdam 1935,
p. 30; Mansvelt, a.w., Dl. I, p. 259 .
" ) Mansvelt, a. w., Dl. I, p. 326 e. v.
" ) Boot, a.w., p. 72
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TABEL I
Jaar

II
Waarde van de totale
invoer van katoenen
goederen op Java en
Madoera

Waarde van de invoer op
Java en Madoera van
Nederlandse katoenen
goederen
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840

fl.

67 .000
90.000
330.500
1.549.500
3.280.500
3.687.500
5.775 .500
7.304.500
8.832 .000

fl .

1.959.000
3.984.000
4.450.000
4.134.500
6.176.000
7.143.000
9.744.500
10.536.000
13.100.500

I in 0/0
van II

3070
2%
7%
37%
53%
52%
59%
69%
67%

winst. Ook het ontbreken van kontakten tussen producenten en afnemers
maakte dat de stoffen die geproduceerd werden dikwijls niet in de smaak vielen bij de Indische afnemers 14 ), zodat de NHM en de Nederlandse regering
zich met name in de jaren 'veertig met flinke verliezen op deze handel gekonfronteerd zagen . In 1844 besloot de NHM het systeem van vaste bestellingen
af te schaffen en nieuwe bestellingen te doen op basis van prijsvergelijking
volgens offertes van de producenten. Een storm van protest vanuit Twente
zorgde ervoor dat dit besluit maar ten dele kon worden uitgevoerd. Vergelijken wij de prijs van 5/ 4 calicots in 1835 met die van 1844, dan zien wij een daling van bijna 50 procent l ' ) . Hoewel de differentieie rechten op buitenlandse
lijnwaden tot 1874 voor bescherming zorgden van het Nederlandse fabrikaat
op de Indische markt, werden aile andere beschermende maatregelen stuk
voor stuk ingetrokken. Zo genoot de NHM sedert 1850 geen enkel voordeel
meer ten opzichte van andere binnenlandse exporteurs l ' ) . Dit voordeel had
tot dat jaar voornamelijk bestaan uit de reeds vermelde garantstelling van het
Gouvernement. Na 1854 gaf de NHM ook geen voorschotten meer op in
kommissie genomen partikuliere partijen lijnwaden en nam de partikuliere
handel op Indie sterk toe.
TABEL 2" )
Uilvoerwaarde van kaloenen slo//en uil Nederland naar N.O.-Indie in procenten van
hel IOlaal door bemiddeling van NHM en Particulieren

1851-'55
1856-'60
1861-'65
1866-'70
1871-'73

NHM

Particulieren

67
43
24
20

33
57
76
80
90

10

") Mansvelt, a.w., Dl. II, p. 18.
") Mansvelt, a .w., Dl. II, p. 120. In 1835 bedroeg de prijs van een stuk : calicO!
fl. 6,75 tegen slechts fl. 3,55 in 1844.
16) 1. J . Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht 1795-1940, Den Haag 1969,
p. 203.
" ) Berekend naar gegevens van BOOI . a .w., p. 247.
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In de jaren vijftig van de negentiende eeuw yond in Twente het begin van
de overschakeling plaats van handweefgetouwen op door stoomkracht aangedreven getouwen, de zogenaamde powerlooms. De eerste grote stoomweverij werd in 1852 in opdracht van de Fa. G. en H. Salomonson gebouwd
naar Engels model en het jaar daarop werden de eerste tachtig getouwen in
werking gesteld") . In 1860 waren er in Twente tien fabrieken met in totaal
tweeduizend stoomweefgetouwen. Tien jaar later was dit aantal opgelopen
tot zesendertig met bijna 9000 powerlooms 19 ) . In 1900 was het aantal stoomweverijen gelijk gebleven, maar het aantal stoomweefgetouwen was toegenomen tot rond de 20.0002 °) . In de spinnerijen yond een dergelijke ontwikkeling
plaats: in 1861 bedroeg het aantal door stoomkracht aangedreven spillen
55.800"). Rond 1890 was dit aantal ruim verdrievoudigd en in 1900 bedroeg
het aantal spillen bijna driehonderdduizend") .
B. De Firma S. J. Spanjaard 1833-1864
Blijkens het gemeenteverslag") van 1840 waren er in de industriele sektor
te Borne aanwezig een "calicotfabrijk", enkele fabrikeurs, enkele handkatoenspinnerijen, enkele molens, twee ververijen en twee bierbrouwerijen.
Een van de genoemde fabrikeurs was Salomon Jacob Spanjaard. Hij vestigde
zich in Overijssel in het begin van de negentiende eeuw en zijn naam komt
voor in het Ondertrouw- en Trouwboek van het Gericht Borne. In 1812 nam
hij de naam Spanjaard aan, zijn schoonvader de naam Van Gelder. Salomon
Jacob was in 1783 geboren te Remagen (Duitsland) ; zijn vrouw, dochter van
de slager David Benjamin, zag het levenslicht in 1793. Blijkens een opgave uit
1813 van huisgezinnen te Borne, gedaan aan de rabijn te Zwolle, was
Salomon Jacob" verkoper van oude klederen" en was hij kinderloos . Vit het
huwelijk met Sara David van Gelder werden later vijftien kinderen geboren .
waarvan er zes reeds kort na de geboorte overleden 24 ) . Van de negen overgebleven kinderen lOuden twee lOnen, Jacob Salomon en Levie Salomon samen met hun vader de zaken van de firma behartigen. In 1828 kwam Salomon Spanjaard voor in het patentregister als winkelier, inlands kramer en
koopman.
" ) Boot, a.w., p. 109.
19) Boot, a.w., p. 114.
.
20) J. H. van Stuijvenberg, De ontwikkeling van de Twentsche katoenindustrie van

1890-1914, niet gepubl. skriptie, aanwezig in Economisch-Historische Bib1iotheek,
Amsterdam, bijlage 5.
21 ) J. A. de Jonge, a.w., p. 104.
") Van Stuijvenberg. a.w., bijlage 2A.
" ) E. J. Fischer, J. M. W. G. Lucassen en R. E. M. A. de Peuter, Bronnen voor de
negentiende eeuwse geschiedenis van Borne, waarbij een voorlopige besc hrijving van
het negentiende eeuwse gemeentearchief, niet uitgeg., lnstituut voor Geschiedenis te
Utrecht, Utrecht 1977.
" ) De tekst van de originele trouwakte luidt : "Salomon Jacob en Sara David versoeken aan de Richter van Borne om in ondertrouw te mogen worden opgenomen.
Borne, den 27 1entemaand 1811". De meeste gegevens betrekking hebbend op de familie komen uit: K. A. Citroen, De familie Spanjaard; een overzicht van de afstammelingen van Salomon Jacob Spanjaard (1783-1861) en Sara David van Gelder (1783-1882),
Borne 1964. Zie ook bijlage 1 van dit artikel.
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De vroegste stukken uit het bedrijfsarchief dateren van 1833 en bestaan uit
briefkopijboeken en verkoopboeken; deze laatste beslaan de periode 18331858 en hierin komen wei omzetgegevens voor, betrekkelijk weinig echter
over het soort handel waarmee Spanjaard zich bezig hield aangezien slechts
melding werd gemaakt van de naam van de debiteur, zijn woonplaats en
voorts, naast de datum van transaktie, omschrijvingen als "voor goederen"
lOnder dat duidelijk werd wat voor goederen het hier betrof. De briefkopijboeken verschaffen ons wat dit betreft meer gegevens en een beter inzicht in
de handel en wandel van Salomon Spanjaard. Uit brieven blijkt dat hij zich
in het begin van de jaren 'dertig bezig hield met handel in linnen, halflinnen
en katoenen garens en stoffen maar ook zaken deed in koffie, huiden, bloemetjesbehang, grijze en witte lompen, veren, bierazijn, vaatjes jenever enlOvoorts. WeI bestaat de indruk dat het grootste gedeelte van zijn handel
betrekking had op textielprodukten en -halfprodukten. In het huis van Spanjaard werden de meeste zaken door de kopers bezichtigd, uitgelOcht en
gekocht, maar het kwam ook voor dat er monsters verzonden werden en de
zaken "op monster" verkocht werden. De goederen werden met paard en
wagen of per schip afgevoerd. Uit het briefkopijboek blijkt voorts dat de
oudste lOon van Salomon, Jacob Salomon, reeds in 1833 op twintigjarige
leeftijd in het bedrijf werkzaam was en op reis gestuurd werd om zaken te
doen waarbij Salomon de reis van zijn lOon schriftelijk aankondigde bij zijn
relaties en de hoop uitsprak dat deze "met goede commissie" vereerd lOU
worden.
In deze periode was Spanjaard niet aileen handelaar maar ook fabrikeur;
hij gaf de ingekochte garens uit bij thuiswerkers die dit in stukloon voor hem
weefden, waarna hij de stoffen Iiet bleken en soms ook verven. De linnen,
bombazijnen en katoenen weefsels verkocht hij direkt of hij liet ze tot eindprod uk ten verwerken: tafellakens, voorspelders (slabbetjes), servetten en
theedoeken van linnen, damast en katoen komen in het briefkopijboek regelmatig VOOL Aangenomen mag worden dat het Salomon, vergeleken met
twintig jaar vroeger toen hij nog als koopman van tweedehandsgoed genoemd werd, weI beter ging. In het eerder genoemde patentregister werd zijn
omzet, aileen voor de winkel, geschat op fl . 2.500,-. Uit de verkoopboeken
hebben wij de omzetontwikkeling van de firma kunnen afleiden voor de periode 1833-1858. Over winstgegevens beschikken wij pas vanaf 1851, toen twee
zonen van Salomon, Jacob en Levie, het bedrijf overnamen. Yoor de periode
1846-1850 beschikken wij echter wei over de jaarlijks aan Jacob uitbetaalde
provisie; deze provisies bedroegen tussen de 2,5 en 2,7 070 van de totale
omzet. In de periode 1851-1857 bedroeg de winst, uitgedrukt in procenten
van de omzet, gemiddeld 18,0 % " ). Wij nemen aan dat er ook voor de periode 1833-1850 enig verband bestaat tussen omzet en winst. In bijlage 2 en in
Grafiek I is het verloop van de omzet weergegeven.
De omzetten zijn uitgedrukt in guldens. Om iets meer te kunnen zeggen
over de omgezette hoeveelheden zijn in tabel 3 de prijsontwikkeling van ruwe
" ) Zie ook de toelichting bij bijlage 3 onder punt 2.
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GRAFIEK 1
Omzetontwikke/ing van de Fa. S. 1. Spanjaard /833-/858
guldens
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Bron: Verkoopboeken 1833-'45, Grootboek 1846-'58, Bedrijfsarchief Spanjaard.

katoen en de weeflonen opgenomen"). Grondstofkosten wogen uitermate
zwaar in de kosten van het eindprodukt. In ~ en { calicots") bedroegen de garenkosten· ongeveer 75 % van de totale kostprijs; de overige kosten bestonden voornamelijk uit weeflonen; deze ma:akten ongeveer 20 % van de kostprijs uit 28 ) . Gezien de dalende grondstofprijzen en weeflonen kan de omzetstijging in de periode 1835-1840 spektakulair genoemd worden.
Zouden wij niet in waarde maar in hoeveelheden rekenen, dan zou de stijging in de genoemde periode nog vee I groter zijn. Na 1848 bestond er weI een
zekere overeenkomst tussen de prijsbeweging van de ruwe katoen en de omzetstijging, maar de weeflonen bleven in deze periode laag. De ontwikkeling
van de afzet kan dan ook niet uit de kostenontwikkeling worden verklaard en
er moet, ook in de periode na 1848, een sterke volumestijging hebben plaatsgevonden. Overzien wij de gehele periode, dan kan opgemerkt worden dat de
peri ode 1833-1835 waarschijnlijk niet al te gunstig was voor Spanjaard. Dit
blijkt onder andere uit de grote hoeveelheden klachten die in het briefkopijboek gevonden werden en ook uit een brief waarin Spanjaard er zich vanuit
Amsterdam bij vrouw en kinderen over beklaagde dat de verkoop daar niet
erg wilde vlotten en dat hij zijn goederen naar Borne had teruggezonden. De
omzetontwikkeling tot 1840 liet daarna een zeer sterke stijging zien; 1840 was
een topjaar met een omzet van bijna 74.000 gulden. De periode van 1841 tot
16) De prijsgegevens komen uit: R. C. Stempel, Deutsches Baumwoll-Handbuch,
Bremen 1920, p. 167 en.zijn gegeven in Cents/ lbs; de weeflonen komen uit Boot, a.w. ,
p. 292, en zijn uitgedrukt in gUldens.
" ) Cali cots zijn eenvoudige, ongebleekte katoenen weefsels; de cijfers hebben betrekking op de breedte van het weefsel. De standaardmaat (4 / 4) bedroeg 74,5 centimeter. De lengte van een stuk bedroeg 22,5 meter; een stuk 5/ 4 calicot woog 2,5 kg.
21) Boot, a.w., bijlage 1.
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TABEL 3
Gemiddelde prijzen van Amerikaanse katoen (kol. /) en weeflonen (kol. II) per stuk
5/ 4 calicot
II

II

1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845

12.9
17.4
16.5
13 .2
10.1
13.4
8.9
9.5
7.8
7.2
7.7
5.6
7.9

0.75
0.75
0.75
0.70
0.70
0.70
0.70
0.65
0.60
0.53
0.50
0.55

1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858

11.2
8.0
7.5
12.3
12.1
9.5
11.0
11.0
10.4
10.3
13 .5
12.2
12. 1

0.55
0.47
0.41
0.45
0.50
0.51
0.54
0.48
0.50
0.48
0.40
0.40
0.52

• onbekend
1845 betekende een duideJijke breuk met de in 1835 ingezette trend. Het dieptepunt in die peri ode viel in 1843 toen de omzet nog geen 54.000 gulden beJiep. De jaren 1849-1852 laten weer een sterke omzetstijging zien waarna een
lichte terugval en stagnatie valt waar te nemen tot 1855. Daarna zette wederom een enorme omzetstijging in tot het einde van de periode waarvoor wij
over cijfers beschikken. Wordt de peri ode 1835-1840 als basis beschouwd,
dan krijgt men de volgende indexcijfers: 1835: 45,1840: 138, 1845: 131, 1850:
234, 1855: 214. In 1858 bedroeg het indexcijfer meer dan het drievoudige van
dat van de basisperiode, nameJijk 304.
Aangezien dergelijke fiuktuaties, zoals hierboven al werd uiteengezet, niet
uit veranderingen in de kostprijs verklaard kunnen worden, moet er naar andere faktoren gezocht worden die de omzet hebben kunnen belnvloeden. In
de eerste plaats is hierbij te denken aan een aktievere verkooppoJitiek die
door Spanjaard gevoerd kan zijn, hetgeen zou moeten bJijken uit een toename van het aantal debiteuren waaraan en van het aantal plaatsen waarnaar
verkocht werd . Ook een toename van de vraag of een stijging van het aanbod
kan bijgedragen hebben tot een grotere afzet zonder dat Spanjaard hier zelf
veel moeite voor hoefde te doen. Wat de stijging van de vraag betreft Jigt het
voor de hand het beleid van de Nederlandse Handel-Maatschappij en de afzetsituatie op de Indische markt aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Voorts kan de spreiding van het aantal debiteuren over het land een aanwijzing zijn voor een aktievere verkooppolitiek . Teneinde dit te onderzoeken
is voor de jaren 1833, 1845 en 1857 een overzicht gemaakt van plaatsen waarnaar Spanjaard zijn goederen verzond. Per provincie samengevat werd het
volgende overzicht verkregen:
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TABEL 4
Afzet van de Fa. S. 1. Spanjaard per provincie (in guldens en in procenten)")
1833

20,74
Groningen
fl .
68,14
Friesland
3.923 ,69
Drente
Overijsse1
13.905,62
Gelderland
5.899,34
Utrecht
1.061,04
Noord Holland
Zuid Holland
Zeeland
Noord Brabant
204,00
Onbekend en Ds\.
Totaal

25 .082,57

1845

1857

II

III

fl . 10.668,57

290,24
6.338,16
16.859,00
6.579,34
1.009,19
10.895,03'
14.995,54
603 ,27
1.163,55
390,03
69.791,92'

fl.

2.821,14.365 ,22.949,17.480,6.559,37 .954,82.450,181 ,2.737 ,145,187 .641 ,-

I in
070 van
totaal

II in
070 van
totaal

III in
070 van
totaal

0.1
0.3
15.6
55.4
23 .5
0.0
4.2
0.0
0.0
0.8
0.0

15 .3
0.4
9.1
24.2
9.4
1.4
15.6
21.5
0.9
0.0

1.5
0.0
7.7
12.2
9.3
3.5
20.2
43 .9
0.1
1.5
0.1

99.9

100.0

100.0

1.7

Beperkte de afzet zich in 1833 voornamelijk tot Overijssel met ruim vijftig
procent van de totale afzet, en de aangrenzende provincies Gelderland rond Arnhem en in de Achterhoek - en Drente, in 1845 zijn ook ZuidHolland, Noord-Holland en Groningen belangrijker geworden; deze provincies namen in 1833 niet meer dan 4,3 070 van de afzet van Spanjaard af tegen
ruim de helft van de afzet twaalf jaar later. Ook de provincies Zeeland en
Utrecht, waarheen in 1833 in het geheel niets verkocht werd, namen in 1845,
zij het voor een gering percentage, deel in de afzet van de firma. Weer twaalf
jaar later, in 1857, bleek deze trend zich voortgezet te hebben in de meeste
provincies. In Overijssel werd nog slechts 12 070 van de tot ale afzet gesleten,
terwijl Noord- en Zuid-Holland steeds belangrijker werden. Met name deze
laatste provincie, met bijna 44 procent van de totale afzet in 1857, was interessant voor Spanjaard: aileen de twee grote steden Den Haag en Rotterdam
namen af voor respectievelijk fl. 10.864,- en fl . 64.509,-. In NoordHolland werd nagenoeg aile afzet in Amsterdam gevonden: fl. 35 .777,- van
de bijna fl. 38.000,- voor de gehele provincie. De drie grote steden tezamen
namen bijna zestig pro cent van de totale afzet van de firma voor hun rekening. Andere plaatsen waarnaar een flinke afzet plaatsvond waren Almelo,
Arnhem, Assen, Borne, Coevorden, Deventer, Leiden, Meppel, Utrecht,
Zutphen, en Zwolle; tezamen waren deze plaatsen goed voor 21 procent van
Spanjaards afzet. De overblijvende afzet, 19 procent, werd gevonden in nog
eens eenenzestig plaatsen in Nederland.
Het debiteurenbestand werd voorts onderzocht op aantal, gemiddelde afzet en woonplaats. Tabel 5 kon daarover worden samengesteld.
Hieruit blijkt dat tussen 1833 en 1845 het aantal debiteuren en het aantal
plaatsen waarnaar verkocht werd nagenoeg verdrievoudigde terwijl de gemid29) Bedrijfsarchief Spanjaard, Verkoopboeken 1833-'45, Grootboek 1846-1858.
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TABEL 5

1833
1845
1857

Aantal
debiteuren

Aantal
plaatsen

106
286
224

32
92
75

Gemiddelde afzet
per debiteur
fl. 236,60
243,96
826,61

delde omzet per debiteur gelijk bleef. Tussen 1845 en 1857 lieten zowe! het
aantal debiteuren waaraan, als het aantal plaatsen waarnaar verkocht werd
een teruggang zien, terwijl de gemiddelde omzet per debiteur, verge Ie ken met
1833 en 1845, sterk toenam.
Wat betreft de enorme omzetstijging in de periode 1833-1857 zou, afgezien
van een aktievere verkooppolitiek van Spanjaard, een verklaring ook gezocht
kunnen worden door enerzijds te bezien in hoeverre er in het aanbod van
textielgoederen grote veranderingen zijn opgetreden, en vervolgens door na
te gaan of zich aan de vraagzijde ontwikkelingen hebben voorgedaan die deze
stijging mee kunnen helpen verklaren. Beperken wij ons vooreerst tot de
vraagzijde, dan is de al eerder genoemde Belgische opstand niet aileen voor
de afzet op de Indische markt van invloed geweest maar evenzeer voor de
afzet op de binnenlandse markt. Kwamen er v66r de opstand veel Belgische
stoffen op de Nederlandse markt, na 1830 wilde de overheid aan deze situatie
om evidente redenen een einde maken. Aangezien Nederland geen belangrijke textielindustrie bezat, was men voornamelijk aangewezen op de Engelse
katoentjes. Dit bleef zolang doorgaan tot de Nederlandse fabrikeurs en producenten zelf in staat waren een deel van de binnenlandse markt van katoenen stoffen te voorzien. Toch was het niet zo dat naarmate de Nederlandse
produktie toenam, de Engelse stoffen geheel van de Nederlandse markt verdwenen. De Twentse katoenen stoffen waren, vergeleken met de Engelse,
betrekkelijk grof terwijl er juist een grote vraag bestond naar de wat lichtere
en fijnere weefsels.
Maar ook de enorme markt in N.O.-Indie stond dank zij de beschermende
maatregelen van de regering en de NHM voor de Nederlandse producenten
open. Ook hier gold dat de Engelse lijnwaden in principe goedkoper geleverd
konden worden en in betere kwaliteiten, maar een differentieel recht van 25
procent op de ingevoerde waarde maakte dat de Nederlandse producenten
goed konden konkurreren. In wezen was de bescherming ter opzichte van
buitenlandse waren nog groter aangezien, zoals al eerder uiteengezet werd,
ook het verlies dat de NHM op de lijnwaadhandel leed voor een groot deel
door het Gouvernement vergoed werd. Mansvelt schatte dat de bijzondere
bescherming de NHM en het Gouvernement in totaal ruim II miljoen gulden
gekost heeft'O).
De omzetten tussen 1841 en 1845 waren lager dan in de daaraan voorafgaande jaren. Eind 1840 ontstond een afzetcrisis op de Indische markt; vele
") Mansvelt, a.w., Dl. lI, p. 278, 279.
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"huizen" kwamen in moeilijkheden en enkele gingen zelfs failliet. Aan het
einde van dat jaar daalden de prijzen en moest de produktie worden
ingekrompen 3l ). De NHM halveerde haar bestellingen en ook de daaropvolgende twee jaren waren voor de Twentse producenten uitgesproken ongunstig. Bezien wij de aanvoer van lijnwaden op de markt van Java en
Madoera dan geeft 1843 een dieptepunt te zien (grafiek 2).
GRAFIEK 2
I: Aanvoer van lijnwaden op Java en Madoera met certificaat van Nederlandse oorsprong, 1830-1857
II: Aanvoer van katoenen goederen op N.O.-Indie uit Nederland ajkomstig, 18571864
x 1.000.000 gulden
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Bronnen: I: Boot, a.w., p. 72, 76, 87; Mansvelt, a.w. , dl. I, p . 333 .
II: Boot, a.w., p. 119.

De moeilijkheden in Twente laten zich ook aflezen uit de weeflonen. In
1840 bedroeg het weefloon voor een stuk 5/4 calicot zeventig cent, in 1844
werd voor hetzelfde stuk nog maar vijftig cent aan weefloon betaald"). In
Batavia brachten de 5/4 calicots in 1840 rond de acht gulden per stuk op; drie
jaren later was de prijs gedaald tot fl. 5,25, dat wil zeggen een daling van
bijna 35 0/0"). In 1844 verbeterde de afzetsituatie maar de inschrijvingsprijs
") Boot, a .w., p. 73.
") Idem, p. 292.
") Idem, p. 74.
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waartegen de NHM 5/4 calicots kon verwerven bedroeg niet meer dan
fl. 3,55"). Als wij bedenken dat twee jaar later de kostprijs op fl. 3,52")
berekend werd, dan zal het duidelijk zijn dat de winsten niet exceptioneel
hoog geweest kunnen zijn.
In 1845 zette de gunstige afzetsituatie zich voort, maar in de herfst van dat
jaar sloeg in West-Europa de aardappelziekte toe. Ook Nederland bleef v~~r
deze ramp niet gespaard. Ruim tachtig procent van de aardappeloogst bleek
besmet en in Overijssel stonden de zaken er niet veel beter voor: driekwart
van het aardappelen-areaal was aangetast. Dit leidde niet aileen tot enorme
prijsstijgingen van het volksvoedsel bij uitstek, de aardappel, maar ook van
prod uk ten die als substitutiegoederen dienst konden doen, zoals tarwe, rogge, erwten en bonen 36 ) . In 1846 waren in de Overijsselse steden de prijzen van
aardappelen en rogge verdubbeld ten opzichte van 1844, terwijl er weinig
vraag naar weefsels bestond - en dus weinig inkomen voor de producenten
- aangezien de fabrikeurs grote voorraden hadden J7) . Een gevolg van de
prijsstijgingen was dat een veel groter deel van de Nederlandse koopkracht
aangewend moest worden voor de aankoop van levensmiddelen en er minder
kon worden besteed aan kleding.
Om de gevolgen van deze krisis voor de Twentse bevolking te verzachten,
plaatste de NHM op aandringen van de regering extra orders waarvoor echter
geen afzetmogelijkheden bestonden") . Pas in 1849 konden de Indische voorraden worden weggewerkt en nam de bedrijvigheid in Twente toe. In het begin van de jaren 'vijftig bleef dit zo en werden er grote wins ten gemaakt. Dit
was ook het geval bij de Fa. Spanjaard: tijdens de periode 1851-1854 werden
winsten gerealiseerd die gemiddeld 17 procent van de ornzetwaarde vertegenwoordigden en een nog hoger percentage van het totale vermogen van de firma 39 ). Volgens Boot liep de vraag op de Indische markt vervolgens terug,
waardoor de weefproduktie in Twente in 1855 en 1856 sterk moest worden
ingekrompen 40 ). Het bijzondere is dat juist in 1856 zowel de omzet als de
winst van de Fa. Spanjaard een grote stijging vertoonde. Gezien datgene
wat Boot hierover stelde, laat deze omzetstijging zich moeilijk verklaren.
Aangenomen mag worden dat, gezien de grote afzetten in 1856 te Rotterdam
en te Amsterdam - respectievelijk fl. 32.979,- en fl. 37.384,- - een flink
deel van deze produktie v~~r de export naar Indie bestemd was.
Een wat direktere methode om de omzetschommelingen van de Fa. Spanjaard uit de afzetmogelijkheden op de Indische markt te verklaren, ligt in een
nader onderzoek van het debiteurenbestand. Hiertoe werd in de eerste plaats
H) Mansvelt, a.w., Dl. II, p. 120.

" ) Boot, a.w. , bijlage I.
l6) F. Terlouw, De aardappelziekte in Nederland in 1845 en volgende jaren, in:
Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek, Dl. 34, p. 306, 307 .
") R. T . Griffiths, Nederlandsche Handel Maatschappij en calicot-weverijen in
1847, in: Textielhistorische Bijdragen, 14 (1973), p. 80.
") Boot, a.w., p. 75176; Mansveit, a .w. , Dl. II, p. 119.
19) Zie bijlage 3 van dit artikel.
40) Boot, a.w., p. 87, 88.
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onderzocht of de firma direkt aan de NHM leverde. Deze leveringen bleken
maar in entcele jaren te hebben plaatsgevonden en dan nog voor betrekkelijk
geringe bedragen: in 1849 voor fl. 1766,- en in 1850 voor fl. 5494,-. Toch
mag hieruit niet gekonkludeerd worden dat, aangezien de NHM het leeuwedeel van de exporthandel op Indie verzorgde, daarmee crises in Indie niet
doorwerkten op de afzet van Spanjaard. Immers, de voorraden die door deze
krises ontstonden werden deels op de Nederlandse markt gebracht en dit 1eidde tot scherpe konkurrentie en prijsdalingen. Voor het Spanjaardbedrijf lOU
dit inhouden, zelfs al was men in staat de afgezette hoeveelheden op peil te
houden, dat de omzetwaarde lOU teruglopen.
Een andere verklaring voor een teruglopende omzet van Spanjaard, bij
verminderde bestellingen van de NHM, is dat er ook indirekt aan de NHM
kon geleverd worden. Grote fabrikeurs - opdrachthouders van de NHM
plaatsten immers bestellingen bij kleine handelaren en loonfabrikanten, zodat ook leveringen van Spanjaard aan anderen dan de NHM uiteindelijk voor
de Indische markt bestemd waren. Aangezien de bestellingen van de NHM
betrekkelijk groot waren, lOU een event\1ele afname van deze bestellingen onmiddelijk konsekwenties hebben voor de eerder genoemde kleine handelaren
en loonfabrikanten, omdat de grote ondernemers in geval van krisis hun
eigen handel en produktie trachtten te hand haven en de ellen de lOveel mogelijk op derden afwentelden.
Om deze mogelijkheid te onderzoeken werd het debiteurenbestand per jaar
ingedeeld naar grootte van afname en werd onderzocht of de afzet aan de
grote debiteuren een ontwikkeling vertoonde die parallel liep aan de totale
omzetontwikkeling van de firma. Het debiteurenbestand werd ingedeeld in
vier klassen, te weten zeer kleine debiteuren met een jaarlijkse afname van
minder dan honderd gulden per jaar, kleine debiteuren met een jaarlijkse afname van honderd tot vierhonderd gulden, middelgrote debiteuren met een
afname tussen de vierhonderd en zevenhonder gulden per jaar, en tenslotte
de grote debiteuren met een afname die de zevenhonderd gulden per jaar
overtrof. In grafiek 3 en in bijlage 4 zijn de resultaten weergegeven. In de
grafiek is de afzet aan de grootste debiteurenklasse weergegeven in procenten
van de totale jaarlijkse omzet. Hieruit blijkt dat de omzetontwikkeling aan
de grote debiteuren een overeenkomstige lijn voigt als de totale omzetontwikkeling in diezelfde peri ode: bij stijgende omzet ging een groter aandeel naar
de grootste debiteuren, bij dalende omzet ging een geringer aandeel naar de
grootste debiteuren.
Eenzelfde patroon volgde de ontwikkeling van het aantal debiteuren van
de grootste klasse uitgedrukt in procenten van het totale aantal debiteuren.
Het percentuele aantal kleine debiteuren vertoonde een negatief verband met
de ornzetontwikkeling. Dat wi! zeggen dat als de totale omzet steeg, het aantal kleine debiteuren relatief afnam, terwijl bij dalende omzetten het aantal
kleine debiteuren relatief toenam. Op zichzelf hoeft dit natuurlijk geen
verwondering te wekken. Spanjaard zal ongetwijfeld getracht hebben bij het
wegvallen van bepaalde klanten, of bij een dalende afzet aan grote debiteuren
zijn handel desnoods in kleinere partijen bij anderen af te zetten.
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GRAFIEK 3
Omzet van de Fa. S. J. Spanjaard aan debiteuren > 700 gulden per jaar
in procenten van de totale omzet (/833-1845)
1IJ()~'+----r--------r---------'
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Bron: Verkoopboeken 1833-1845, Bedrijfsarchief Spanjaard .

Tot nog toe hebben wij ons voortdurend bezig gehouden met de invloed
die van de vraag uitging op de omzetontwikkeling van de onderneming van
Spanjaard. Ook van de aanbodzijde kon echter invloed uitgeoefend worden
op de omzet. Immers, als het aanbod niet zou stijgen lijkt het onwaarschijnlijk dat de omzetten, bij dalende prijzen, op de lange duur veel hadden kunnen toenemen. Over het aanbod is al het een en ander gezegd. De invoering
van de schietspoel leidde, zoals wij zagen, tot een sterke stijging van de
arbeidsproduktiviteit. Niet deze produktiviteitsstijging aileen leidde tot veel
grotere prod uk tie in Twente; ook het aantal wevers dat zich met de prod uk tie
van katoenen stoffen ging bezighouden nam sterk toe. Voor de gemeente
Borne gold dat in 1840 liefst 1186 personen werk vonden in de textielnijverheid op een totale beroepsbevolking van 2060, dat wil zeggen bijna zestig
procent. Van de 668 als wever aangemerkte personen waren er 582 van het
mannelijk geslacht; 40 procent der wevers was jonger dan 21 jaar4l ) .
In 1852 deed Salomon Spanjaard de zaak over aan de eerdergenoemde
zoons Jacob en Levie voor een bedrag van fl. 70.905,93, zijnde het verschil
tussen bezittingen en schulden volgens de balans van de "Fabrijk en den handel van S. J. Spanjaard te Borne opgenomen den 1e Januarij 1852" . Deze balans is daarom zo interessant omdat hij een goede momentopname geeft van
de handel waarmee Spanjaard zich in het begin van de jaren 'vijftig bezighield . Bestonden zijn zaken in de jaren 'dertig nog uit van alles en nog wat,
nu had hij zich geheel gespecialiseerd op de handel en prod uk tie van textielprodukten. De voorraden bestonden uit linnen, halflinnen en katoenen half41 ) R. W. Hartjesveld, Het bevolkingsvraagstuk in een tijdperk van kentering; Borne 1840-1880, niet gepubl. skriptie, Instituut voor Geschiedenis, Utrecht 1978, p. 22.
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fabrikaten en eindprodukten. Het bed rag dat Spanjaard schuldig was aan
crediteuren blijkt nagenoeg even groot te zijn als het bedrag dat hij aan vorderingen had uitstaan"). De betreffende balans kan verkort als voigt worden
weergegeven:
Voorraden
Paklinnen, papier,
touwen 15 weefgetouwen
Paarden, wagens, turf,
hooi en stro enz.
Kas (wissels en kontanten)
Weversschulden
Effecten (5 stuks)
Debiteuren

fl. 65 .311 ,79

Kapitaal
Crediteuren

fl . 70.905,93

66.276,77

374,45
790,00
3.050,83
236,60
5.125,00
61 .284,03
fl. 137.182,70

fl . 137.182,70

Het eigen vermogen van de firma was bJijkens de balans opgelopen tot ruim
zeventigduizend gulden. Bij de overdracht werd bepaald dat de zoons dit bedrag aan hun vader zouden terugbetalen en wei zo dat vijftigduizend gulden
pas in 1862 hoefde te worden afgelost, terwijl de overige eenentwintigduizend
gulden na de overdracht invorderbaar lOU zijn 43 ). Om een indruk te krijgen
van de grootte van deze bedragen is het wellicht zinnig ze te vergeJijken met
het jaarinkomen van een Twentse wever, hetgeen in die tijd op fl. 150,- tot
fl. 200,- geschat moet worden: het eigen vermogen van de firma was daarmee geJijk aan het jaarinkomen van ongeveer 400 weyers. Na de formele
overdracht van de firma wendden vader en zoons zich in een brief tot hun
klanten; hierin maakte Salomon zijn terugtreding uit de firma bekend en beval hij zijn zoons "voortdurend in ... welwillendheid aan" terwijl zijn lOons
"de vrijheid (namen), de belangen van onzen tak van nijverheid, bij voortduring in uwe begunstiging aan te bevelen met de belofte van eene prom pte en
civiele bediening"").
Uit een verkoopboek van de firma konden wij de winstontwikkeJing afleiden tussen 1851 en 1857. In deze peri ode bedroeg de winst gemiddeld 18,0
procent van de omzet. Ook als de winst uitgedrukt wordt als percentage van
het totale vermogen van de firma zien wij dat de jaren vijftig voor het bedrijf
uitermate goede tijden zijn geweest: gemiddeld werd een rendement op het
gehele vermogen van 25,2 procent gehaald (zie bijlage 3)").
") Uit de bronnen werd niet duideJijk hoe het bedrag van crediteuren was samengesteld. Het is echter vrijwel zeker dat Jacob en Levie Spanjaard voor een bed rag van
fl. 30.000 in deze post begrepen zijn; feitelijk zou het eigen vermogen daarmede op
fl. 100.000 te stellen zijn.
") Bedrijfsarchief Spanjaard, Grootboek 1846-1858.
") Dossier J. J. Grootenboer; aanwezig op afd. documentatie van de N. V. Nijverdal ten Cate, Almelo.
") Ais wij deze cijfers vergelijken met die van Boot stuiten wij op een eigenaardigheid. Boot geeft een overzicht van de gezamenJijke winst van een achttal onder bekwame leiding staande bedrijven, waaronder de Fa. Spanjaard te Borne, en komt voor
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Over de peri ode 1858-1867 zijn ons geen winstcijfers bekend en ook de kapitaalontwikkeling in het tijdvak 1859-1862 konden wij niet achterhalen.
Toch kan deze periode niet ongunstig geweest zijn v~~r de firma. Tegen het
einde van de jaren 'vijftig lag de winstvoet in de Twentse bedrijven zeer
hoog46 ). Ook het begin van de jaren 'zestig, toen de Amerikaanse burgeroorlog de prijzen van ruwe katoen tot ongekende hoogten deed oplopen - 1859:
11 dollarcentsll bs, 1863: 101.5 dollarcents/ l bs 47 ) - was voor de Twentse fabrikanten niet ongunstig. Zij beschikten doorgaans over grote voorraden en
kregen nu gelegenheid hun eindprodukten tegen stijgende prijzen van de
hand te doen4l). Van 1858 tot 1863 werd in acht Twentse bedrijven, waaronder dat van Spanjaard, een gemiddelde winst gehaald van bijna 20070 49 ).
Ook de toename van het eigen vermogen van de firma toont aan dat het de
vennoten tussen 1858 en 1863 voor de wind ging: 120.000,- gulden in 1858
en 220.000,- gulden in 1863'°). In 1860 schreef een belangrijke handelsfirmant, die in Twente goed bekend was, een brief aan Vissering die zich voorgenomen had een reisje naar dit gebied te maken: "In een half uurtje zijt Ge
[vanuit Hengelo] in het klein, vriendelijk dorpje Borne, waar Ge de damastweverij van den heer Spanjaard moet zien, den zoon van een kleinen joodschen slagter, die zelf nog aan het vleeschblok stond en nu een welgezeten
industrieel is"").
II. DE ONTWIKKELING VAN DE FA S. J. SPANJAARD TUSSEN 1864 EN 1900
Op het belang van een goede infrastruktuur en op de gunstige invloed die
daarvan uitging op de ontwikkeling van de Twentse katoenindustrie kan nauwelijks voldoende de aandacht worden gevestigd. Als gevolg van de doortrekking van het Overijssels kanaal tot Almelo kostte de Engelse steenkool
daar negentig gulden per ton; voor het vervoer van Almelo naar Enschede,
een afstand van twintig kilometer, moest dertig gulden per ton betaald worden! Kostte de Duitse steenkool uit Ibbenbtihren, vijftig kilometer van Twente verwijderd, in 1861 nog fl. 116,- per ton, na de aansluiting van de Nederlandse spoorwegen op het Duitse spoorwegnet, daalde die prijs in Twente tot
iets meer dan de helft. De voordelen van deze infrastrukturele veranderingen
zullen ook Jacob en Levie Spanjaard niet ontgaan zijn. In 1864 werden de
voorbereidingen getroffen v~~r de oprichting van een stoomweverij en
1851 op een winst van fl . 32.524,- . Uit ons onderzoek, aileen betrekking hebbend op
de firma Spanjaard, kwamen wij voor dat jaar op een winst van ongeveer fl. 25.000.
Ook de winstpercentages die wij voor de Fa. Spanjaard berekenden kwamen aanmerkelijk hoger uit dan de gemiddelden die Boot vermeldde (Boot, a.w., p.356) .
") Boot, a.w., p. 84.
") Stempel, a.w., p. 167.
") De longe, a. w., p. 100.
") Boot, a.w., p. 84, 356.
") Zie bijlage 3 en grafiek 4.
" ) N. W. Posthumus, Een schrijven uit het jaar 1860 van Hendrik Muller sZoon
aan Prof. S. Vissering over personen en toestanden in Twente, in: EconomischHistorisch Jaarboek, deel 14, 's-Gravenhage 1928, p. 219.
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-spinnerij te Borne, vlak langs de nieuwe spooriijn die Almelo en Bentheim
verbond. In augustus van het volgende jaar werd de fabriek feestelijk geopend en kon met de machinale produktie van katoenen stoffen begonnen
worden. Twee weken na de opening kwam vanuit Den Haag toestemming de
fabriek te mogen noemen: "Stoomfabriek Sophia, Koningin der Nederlanden". In deze periode traden waarschijnlijk ook Izak en David Spanjaard,
zonen van Jacob, als vennoten in het bedrijf toe"). In 1865 begon de fabriek
met 110 arbeiders te werken waarvan 54 als weyers. De weverij bevatte 105
getouwen en de spinnerij 1500 spindels; het vermogen van de stoominstallatie
bedroeg 25 p. k.
De eerste belangrijke uitbreiding van de fabriek yond plaats in het begin
van de jaren 'zeventig toen een stoomkatoenspinnerij in Enschede werd overgenomen, inclusief de daarin aanwezige voorraden, voor een bedrag van
ruim vijfenveertig duizend gulden. De spinmachines en overige werktuigen
werden naar Borne overgeplaatst.
In 1875 trad Bernard, wederom een zoon van Jacob, als vennoot in het bedrijf toe onder storting van een bed rag van ruim 5000 gulden. In 1883 werd
ook Alexander, de jongste zoon uit het tweede huwelijk van Jacob, als vennoot ingeschreven; hij storte een bed rag van twaalfduizend gulden. In de
daarop volgende jaren yond weer een belangrijke uitbreiding van de produktiecapaciteit plaats door aanbouw van een nieuwe spinnerij . Twee jaar later,
in 1887, werd de oude spin'nerij door brand geheel verwoest.
In 1890 en 1891 traden twee zoons van Levie Spanjaard - die zich in 1889
als vennoot had teruggetrokken - in zijn plaats. Beiden stortten een bedrag
van vijfentwintig duizend gulden als beginkapitaal. In 1893 overleed Levie
Spanjaard, waarschijnlijk betrekkelijk onverwacht aangezien hij, hoewel
geen vennoot meer, nog een flink bedrag in de fabriek had zitten. Zijn oudste
broer Jacob, medeoprichter van de fabriek, trad in 1896 terug als vennoot
van de onderneming en stierf enkele jaren later. De laatste belangrijke uitbrei ding van de produktiecapaciteit in de door ons behandelde periode yond
plaats in 1898 toen de stoomfabriek "Deldensche Weg" tot het bedrijf ging
behoren.
Om alvast enig inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het bedrij f tussen
1864 en 1900 raadplege men tabel 6 waarin om de tien jaar de bevolkingsomvang in de gemeente Borne werd opgenomen en enkele gegevens die
betrekking hebben op de produktiecapaciteit van het Spanjaardbedrijf.
A. De kapitaalvorming

In het volgende wordt een overzicht gegeven van de kapitaalvorming binnen de onderneming van de Fa. Spanjaard in de periode van de fabriekmatige
voortbrenging tot het jaar 1900. In 1901 werd de vennootschap onder firma
omgezet in een N, V. Voor zover wij hebben kunnen nagaan bedroeg het
eigen vermogen van de vennootschap in 1863 rond de fl . 220.000,- terwijl er
" ) W. H . G, Brok, Het begin van de firma S, J, Spanjaard te Borne en de bouw van
het fabriekscomplex in 1884, in: Textielhistorische Bijdragen 19 (1978), p, 70.
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TABEL 6
De Fa. S. 1. Spanjaard
Jaar

Bevolking van
de gemeente
Borne

1830
1840
1850
1860
1865
1870
1880
1890
1900

3102
3323
3383
3515
3600
3624
3967
4459
5074

*=

onbekend

Aantal
arbeiders

Aantal
weefgetouwen

Aantal
spindels

Aantal
p.k .'s

1500
1900
5432
4200
4200

25
112
300
760
1400

15')
110
218
460

600
728
-=

geen

54')
300')
400')
508')
712')

') handweefgetouw

') power loom

aan vreemd vermogen, in de vorm van krediteurenkapitaal een bed rag van
fl. 50.000,- in het bedrijf aanwezig was. In 1900 bedroeg het eigen vermogen
1.400.000 gulden en gaf de post krediteuren nog slechts een bedrag van
fl. 20.000,- te zien. De gehele groei van het eigen vermogen in deze periode
werd bereikt door het investeren van gemaakte winsten. Van vreemd kapitaal
ter financiering van uitbreidingen of anderszins werd nooit gebruik gemaakt,
behalve dan door de bescheiden inbreng van krediteuren. Het omgekeerde
lijkt eerder het geval te zijn. In de periode 1864-1900 bedroegen de schulden
aan krediteuren gemiddeld rond de fl. 60.000,-, terwijl er op de debiteuren
gemiddeld een bed rag van ruim 200.000,- gulden per jaar te vorderen was
(zie bijlage 8). Met andere woorden, een flink deel van het kapitaal van de
Fa. Spanjaard yond zijn bestemming in het verlenen van leverancierskrediet
aan de afnemers van de firma .
In grafiek 4 is de ontwikkeling van het tot ale vermogen, het eigen vermogen en het vreemde vermogen in de peri ode 1864-1900 in beeld gebracht.
Voor de perioden 1889-1893 en 1896-1899 werden voor het eigen vermogen
en het vreemde vermogen twee lijnen aangebracht. De getrokken lijnen moeten gevolgd worden als men "boekhoudkundig" te werk gaat: in 1889 en
1896 treden namelijk de oprichters van de fabriek, Levie en Jacob Spanjaard
als vennoten terug, terwijl zij hun kapitaal nog in het bedrijf lieten en dit pas
in de daaropvolgende jaren aan het bedrijf onttrokken. In wezen kunnen zij
op het moment van uittreden als krediteuren beschouwd worden. Statutair
was in de akten van de vennootschap vastgelegd dat bij uittreding van een
van de vennoten, zijn in het bedrijf vastgelegde kapitaal in drie jaarlijkse termijnen zou kunnen worden opgenomen, een maatregel die beoogde dat de
uittreding van de vennoot het bedrijf niet onmiddellijk in liquiditeitsmoeilijkheden zou brengen.
Beschouwen wij de ontwikkeling van het totale vermogen, dan kunnen
wij enkele lichte trendbreuken waarnemen. Van 1864 tot eind 1872 nam het
totale vermogen van de firma jaarlijks met gemiddeld 48.000 gulden toe, in
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GRAFlEK 4
Vermogensontwikkeling van de Fa. S. J. Spanjaard /863-/900
A: Totaal Vermogen (per 31/12)
B: Eigen vermogen (per 31/12)
C : Vreemd vermogen (per 31/12)
x 1000 g1d.
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Bronnen: Grootboeken, balansen van het Bedrijfsarchief Spanjaard.

het tijdvak begin 1873 - eind 1883 met gemiddeld 21.000,-, tussen begin
1884 en eind 1894 met gemiddeld 14.000 gulden en tens lotte van begin 1895
tot einde 1900 met gemiddeld 56.000,- gulden.

B. De winst- en winstvoetontwikkeling
Zoals al eerder werd opgemerkt is in de beschouwde periode nagenoeg het
gehele vermogen van de firma opgebouwd uit herinvesteringen van gedeelten
van de winst l3 ). De winstontwikkeling was zodal1ig dat nooit een beroep
hoefde te worden gedaan op vreemd kapitaal (zie bijlage 5). Wat ons hierbij
opvalt is enerzijds het grillige verloop van de winstontwikkeling, anderzijds
") Wij hebben winst beschouwd als vergoeding voor de arbeid der vennoten en het
door hen ter beschikking gestelde vermogen. Deze winstopvatting komt dus niet overeen met de "moderne" bedrijfsekonomische benadering waarbij zowe! de arbeid van
de ondernemer als de beschikbaarstelling van het ondernemerskapitaal, waarover rente moet worden berekend, als kosten worden beschouwd (zie H. J. van der Schroeff,
Kosten en kostprijs, Amsterdam, 1965) maar eerder met de traditionele opvatting
waarbij de "eigen rente" een deel vormt van de winstopslag en niet van de kosten.
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dat de winst zich, afgezien van de aanloopfase, nagenoeg voortdurend (ver)
boven de fl. 100.000,- per jaar heeft bewogenH). Toch zeggen dergelijke cijfers betrekkelijk weinig als men ze niet relateert aan het in de onderneming
vastgelegde vermogen. Immers, een winst van fl. 100.000,- op een
gelnvesteerd vermogen van fl. 300.000,- is een aanmerkelijk beter resultaat
dan eenzelfde winst op een gelnvesteerd vermogen van bijvoorbeeld een miljoen gulden. Daarom lijkt het voor een beoordeling van het bedrijfseconomische resultaat van de firma zinniger om de ontwikkeling van de winstvoet,
dat wil zeggen de winst uitgedrukt in procenten van het gelnvesteerde vermogen, te volgen. In grafiek 5 hebben wij de jaarlijkse winst uitgedrukt in procenten van het eigen vermogen zoals dat bestond aan het begin van dat jaar.
Wij hebben met opzet gekozen voor het kapitaal aan het begin van het jaar
zodat de herinvesteringen door de vennoten, die tot vergroting van het
kapitaalleidden, de winstvoet over dat jaar niet kunnen belnvloeden. Yoorts
hebben wij de winst gerelateerd aan het eigen vermogen en niet aan het totale
vermogen; het verschil tussen beide wordt gevormd door crediteuren en gezien het toevallige karakter van deze post en de geringe omvang ervan lijkt
een dergelijke handelswijze te prefereren boven relatering van de winst aan
het totale vermogen").
De gemiddelde winstvoet over de perioden 1868-1870 en 1875-1900 - voor
1871-1874 zijn er geen winstcijfers beschikbaar - bedroeg 16,1 procent. Ook
in de peri ode waarvoor de gegevens ontbreken, moeten de winsten echter
hoog geweest zijn. Dit kunnen wij afleiden uit de kapitaalontwikkeling die
toen plaatsvond: in deze vier jaar nam het kapitaal gemiddeld met bijna
55.000,- gulden toe, dat wil zeggen dat de herinvesteringen gemiddeld 11,7
procent van het kapitaal bedroegen en dat deze periode daarmede tot de
jaren behoorde met de grootste investeringsvoet 16 ).
Delen wij het gehele tijdvak op in perioden waarin de winstvoet zich onder
of boven het gemiddelde van 16,1 procent beyond, dan ontstaan er drie perioden: 1868-1876 met een gemiddelde winstvoet van 18,9 procent; een tweede
periode van 1877 tot 1891 met een gemiddelde van 13,5 procent; en tenslotte
de jaren 1892-1900 waarin de winstvoet een gemiddelde bereikte van 18,8
procent. De verschillen in gemiddelde winstvoet in deze drie perioden vragen
om een verklaring. Zowel bedrijfsinterne als -externe gebeurtenissen kunnen
van invloed zijn geweest op het jaarlijkse resultaat van de firma en daarmede
op de winstvoet.
H) Oe Jonge, a. w., p. 110, stelde dat in 1876 .. het gezamenlijke inkomen van zeven
vooraanstaande Enschedese fabrikanten nog geen honderdduizend gulden beliep" .
Oit lijkt ons onwaarschijnlijk laag: in datzelfde jaar maakte de Fa. Spanjaard, zeker
niet de grootste fabrikant in Twente, bijna honderdachttienduizend gulden winst.
" ) Een relatering aan het totaal vermogen zou de winstvoet nagenoeg voordurend
enkele tienden van procenten doen zakken; het beeld van de winstvoetontwikkeling
zou echter hetzelfde gebleven zijn.
") Oit houdt in dat de winstvoet in die jaren ook tenminste 11,7 procent bedragen
heeft. Bezien wij de relatie tussen de investeringen en de winst in de overige jaren
(zie tabel 9) dan mag aangenomen worden dat de winstvoet echter aanmerkelijk boven
dit percentage gelegen moet hebben.
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GRAFIEK 5
Winstvoetontwikkeling van de Fa. S. 1. Spanjaard (in procenten van het eigen vermogen /868-/870 en /875-/900)
in'll
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Bron: Grootboeken Bedrijfsarchief Spanjaard.

1. Interne faktoren
Bezien wij de bedrijfsinterne gebeurtenissen die het resultaat hebben kunnen beInvloeden, dan dienen wij in de eerste plaats te beseffen dat winst het
verschil is tussen opbrengsten en kosten. Aile faktoren die van invloed zijn op
de kosten- en/ of de opbrengstenontwikkeling, kunnen daarmede het resultaat beInvloeden. Voorts is de kapitaalvorming van belang aangezien de
winstvoet de relatie aangeeft tussen winst en kapitaal. Bedrijfsinterne faktoren die de winstvoet kunnen beInvloeden, zijn:
gebeurtenissen die de produktie langere tijd stilleggen of vertragen; te
denken valt hierbij aan langdurige stakingen, de afname van produktiekapaciteit door brand, explosie, keteluitval enz.
sterke kapitaalsuitbreidingen die:
a. noodzakelijk zijn voor de verhoging van de produktiekapaciteit. De
grootte van het kapitaal stijgt hierdoor, terwijl de nieuwe produktiekapaciteit pas na enige tijd rendement gaat opleveren. Een gevolg
hiervan is dat de winstvoet tijdelijk daalt.
b. niet noodzakelijk zijn voor direkte kapaciteitsuitbreidingen en
derhalve belegd worden in fondsen die een aanmerkelijk lager
rendement opleveren dan het risikodragende kapitaal van het bedrijf
zelf.
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voorts valt nog te den ken aan een bedrijfsbeleid gericht op kostenbeheersing en indien mogelijk kostenterugdringing per eenheid produkt
door rationalisatie van de produktie en aan de andere kant pogingen om
de opbrengstenkant zo groot mogelijk te krijgen, m.a.w. een zo groot
mogelijke afzet tegen zo hoog mogelijke prijzen zien te verkrijgen.
Yoor de firma Spanjaard hebben wij onderzocht in hoeverre er sprake
geweest is van produktie-uitval door welke oorzaak dan ook. Weliswaar is er
sprake geweest van enige arbeidsonrust in Borne in de negentiende eeuw
maar zonder dat dit de produktie voor langere tijd ongunstig heeft beinvloed.
In 1887 brandde een oude spinnerij uit zonder dat dit de produktiekapaciteit
sterk aantastte; bovendien was de winstvoet juist in dat jaar groter dan de gemiddelde winstvoet voor die periode. Ook uit de voorraadpositie en uit het
debiteurenbestand aan het einde van dat jaar valt niet te konstateren dat er
enige invloed van de brand is uitgegaan op de produktie in dat jaar. Andere
gebeurtenissen die het produktieproces voor langere tijd onderbroken hebben - en daarmee het resultaat en de winstvoet beinvloedden - zijn voorzover wij hebben kunnen konstateren in de bestudeerde peri ode niet voorgekomen.
Wat betreft de tweede mogelijkheid - grote kapitaalsuitbreidingen noodzakelijk voor het opvoeren van de produktiekapaciteit, terwijl deze investeringen pas later rendement gaan opleveren - het volgende. In grafiek 6 is de
ontwikkeling weergegeven van de vaste aktiva tussen 1863 en 1900. Hierin
zijn vier perioden van sterke investeringsuitbreiding aan te wijzen: 1870-1872,
1884-1885 en 1898. Yoor de peri ode 1865-1867 hebben wij geen winstcijfers
en over dat tijdvak kunnen wij dan ook niets met zekerheid zeggen. Weliswaar beschikken wij voor de jaren 1871-1874 ook niet over winstgegevens,
maar wei over herinvesteringscijfers. Zoals blijkt uit tabel 9 bedroegen de
herinvesteringen in 1871 en 1872 resp. 17,6 en 10,7 procent van het kapitaal
en zullen dit wei jaren van grote winst zijn geweest.
Bezien wij de tweede peri ode 1884-1885, dan blijken de vaste aktiva te zijn
toegenomen met ongeveer fl. 170.000,-. De toename van het eigen vermogen in dezelfde periode bedroeg slechts enkele tienduizenden guldens, met
andere woorden de financiering van de nieuwe spinnerij heeft plaatsgevonden door substitutie van bedragen aan de aktiefzijde van de balans: tussen
1883 en 1885 verminderden de aktiva kas, beleggingen, debiteuren en voorraden tezamen met een bedrag van fl. 140.000,-. Aangezien de winst gerelateerd werd aan het kapitaaI, kan de toe name van het vermogen met enkele
tienduizenden guldens geen noemenswaardige invloed gehad hebben op de
extreem lage winstvoet van acht procent in 1885. Ook de uitbreiding van de
vaste aktiva in 1898 kan, gezien de hoogte van het bed rag dat hiermee gemoeid was, geen grote invloed gehad hebben op de winstvoet van dat jaar.
De derde mogelijkheid waaruit de lage winstvoet verklaard zou kunnen
worden, zijn de grote kapitaaltoenemingen zonder dat deze in het bedrijf
produktief gemaakt konden worden en, belegd in fondsen, een aanmerkelijk
lager rendement hebben gehad dan het risicodragend kapitaal in de onderne-

220

DE FIRMA S. J. SPANJAARD,

1833-1900

GRAFJEK 6
Ontwikke/ing van de vaste activa van de Fa. S. J. Spanjaard /863-/900
x 1000 ,Id.
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ming en lO de winstvoet drukken. Bij onderzoek bleek dat de beleggingen,
ook al lOuden ze geen enkel rendement opgeleverd hebben, geen invloed van
betekenis hebben kunnen uitoefenen op de lage winstvoet in de periode tussen 1877 en 1891: juist in perioden waarin de winstvoet extreem laag was bedroegen de beleggingen niet meer dan tussen de 1,5 en 3,5070 van het kapitaal
in die jaren.
Ais laatstgenoemde mogelijke interne faktor die invloed uitgeoefend lOU
kunnen hebben, werd het beleid van de bedrijfsleiding vermeld. In het algemeen geldt dat het resultaat en daarmede de winstvoet gunstiger zal zijn naarmate het positieve verschil tussen opbrengsten en kosten groter is. Wat dit
punt betreft kan gesteld worden dat een goed beleid wei kan verklaren
waarom de winstvoet van verschillende bedrijven zich op verschillende niveau's beweegt, maar niet het grillige verloop van de winstvoetontwikkeling
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zelf. Wij mogen er immers van uitgaan dat de bedrijfsvoering bij Spanjaard,
met een betrekkelijk konstante leiding - zie hiervoor de bespreking van de
winstverdeling - een grote mate van kontinuHeit bezat. Ook wat de afzet betreft, een faktor waarop het bedrijfsbeleid van invloed kan zijn, kan gesteld
worden dat Spanjaard op een markt opereerde waarbij individueel bedrijfsbeleid wei degelijk van invloed geweest kan zijn op het niveau van de winstvoet, maar niet het grillige verloop van de winstvoetontwikkeling kan verklareno Overzien wij het hierboven gestelde ten aanzien van de bedrijfsinterne
mogelijkheden die de winstvoetontwikkeling hebben kunnen belnvloeden,
dan moet gekonstateerd worden dat deze wei het niveau van de winstvoet
kunnen verklaren, maar slechts voor een gering gedeelte de fluktuaties die
zich hierin voordeden.
In het volgende zal getracht worden te ontdekken of er wellicht externe
faktoren waren, waarop de lei ding van het bedrijf zelf dus geen of nauwe1ijks
invloed kon uitoefenen, die de ontwikkeling van de winstvoet beter kunnen
verklaren.

2. Externe faktoren
a. de periode 1868-1876
In deze peri ode lagen de winstpercentages in de onderneming van Spanjaard hoog, gemiddeld op bijna negentien procent. Hoewel het begin der
jaren 'zeventig in het algemeen beschouwd wordt als een periode van hoogkonjunktuur, yond er in N.O.-Indie als gevolg van de daling der wereldzilverprijzen een scherpe prijsdaling van lijnwaden plaats aangezien Engelse exporteurs de zilverlanden trachtten te ontwijken en mede daarom hun afzet op
N.O.-Indie verhoogden"). Dit leidde tot grotere konkurrentie en deze werd
nog scherper toen in 1874 de differentiele rechten in Indie geheel werden afgeschaft waardoor het Nederlandse fabrikaat geen enkele bescherming meer
genoot tegenover produkten van andere landen. Hoewel de Indische markt
als gevolg van deze omstandigheden in 1875 overvoerd raakte"), steeg in deze
periode de Nederlandse exportwaarde van manufakturen naar N.O.-Indie
van gemiddeld 7,5 miljoen gulden in de periode 1870-'74 tot gemiddeld 7,9
miljoen gulden .in de periode 1875-'79. In kilogram men uitgedrukt daalde de
uitvoer echter vanaf 1876 zowel voor ruwe en gebleekte als voor geverfde en
gedrukte stukken '9 ). Pas in 1886 zou het gewicht der naar N.O.-Indie vervoerde stoffen weer gelijk zijn aan dat van 1874. Het grondstoffengebruikde ongesponnen katoen -liet in de periode 1860-'71 een sterke toeneming
zien en een trage stijging tussen 1871 en 1881.
Wat betreft de export naar andere landen steeg het totale uitvoergewicht
zowe1 van ruw en gebleekt, als van geverfd en gedrukt in de periode 1866-'74,
maar vertoonde daarna een scherpe dating.
") Van Stuijvenberg, a.w., p. 2; Z. W. Sneller, De katoennijverheid, in: P. Lieftinck, Het bedrijfsleven tijdens de regeering van H. K. Koningin Wilhelmina 18981938, Amsterdam 1938, p. 185.
") De longe, a.w., p. 112.
") Idem, p. 480, 479.

222

DE FIRMA S. 1. SPANJAARD,

1833-1900

Wat de binnenlandse markt betreft kan worden gewezen op de stijgende
welvaart, blijkend uit de toename van het verbruik van de eerste levensbehoeften per hoofd van de bevolking tussen 1867 en 1891:
TABEL 760)
Tarwe
(hI.)

Aardappe1en
(hI.)

V1ees
(fl.)

Tabak
(kg)

100
116
140
155
168

100
119
95
127
99

100
122
129
127
121

100
138
131
146
133

1867-'71
1872-'76
1877-'81
1882-'86
1887-'91

Uit cijfers van De Jonge blijkt dat het welvaartsnivo in de periode 18691900 sterk moet zijn toegenomen. Kombineren wij indexcijfers van lonen en
prijzen 61 ) dan ontstaat de volgende grafische voorstelling:
GRAFIEK 7
Loon- en prijsontwikkeling in Nederland /860-/900 in indexcijfers
Lonen: - - - Prijzen - - - -
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1892-1896= 100
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I
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'-

100

1880

1890

1900

Bron: De longe, a. w., p. 435 , 503.
") Hoevee1heids- en waardeIndexcij rers berekend naar gegevens van Brugmans,
Paardenkracht en mensenmacht, p. 429.
61) De longe, a.w., p. 435, 503.
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Hieruit blijkt dat zelfs in de periode 1869-'74 toen het prijsindexcijfer
steeg, het loonpeil in sterk ere mate toenam. Na 1874 yond er een schaarbeweging plaats waarbij lonen nagenoeg voortdurend stegen en prijzen nagenoeg
voortdurend daalden.
Ais wij ons vooralsnog beperken tot de periode 1868-'76 dan zien wij dat
de koopkrachtontwikkeling in Nederland zeker niet ongunstig te noemen
was. Dat deze koopkracht ook in de richting van katoenen stoffen werd aangewend, het hoofdprodukt van de Fa. Spanjaard, moge blijken uit de enorme stijging van de hoeveelheidsindexcijfers van binnenlands verbruik van
katoenen stoffen62 ).
De Jonge konstateerde voor Enschede dat er in de peri ode 1870-'73 geen
belangrijke investeringen hadden plaatsgevonden· 3 ). In Borne lag dat anders:
in het begin der jaren 'zeventig werd de produktiekapaciteit aanmerkelijk uitgebreid door de overname van een stoomfabriek uit Enschede. Het bedrag
van de aankoop beliep, inklusief de aanwezige goederen, bijna zesenveertigduizend gulden·').
Bezien wij het voorafgaande dan kan lOnder meer gesteld worden dat de
omstandigheden voor de katoenindustrie gunstig waren in de peri ode tussen
1868 en 1876. Een toenemende binnenlandse vraag; ondanks de afschaffing
van de differentiele rechten, de zilverkrisis en de daarmee samenhangende
toegenomen konkurrentie van Engeland, een licht toegenomen vraag in
N.O.-Indie. Voorts een toenemende afzet naar andere landen, uitgelOnderd
wellicht in de jaren 1875 en 1876.
b. De peri ode 1877-1891
Gaan wij thans over tot de jaren waarin het de firma Spanjaard relatief
slechter ging, het tijdvak van 1877 tot 1891, met een gemiddelde winstvoet
van 13,5 procent, dan kunnen wij wederom de hierop van invloed zijnde
externe faktoren in binnen- en buitenland onderscheiden. In tabel 8 werden
uitvoerwaarde en uitvoergewicht gelndexeerd met als basis het tijdvak 18751879. In bijlage 6 zijn de jaarlijkse uitvoergewichten van Nederlandse stoffen
naar N.O.-Indie gegeven. Hieruit blijkt dat na de topjaren 1874 en 1875 een
neergang inzette waarbij pas weer in 1886 het nivo bereikt werd van 1874. De
jaren 1887 en 1888 lieten weer geringe dalingen zien en pas na 1889 bleef het
naar N.O.-Indie geexporteerde gewicht voordurend hoger dan dat van 1874.
De waarde der naar N.O.-Indie uitgevoerde manufacturen gaven in de periode 1875-'79 een lichte stijging te zien ten opzichtevan de voorafgaande periode 1869-1874. Dit hangt samen met de keuze van de perioden. Zouden wij
1875, een goed jaar, buiten beschouwing laten, dan zou er op zijn best van
een stabilisatie gesproken kunnen worden. De jaren na 1879lieten een voortdurende stijging zien van de waarde der naar N.O.-Indie geexporteerde
manufacturen .
•' ) Idem, p. 117.
6l) Idem, p. 124.
") Zie grafiek 6.
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TABEL 8" )
Uitvoergewicht
naar
N.O. -Indie
1866-1869
1870-1874
1875-1879
1880-1884
1885-1889
1890-1894
1895-1899
1900-1904

101
100
101
119
148
150
142

Uitvoerwaarde
naar
N.O .-Indie
89
95 b)
100
104
119
142
152
142

Uitvoergewicht
naar overige
landen
(182)
(255)
100
(109)
(200)
(273) ' )
(464) ' )
(755) ' )

Uitvoerwaarde
naar overige
landen
182
255
100
109
200
255
482
764

Uitvoergewicht
totaal
(100)
(114)
100
(104)
(129)
(162) ' )
(189) ' )
(217)' )

Uitvoerwaarde
totaal

Prijzen
van
ruwe
katoen

100
114
100
104
129
156
192
218

233
149
100
94
89
64
60
79

t:l

m

~
~

:--

j

8
00

w

" ) Gezien het zeer sterke verband tussen uitvoerwaarde en -gewicht kon een schatting gemaakt worden van het uitvoergewicht naar andere
landen dan N.O.-Indie en het totale uitvoergewicht. De geschatte indexcijfers zijn tussen haakjes geplaatst. De met 'a' gemerkte indexcijfers
zijn schattingen op basis van gegevens van Van Stuijvenberg, a . w., bijlage 8. Het met 'b' gemerkte indexcijfer heeft slechts betrekking op de jaren 1872-1874. De indexcijfers van (Amerikaanse) ruwe katoen werden berekend naar gegevens van Stempel, a .w., p. 167, 163; de overige indexcijfers naar gegevens van De longe, a .w., p. 479, 480.
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Tellen wij de waarde van de export op Indie en die van export naar overige
landen bij elkaar op, dan blijkt dat deze in de peri ode 1875-' 79 met ruim
veertien procent gedaald is. Ook hier geldt weer dat dit bee!d nog geflatteerd
is door het goede jaar 1875 . De totale uitvoer na 1880 liet echter weer een opgang zien die tot in het begin van de twintigste eeuw voortduurde. Opvallend
hierbij is dat de uitvoer naar andere landen dan N.O.-Indie een relatief vee!
sterk ere stijging laat zien dan de export naar N.O.-Indie zelf. Globaal gesproken zou men kunnen stellen dat tussen 1876 en 1879 een flinke daling van de
uitvoer plaatsvond die zich in de periode 1880-'84 stabiliseerde. De periode
1885-'89 en de daaropvolgende vier jaren lieten sterke stijgingen zien van
respektievelijk negenentwintig en zesenvijftig procent ten opzicht van het
nivo van 1875-'79.
Bezien wij vervolgens de afzetontwikkeling in Nederland zelf dan blijkt uit
de grafische voorstelling van de beweging der loon- en prijsindexcijfers dat de
prijzen zich in de periode 1872-' 81 op een betrekkelijk hoog nivo stabiliseerden waarna een scherpe prijsdaling intrad in de periode 1882-'86. Deze stabiliseerde zich in de periode 1887-'91 om daarna, in het tijdvak 1892-'96 wederom scherp te dalen en zich in de daaropvolgende vier jaren op een iets hoger
nivo handhaafde. Wat de loonontwikkeling betreft kunnen wij waarnemen
dat deze nauwelijks enige beweging vertoonde in de jaren 1874-'79 en
1880-'84; daarna stegen de lonen voordurend.
Trachten wij uit bovenstaande gegevens iets te zeggen over de koopkrachtontwikkeling dan is dat dit, althans voor de peri ode 1877-'91: een konstante
koopkracht in de peri ode 1877-'79; daarna trad wederom de schaarbeweging
van dalende prijzen en stijgende lonen in. Deze tendens zette zich tot 1891
voort.
Uit gegevens van De Jonge 66 ) blijkt dat de binnenlandse afzet gemeten in
kilogrammen, na 1876 een trendbreuk vertoont en dat het groeipercentage
minder groot is dan in de periode daar voor. Toch was de stijging groter dan
op grond van de bevolkingsgroei mocht worden aangenomen. Na 1881 yond
een nieuwe trendbreuk plaats waarbij het verbruik zich tot en met 1886 stab iliseerde en waaruit men, gezien de voortgaande bevolkingsgroei, een afname
kan aflezen van het katoenverbruik per hoofd van de bevolking. Na 1886 is
weer een stijging van het binnenlandse verbruik waar te nemen die gelijke
tred hield met de bevolkingsontwikkeling en deze pas na 1891 overtrof. .
Al met al zou men over de binnenlandse afzetmogelijkheden kunnen
zeggen dat de koopkracht zich tussen 1876 en 1879 stabiliseerde, tot uiting
komend in een trage groei van het binnenlands gebruik en dat vanaf het begin
van de jaren 'tachtig de koopkracht weliswaar steeg, en bleef stijgen, maar
dat dit tot 1886 niet tot uitdrukking kwam in een stijgend verbruik van katoenen stoffen. Van 1886 tot 1890 deed zich ondanks toenemende koopkracht,
'slechts een stijging van het gebruik van katoenen stoffen voor die gelijke tred
hield met de bevolkingsontwikkeling.

66) De Jonge, a.w., p. 117.
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c. De periode 1892-1900
In deze periode nam de gemiddelde winstvoet toe tot bijna negentien procent. Beschouwen wij wederom de buitenlandse afzetontwikkeling van de gehele Nederlandse stoffenproduktie dan valt allereerst op dat het gewicht ervan, uitgevoerd naar N.O.-Indie, gemiddeld per vijfjarige peri ode voortdurend steeg. Hetzelfde geldt voor de waarde der naar N.O.-Indie uitgevoerde
stoffen. Dit ondanks het feit dat door een hernieuwde zilverkrisis de markt in
Java overspoeld werd met Engelse weefsels hetgeen leidde tot toenemende
konkurrentie67 ).
Ook de export op andere landen vertoonde een soortgelijke ontwikkeling
zij het dat hier een nog gunstiger beeld ontstond aangezien de stijgingen relatief veel groter waren. Met name de uitvoer naar Westeuropese en Middeneuropese landen nam sterk toe: in 1890 bedroeg die uitvoer bijna 2,4 miljoen
kg, of achttien procent van het totaal, in 1900 was de afzet naar deze gebieden meer dan verdubbeld en bedroeg ruim dertig procent van de totale
export·'). Ook Aziatische landen werden als afzetgebied voor Nederlandse
manufakturen be1angrijker; werd hier, exclusief uiteraard N.O.-Indie, in
1890 niet meer dan veertienduizend kg. afgezet, in 1900 was dit reeds 1,2 miljoen kg, of ruim zes procent van de totale export. De uitvoer naar andere landen bedroeg niet meer dan drie procent en was daarmee betrekkelijk onbelangrijk voor de Nederlandse katoenindustrie··).
Bezien wij de binnenlandse situatie aan de hand van de loon- en prijsontwikkeling dan kunnen wij een voortdurend stijgen van de lonen en dalen van
de prijzen waarnemen. Was het prijsindexcijfer voor de periode 1887-1891
nog 120, in de daaropvolgende perioden 1892-1896 en 1897-1901 daalde dit
tot respektieve1ijk 100 en 102.70). De schaarbeweging die rond 1880 inzette
bleef ook in deze periode werkzaam. De koopkrachtvermeerdering die het
gevolg was van deze 100n- en prijsontwikkeling werd in sterke mate aangewend voor aankoop van katoenen stoffen 7l ).

C. De Herinvesteringen
Al eerder werd opgemerkt dat nagenoeg het gehele vermogen van de firma
in het besproken tijdvak werd gevormd door interne financiering, en dat van
vreemd vermogen, afgezien van de post krediteuren, geen gebruik is gemaakt. Tabel 9 geeft een indruk van de omvang van de teruggeploegde winst
in relatie tot de tot ale winst en in relatie tot het eigen vermogen van de firma.
Bij deze staat moet de volgende opmerking gemaakt worden: in de peri ode
1889-1893 trok, zoals gezegd, Levie zich uit het bedrijf terug en enkele jaren
later, van 1896-1899, zijn oudere broer Jacob. Het vermogen dat beide uittredende vennoten in het bedrijf opgebouwd hadden werd in enkele jaren aan
het bedrijf onttrokken. Zouden wij deze opnamen zien als desinvesteringen
") Van Stuijvenberg, a.w., p. 17.
61) Idem, bijlage 8.
69) Idem, bijlage 8.
70) Zie grafiek 7, p. 222.
") De longe, a.w., p. 117.
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TABEL 9
II

Winst
in%
van het
kapitaal

III
Herinvesteringen in 0/0
van het
kapitaal

IV

V

r--w:T

1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876

19.5
20.6
18.2

19. 1
17.3

.........l.:J..

~

1877
1878
1879
1880
1881
1882

9.6
13 .1
14.8
12.7
15 .9
14.8

2.2
3.9
3.9
1.5
3.0
-2.4

22.9
29.8
26.4
11.8
18.9
-16.2

1883
1884

18.6
15 .3

I7.8J
I~

~
~

1885
1886
1887
1888

8.0
12.4
14.4
13 .6

-2.2
0.6
2.5
-0.2

-27.5
4.8
17.4
-1.5

1889
1890
1891
1892
1893

12.6
24.0
13.9
23. I
22.2

51.8
47 .6
33.5

9.8
6.1
17.6
10.7
4.9
13 .7
10.9

•
•
•

•

16. 1
10.6
18.9
19.6

6.8
9.6
4.6
12.8
13 .0

•
•
•
•

57 . 1

2.9
-2.2
-2.5
4.2
-0.2

56.2
39.9
32.7
55.3
38.6

-1.2
6.0
6.0
4.6

1894

14.3

1.7

11.8

1895
1896
1897
1898
1899
1900

23 .6
17.5
19.4
19.5
23 .5
18 .6

9.9
6. 1
7.3
7.3
14.2
2.9

42.2
35.1
37 .7
37 .5
60.4
15.8

17.3
17.7
21.5

VI6

Herinvesteringen in %
van de
winst

dan zou dat voor die jaren betekenen dat de investeringsratio erg laag ligt en
wellicht een verkeerde indruk wekken omtrent het investeringsgedrag der
overige vennoten. Per saldo zouden de herinvesteringen een misleidend beeld
geven van de feitelijke situatie aangezien juist in die perioden de andere vennoten zeer grote sommen herinvesteerden om het eigen vermogen van de firma in stand te houden. Daarom zijn in de kolommen I, III en V van tabel 9
de bedragen die de uittredende vennoten aan het eigen vermogen van de
firma onttrokken, buiten beschouwing gelaten; in de kolommen II, IV en VI
werden deze bedragen wei meegerekend en als desinvesteringen beschouwd.

23.7
-13.5
-23.6
22.5
-0.9

-6.7
34.9
33 .9
21.4
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Voor de beoordeling van het investeringsbeleid der vennoten lijkt het zinnig de beide uittredende vennoten, op het moment van aftreden, niet meer als
medeeigenaren maar als krediteuren te beschouwen die, zij het tijdelijk, hun
oorspronkelijk kapitaal in het bedrijf lieten en dus kapitaalverschaffer bleyen. Aldus komt het investeringsgedrag van de overige vennoten duidelijker
naar voren. Bezien wij in de periode 1868-1900 de herinvesteringen en drukken die uit in procenten van het eigen kapitaal, dan kunnen wij vier perioden
onderscheiden waarin de investeringsvoet boven het gemiddelde van 6,5
procent lag en wei in de tijdvakken 1868-'76, 1883-'84, 1889-'93 en 1895-'99.
Ook indien wij de investeringen uitdrukken als percentage van de winst ontstaat dezelfde indeling in perioden, dat wil zeggen, in deze tijdvakken gingen
de investeringen uitgedrukt in procenten van de winst, uit boven het gehele
periodegemiddelde van 32,8 procent.
Beschouwen wij de ontwikkeling van de vaste aktiva72 ) dan wordt onmiddeJlijk duidelijk waarom de eerdergenoemde tijdvakken dergelijke hoge investeringsratio's te zien gaven. Tussen 1870 en 1876 werd een spinnerij aan
het bedrijf toegevoegd en werd de kapaciteit van de ketel verhoogd van vijfentwintig p.k. in 1865 tot 250 p.k. in 1876. In de jaren 1884 en 1885 werd wederom een spinnerij aan het bedrijf toegevoegd en werd de ketelkapaciteit
verhoogd tot 760 p.k. Gezien de omvangrijke investeringen die deze laatste
uitbreiding vergde, ligt het voor de hand dat men tot dat doel reeds in 1883
begon met het reserveren van een flink deel van de winst. In 1883 en 1884
werd voor ruim honderdentienduizend gulden uit de winst in het bedrij f
geinvesteerd. De overige voor de nieuwe spinnerij benodigde gelden kwamen
uit de kasreserves, de beleggingen en een daling van de post debiteuren: deze
namen tussen 1884 en 1885 met respektievelijk tien-, zestig- en twintigduizend gulden af.
De grote investeringen uit de winst tussen 1889 en 1893 hingen samen met
de uittreding van Levie Spanjaard. Begin 1889 was zijn aandeel in het eigen
vermogen van de firma ruim driehonderdenzestigduizend gulden, dat wil zeggen achtendertig procent van het totale eigen vermogen; eind 1893 was zijn
vermogensaandeel in het bedrijf tot nul teruggebracht. In dezelfde periode
brachten de overige vennoten uit hun winstdelen ruim driehonderdentachtig
duizend gulden bijeen om het bedrijf niet in liquiditeitsmoeilijkheden te
brengen.
Een overeenkomstige situatie deed zich enkele jaren later voor. In 1896
trok de toen drieentachtigjarige Jacob Spanjaard zich uit de onderneming
terug en zijn hele bezit, zijnde ruim tweehonderdduizend gulden of achttien
procent van het eigen vermogen van de firma, werd in drie jaar tijds aan het
bedrijf onttrokken. In de peri ode 1895-'99 brachten de resterende vennoten
uit hun aandeel in de winst een half miljoen gulden in het bedrijf terug. Dit
niet aileen ter handhaving van het eigen vermogen van de firma, hiervoor was
immers veel minder toereikend geweest, maar ook tot aankoop van een nieuwe fabriek in 1898. Echter, ook deze aankoop verklaart niet de extreem hoge
" ) Zie grafiek 6.
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herinvesteringen in deze periode. Waarschijnlijk moet de verklaring hiervoor
gezocht worden in de bijzonder grote winsten die de firma aan het eind van
de negentiende eeuw maakte; tussen 1895 en 1900 ruim een miljoen gulden.
De in deze peri ode geherinvesteerde bedragen konden in de onderneming
niet produktief worden aangewend en wij zien dan ook dat de beleggingsrekening in 1895 steeg tot rond-de tweehonderdduizend gulden; gedurende de
overige jaren van de negentiende eeuw zou dit beleggingsnivo gehandhaafd
blijven. Het resterende deel van de herinvesteringen kwam "vast" te liggen in
een toename van de voorraden en een stijging van de debiteurenpost: tezamen bedroegen deze posten in 1894 ongeveer fl. 670.000 tegen fl. 890.000 in
1900. In het eerste decennium van de twintigste eeuw konden de beleggingen
weer binnen het bedrijf een produktieve aanwending vinden. De vaste aktiva
namen zeer sterk toe; in 1900 bedroegen deze ongeveer 320.000 gulden en in
1906 reeds 700.000 gulden .
Overzien wij de gehele periode dan kunnen wij zonder meer konkluderen
dat de investeringen die noodzilkelijk waren om enerzijds de uitbreiding van
de produktiekapaciteit en om anderzijds de uittreding van de vennoten te
kunnen opvangen, de eigenaren van de firma niet de minste moeite hebben
gekost. Immers, in slechts vijf van de drieendertig jaren van de besproken periode werd meer dan de helft van de gerealiseerde winst in de onderneming
ge"investeerd. In het nu volgende is onderzocht op welke wijze de uitgekeerde
winst over de verschillende vennoten werd verdeeld. Om een indruk te krijgen
van de grootte van het ondernemersinkomen zal deze winst gerelateerd
worden aan het jaarinkomen van weyers die - in dezelfde peri ode - bij de
firma Spanjaard werkzaam waren.
D. De winstuitkeringen
Aangezien de Fa. Spanjaard geen vennootschap met aandelenkapitaal was
maar een vennootschap onder firma, werd bij akte van vennootschap bepaald hoe de winstverdeling over de verschillende vennoten zou plaatsvinden.
Hierbij was niet het door de vennoten ingebrachte kapitaal maatgevend. Zo
had Jacob Spanjaard in 1868 recht op eenderde gedeelte van de winst en zijn
zoon David recht op eenzesde deel; toch was het kapitaal dat de eerste in het
bedrijf gestoken had veertien maal zo groot als dat van de laatste. In bijlage 7
is een overzicht gegeven van de vermogensaandelen van de verschillende
vennoten aan het begin van ieder jaar.
In het bedrijf waren werkzaam: Jacob en zijn zonen Izak, David, Bernard
en Alexander. Voorts Levie en zijn zonen Salomon en Albert 73 ) . Het heeft er
veel van weg dat voorwaarde voor toetreding als vennoot afhankelijk gesteld
werd, naast waarschijnlijk de eis van de nodige kapaciteiten, van de burgelijke staat. De vennoten traden pas toe vlak nadat zij waren getrouwd of trouwden in het jaar van hun toetreding.
Vit de grootboeken bJeek dat de vennoten over het in de firma ge"investeerde kapitaal jaarlijks vier procent dividend uitbetaald kregen, zodat het aan13) Zie bij\age 5.
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trekkelijk was het deel van de winst dat zij niet konsumptief besteedden aan
het bedrijf ter beschikking te stellen. Vergelijken wij dit dividentpercentage
met het rentepercentage op niet aflosbare staatsschuld tussen 1875 en 1900
dat in deze periode gemiddeld 3,5 procent bedroeg 74 ), dan blijkt dat het investeren in het bedrijf een voordelige belegging geweest is. De vennoten waren voor het overige vrij in de besteding van hun winstdeel zodat de een meer
kon investeren dan de ander. Zo zien wij bijvoorbeeld dat Jacob en Levie in
1884 respektievelijk fl. 204.900 en fl. 364.419 in het bedrijf geinvesteerd hadden terwijl zij in 1852 met nagenoeg eenzelfde bedrag begonnen waren. Voor
het overige zal er in de jaren van sterke kapaciteitsuitbreiding of bij het terugtreden van Jacob en Levie waarschijnlijk weI enige druk uitgeoefend zijn op
vennoten indien zij juist in die jaren niet wens ten te investeren.
Zoals eerder werd opgemerkt, werden de aanspraken op winstdeel bij akte
van vennootschap vastgelegd hetgeen ertoe leidde dat bij toetreding van
nieuwe vennoten nieuwe akten moesten worden opgesteld en nieuwe verdeeisieuteis worden vastgeIegd. In tabel 10 zijn de winstrechten der verschillende vennoten tussen 1851 en 1900 weergegeven. AIleen de jaren waarin veranderingen optraden zijn hierin opgenomen.
TABEL 10")

Verdeling van de winst in procenten van de totale winst over de verschillende vennoten
Jacob
Salomon
1852
1868
1875
1876
1883
1884
1889
1890
1891
18%

50.0
33 '/3
23'/3
16'/3
10' /3
4.0
5.3
4.0
4.0

Izak
Jacob

David
Jacob

16'/3
16'/3
16'/3
18.0
19.3
27.9
20.9
20.9
20.9

16'/3
16'/3
16'/3
18.0
19.3
27.9
20.9
20.9
20.9

Bernard Alexander Levie
Salomon Albert Aantal
Jacob
Jacob
Salomon
Jacob
Karel vennoten

9.7
16.7
17. 1
17.5
25.6
19.2
19.2
19.2

5
10
13.3
10.0
10.0
14.0

50.0
33 '/3
33' /3
33 '/3
31.7
30.0
25.0
12.5
12.5

12.5
12.5

De rangschikking in de kolommen is zodanig dat de tak Jacob en de tak
Levie gescheiden zijn. Uit dit overzicht blijkt dat de toetreding van Bernard
in 1875 geen invloed had op het winstdeel van Levie. Het aandeel dat Bernard
toegewezen kreeg kwam geheel ten laste van zijn vader. Bij de toetreding van
Alexander moest ook Levie iets inleveren terwijl de rest ten koste van het
winstdeel van Jacob kwam. In 1889 trok de inmiddels achtenzestigjarige Le" ) F. de Roos en W. J . Wieringa, Een halve eeuw rente in Nederland, Schiedam
1953. p.252.
" ) lzak en David waren waarschijnlijk al eerder als vennoten in het bedrijf gekomen; aangezien zij in onze bronnen pas in 1868 als zodanig voorkomen. hebben wij de
vennoten bij dit jaar opgevoerd .

2
4
5
5
6
6
5
6
7
6
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vie zich uit het bedrijf terug; in dat jaar kwam de gehele winst ten goede aan
de tak Jacob. In 1890 en 1891 kwamen twee zonen van Levie in het bedrijf en
had den onmiddellijk ieder recht op twaalfeneenhalf procent van de winst.
Overzien wij de gegevens in de tabel dan lijkt het erop dat er, binnen zekere
grenzen, sprake was van erfelijkheid van winstdeel. Vergelijken wij tenslotte
de hierin opgenomen percentages met de vermogensaandelen van de vennoten in bijlage 7, dan blijkt dat er geen enkele relatie bestond tussen kapitaalinbreng en winstrecht.
De vermogensontwikkeling van Jacob en Levie, en wellicht ook van de
andere vennoten, is waarschijnlijk mede beinvloed door gebeurtenissen die in
familieverband plaatsvonden. Zo valt het op dat in jaren waarin huwelijken
van zonen en dochters der vennoten plaatsvonden, de particuliere opnamen
bijzonder hoog waren en het kapitaal van deze vennoten een zeer geringe
stijging of zelfs een daling te zien gaf. Zo zou bijvoorbeeld de daling van
het vermogen van Jacob in 1883 samen kunnen hangen met het huwelijk van
Alexander, zijn kapitaalinbreng en wellicht ook met de viering van de zeventigste verjaardag van Jacob zelf in dat jaar.
De totale winst over het tijdvak 1868-'70 en 1875-1900 bedroeg ruim vier
miljoen gulden, dat wil zeggen gemiddeld per jaar 142.000 gulden. Aan winst
werd uitgekeerd, als wij althans de bedragen die Jacob en Levie bij uittreding
aan het bedrijf onttrokken ook als uitkering beschouwen, ruim 3,3 miljoen
gulden ofwel eenentachtig pro cent van de totale winst. Dit komt neer op
gemiddeld honderdenvijftienduizend gulden per jaar. Aangezien er in deze
periode gemiddeld tussen de vijf en de zes vennoten in het bedrijf aanwezig
waren, ontving ieder dezer vennoten ongeveer eenentwintigduizend gulden
per jaar. Om een indruk te krijgen van wat een dergelijk bed rag in die periode
aan koopkracht vertegenwoordigde is het wellicht zinnig dit bed rag af te zetten tegen het gemiddelde jaarloon van een wever bij de Fa. Spanjaard in de
zelfde periode. Een dergelijk jaarloon lag rond de vierhonderdenvijftig gulden. Met andere woorden, het gemiddelde jaarinkomen van iedere vennoot
was even groot als het gezamenlijke jaarinkomen van zesenveertig weyers.
De vraag kan gesteld worden of er, theoretisch gesproken, ruimte was voor
loonsverhoging van de werknemers van de firma. Om deze vraag te beantwoorden moeten wij de aan de vennoten uitgekeerde winsten verminderen
met de rente op het eigen vermogen en met het "ondernemersloon"; zij hadden hun kapitaal en arbeidskracht immers elders kunnen aanwenden en zouden daar dan ook een beloning voor gekregen hebben. Met name de schatting
van het ondernemersloon is lastig. Beschouwen wij de herinvesteringen, dus
de toename van het maatschappelijk vermogen, gemakshalve als tegenprestatie voor de door de vennoten geleverde arbeidsprestaties, hetgeen ongeveer
neerkomt op een ondernemersloon van gemiddeld - per vennoot, per jaar
- ongeveer 6000 gulden, dan kunnen wij deze "kostenfaktor" verder buiten
beschouwing laten.
Nemen wij aan dat er in de vier jaren waarover wij geen winstcijfers hebben, ongeveer gelijke winstuitkeringen zijn gedaan als in de overige jaren,

232

DE FIRMA S. 1. SPANJAARD,

1833-1900

dan mogen wij stellen dat de totale winstuitkering in de periode 1868-1900
rond de 3,8 miljoen gulden heeft bedragen, ofwei 115.000 gulden per jaar.
Het eigen vermogen dat in die periode jaarlijks in de firma aanwezig was bedroeg gemiddeld 837.000 gulden zodat de rentekosten hiervan, voor het gemak geschat op 3,50 procent'6), jaarlijks ongeveer 29.000 gulden bedroegen.
De jaarlijkse overwinst, dat wi! zeggen de winst na aftrek van rentekosten en
van vergoeding voor de faktor "ondernemerschap" bedroeg daarmee 86.000
gulden. De loonsom bedroeg over deze periode jaarlijks 220.000 gulden").
Theoretisch gesproken was er dus ruimte aanwezig voor een flinke loonsverhoging - van bijna 40 procent - zonder dat een dergelijke loonsverhoging
de continuHeit van de firma in gevaar gebracht zou hebben.
In 1901 trad een vierde generatie Spanjaards tot het bedrijf toe, namelijk
Jacob, Isaak en Karel Spanjaard, zonen van respektievelijk Izak, David, en
Bernard. De vennootschap onder firma werd omgezet in een besloten N. V.
met een aandelenkapitaal van negenhonderdduizend gulden. Daarnaast werd
bij de oudere vennoten een obligatielening geplaatst van vierhonderddertigduizend gulden. Aandelen en obligaties werden zodanig verdeeld dat het vermogen van de verschillende vennoten, in de firma vastgelegd, nagenoeg ongewijzigd bleef. Het totale eigen vermogen van de N. V. lag toen slechts vijfenveertigduizend gulden onder dat van de vennootschap onder firma van
voorheen.

III.

SAMENVATTING EN KONKLUSIE

Door het wegvallen van Belgie als exporteur van katoenen stoffen op de
Nederlandse en N.O.-Indische markt na de opstand ontstond een moeilijke
situatie in de ruilrelatie tussen Nederland en N.O.-Indie. Om hierin verbetering te brengen werden door de regering en de NHM pogingen in het werk
gesteld om in Nederland een katoenindustrie op te zetten die in staat was de
Indische markt van katoenen stoffen te voorzien. Daarnaast zou een dergelijke industrie in Nederland gunstige werkgelegenheidseffecten hebben. In verband met de lage lonen in Twente werd gekozen voor een systeem van handweverij waarbij de getouwen uitgerust waren met een snelspoel. In zeer korte
tijd en onder zware bescherming van het gouvernement tegen de buitenlandse
konkurrentie, konden enorme produktiestijgingen in Twente gerealiseerd
worden. Deze bescherming heeft, zij het in steeds afnemende mate, bestaan
tot 1874 toen ook de differentiele rechten geheel verdwenen. Een belangrijke
omschakeling van handweverijen en -spinnerijen op het fabriekssysteem
waarbij getouwen en spindels met stoomkracht aangedreven werden, yond
plaats in de jaren 'vijftig en 'zestig van de negentiende eeuw. Aanvankelijk
bestond de organisatie van de produktie uit het "Verlag-systeem" waarbij de
fabrikeurs hun garens aan weyers uitgaven en de geweven stukken tegen betaling van weefloon terugontvingen. Wij onderzochten de bedrij fsresultaten
") Zie biz. 230 en noot 74.
" ) Gemiddeld 489 arbeiders met een jaarinkomen van gemiddeld fl. 450,- .
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van een dezer fabrikeurs in Borne, te weten Salomon Jacob Spanjaard, die
met zijn zoons de firma S. J . Spanjaard dreef.
De onderzochte periode liep van 1833 tot 1900. Tot 1864 bleef het bedrijf
voornamelijk een handelsfirma die enkele getouwen in eigen beheer exploiteerde. In 1864 werd in opdracht van zoons van de stichter van de firma een
stoomweverij en -spinnerij gebouwd; de ontwikkeling van dit bedrijf was van
dien aard dat aan het einde van de negentiende eeuw bijna tachtig procent
van de in de nijverheid werkende personeelsleden in dienst waren van de
firma.
Rond 1833 had de firma zich nog niet geheel op textielprodukten gespecialiseerd. In 1851 was dit wei het geval. Op de balans van dat jaar komen aan
voorraden slechts textielprodukten voor . De omzetontwikkeling van het bedrijf liet in de peri ode 1833-1858, waarvoor wij over omzetgegevens beschikken, perioden zien van sterke groei. In 1833 bedroeg de omzet fl. 25.000,-,
in 1858 rond de fl. 165.000,-. Deze omzetstijging kon niet verklaard worden
uit een stijging van de kosten van de voortbrenging der produkten; er moet
een zeer grote toename van het afgezette volume hebben plaatsgevonden. Afgezien van de eerder genoemde beschermende maatregelen, werden als verklarende faktoren voor deze zeer sterke omzetstijging gevonden de aktieve
verkooppolitiek van de firma Spanjaard, blijkend uit een toe name van het
aantal debiteuren waaraan geleverd werd en een penetratie van mark ten
waaraan voorheen niet geleverd werd. Met name Noord- en Zuid-Holland,
en daarbinnen de grote steden, werden voor het bedrijf steeds belangrijker,
zowel absoluut, als ook relatief.
Een tweede faktor die een dergelijke omzetontwikkeling mogelijk maakte
bestond uit de toegenomen afzetmogelijkheden, met andere woorden een
vergroting van de vraag. Tijdelijke dalingen en stagnaties van de afzet konden verklaard worden uit afzetmoeilijkheden op de Nederlandse en de N.O.lndische markt. Zeer waarschijnlijk hebben de afzetproblemen op de Indische markt ook hun invloed doen gelden op de binnenlandse markt: voorraden die in principe voor de export bestemd waren, werden op de Nederlandse
markt gebracht en leidden tot scherpe konkurrentie en prijsdalingen. Ook tijden van teruglopende koopkracht op de binnenlandse markt zijn van invloed
geweest op de afzetmogelijkheden van de textielhandelaren. De aardappelkrisis in de tweede helft van de jaren 'veertig is daar een goed voorbeeld van.
De sterke omzetstijging in 1856 en ook de gerealiseerde winst in dat jaar kon
uit geen der bovengenoemde faktoren verklaard worden.
Ais laatste faktor die de omzetstijging van de firma Spanjaard kan verklaren is de toename van de produktiekapaciteit en daarmede het aanbod van
katoenen stoffen genoemd; invoering van de snelspoel leidde tot sterke vergroting van de arbeidsproduktiviteit, maar ook het aantal mensen dat zich
met de produktie van katoenen stoffen ging bezighouden, nam sterk toe. De
vergroting van het aanbod hing weer nauw samen met de beschermende
maatregelen die de regering instelde waardoor het risiko voor producenten
van lijnwaden nagenoeg verwaarloosbaar was; al v66r men de stukken gewe-
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yen had was men verzekerd van de afzet van de lijnwaden en de prijs die men
ervoor zou ontvangen.
Over de periode voorafgaand aan de fabriekmatige voortbrenging beschikken wij slechts voor de jaren 'vijftig over gegevens betreffende kapitaalvorming en winstontwikkeling. Tussen 1851 en 1858 steeg het eigen vermogen
van de firma van 71.000 gulden tot 170.00(78 ) gulden. De winst uitgedrukt in
procenten van het eigen vermogen bedroeg gemiddeld ruim 25, uitgedrukt in
procenten van de omzet gemiddeld 18. Gegevens over de periode 1859-'63
ontbraken. De toename van het eigen vermogen van de firma in deze peri ode
en de algemene toestand in de Twentsche textielnijverheid doen echter vermoeden dat dit geen ongunstige tijd voor het bedrijf is geweest.
De oprichting van de stoomweverij en -spinnerij yond plaats in een tijdvak
toen de infrastruktuur in Twente sterk verbeterd was ten opzichte van vroegere perioden. De aanvoer van steenkool en zware machines, en de afvoer van
eindprodukten konden daardoor, onafhankelijk van het jaargetijde, vee I
goedkoper en sneller plaatsvinden.
De kapitaalvorming in het bedrijf gaf een betrekkelijk regelmatige ontwikkeling te zien. De toename van het maatschappelijk kapitaai werd gevormd
uit investering van gemaakte winst. Een deel van het vermogen werd gebruikt
voor het verlenen van leverancierskrediet aan afnemers van de firma. De
winstvoetontwikkeling vertoonde een veel nerveuser beeld dan de ontwikkeling van het maatschappelijk vermogen. In de perioden 1868-'70, 1875-'76
en 1892-1900 lag de gemiddelde winstvoet op bijna 19 procent. De peri ode
1877-'91 gaf een veellagere gemiddelde winstvoet, namelijk 13,5 procent.
De sterke fluktuaties in de winstvoet konden niet verklaard worden uit veranderingen die binnen het bedrijf plaatsvonden, zoals vergroting van de produktiecapaciteit, stakingen, brand enz. Externe faktoren zoals afzetmogelijkheden in het buitenland en koopkrachtontwikkelingen in Nederland konden
de winstvoetontwikkeling van de firma Spanjaard grotendeels "verklaren".
De grootte van de winst en het herinvesteringsbeleid van de vennoten is zodanig geweest dat de noodzaak tot het aantrekken van vreemd kapitaal niet
heeft bestaan. In de periode 1868-1900 werd een bedrag van ruim een miljoen
gulden geherinvesteerd. Over de jaren 1868-'70 en 1875-1900, de tijdvakken
waarvoor wij over winstgegevens konden beschikken, werd gemiddeld slechts
19 procent van de gemaakte winst in het bedrijf teruggeploegd. De herinvesteringen uitgedrukt als percentages van de winst vertoonden grote verschillen; sterke veranderingen in de "investerings-winst-ratio" konden in verband gebracht worden met bedrijfsinterne gebeurtenissen zoals kapaciteitsuitbreidingen en uittreding van vennoten.
Voor de winstverdeling was niet het ingebrachte kapitaal der vennoten
maatgevend . Blijkens de toegepaste verdeelsleutels leek eerder de afstamming
van de stichters der fabriek bepalend geweest te zijn en zou gesproken kunnen worden van een zekere erfelijkheid van winstdeel. Dit beleid kon door de

") Inclusief het bed rag dat Salomon Spanjaard nog in de firma had zitten.
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veel grotere inbreng van vennoten uit de tak Jacob niet konsekwent worden
voortgezet.
De winstuitkeringen over de bestudeerde periode bedroegen ruim drie miljoen gulden: gemiddeld per jaar rond de 115.000 gulden. Per jaar werd, met
andere woorden, aan winst uitgekeerd het equivalent van tweehonderdvijftig
jaarinkomens van weyers. Dit bed rag kwam ten goede aan in totaal zeven
vennoten.
Trekken wij tens lotte de konklusies die dit onderzoek heeft opgeleverd ten
aanzien van de financiering van de industrialisatie in Borne. De eerste twee
werkhypothesen - het grote belang van de interne financiering en de geringe
rol van de bank en bij de financiering van de vaste aktiva - worden zonder
meer door de onderzoeksresultaten bevestigd. De derde hypothese, over de
financiering met leverancierskrediet van de voor produktie noodzakelijke
grondstoffen en halffabrikaten, dient verworpen te worden. Het omgekeerde
deed zich voor: het waren de Spanjaards die krediet verstrekten aan hun afnemers. Indien men een loonsverhoging met gemiddeld 40 procent als
substantieel beschouwt, dan dient ook de vierde hypothese te worden verworpen. De laatste werkhypothese daarentegen wordt door het onderzoek bevestigd: de Fa. Spanjaard beschikte reeds in 1858 over voldoende kapitaal om
met de fabriekmatige produktie te kunnen beginnen. Dat daarmee gewacht
werd tot 1864-'65 - toen infrastrukturele verbeteringen Borne gemakkelijker en goedkoper bereikbaar maakten - is een bijkomende bevestiging van
deze hypothese.

BIJLAGE 1
Stamboom van de jamilie Spanjaard (slechts de takken Jacob en Levie werden opgenomen)

r- 1zak Jacob (textielfabrikant)

Simon Salomon
1812-1812
Jacob Salomon
1!!13-1899
(textielfabrikant)
Berendina Salomon
1816-1899
(beroep onbekend)

I
----~--

x 1e Rosina Zwartz
1816-1846
(beroep onbekend)

Bernard Salomon
1819-1819
Benjamin Salomon
1819-1904
(graanhandelaar)
Salomon Jacob
1773-1861
(koopman)
x

--------------~

Sarah David
van Gelder
1793-1882
(beroep onbekend)

Levie Salomon
1821-1892
(textielfabrikant)

x

2e

Charlotte Lehmann
1820-1896
(beroep onbekend)

Dorothea Salomon
1823-1887
(beroep onbekend)
Nathan Salomon
1825-1897
(kruidenier)
Lena Salomon
1827-1871
(beroep onbekend)
Levenloze zoon
1827
Simon
1829-1829
David Salomon
1831 -1916
(graanhandelaar)

Bron: K. A. Citroen, a.w.

Abraham Salomon
1834-1871
(juwelier)

L - - x Betje van der Wijk
1828-1901
(beroep onbekend)

1838-1912
David Jacob (textielfabrikant)
1840-1917
Sallie Jacob (beroep onbekend)
1841-1911
Bernard Jacob (textielfabrikant)
1843-1908
Rozina (beroep onbekend)
1846-1886
Sam Jacob (bankier)
1848-1928
Paulina Jacob (beroep onbekend)
1849-1907
Louis Jacob (valutamakelaar)
1851-1916
Sara Jacob (beroep onbekend)
1852-1912
Alexander Jacob (textielfabrikant)
1855-1912
Sara Seliena (beroep onbekend)
1852-1895
Isidoor
(fabrikant v. rijwielen en
1854-1943 brandblussers)
Emma (beroep onbekend)
1856-1916
Salomon Jacob (textielfabrikant)
1858-1925
Adolph (beroep onbekend)
1860-1894
David (advokaat)
1862-1935
Nathalia (beroep onbekend)
1865-1942
Albert Karel (textielfabrikant)
1867-1945
Jacques (beroep onbekend)
1869-1954

~
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BIJLAGE 2

Om zet van de Fa. S. J. Spanjaard 1833-1858 in guldens (afgerond op fl. 500,-)
Jaar

Omzet

Jaar

Omzet

Jaar

Omzet

1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

25 .000
20.500
24.000
41.000
49.500
63.000
70.000
74.000
71.000

1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

68.500
54.000
67.500
70.000
70.500
62.000
66 .500
108.000
125.500

1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858

119.500
134.000
119.500
115.000
114.500
151.000
187 .500
163.000

Bron: Bedrijfsarchief Spanjaard: Verkoopboeken, Grootboek

~

00

BIJLAGE 3

Kapitaal-, winst-, omzet- en provisiegegevens van de Fa. S. 1. Spanjaard

Winst

1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858

fl. 24.408,23 ')
25.242,05'
19.482,41
13.377,62

45.218,43')
20.301,73

II

II

IV

V

VI

Eigen vermogen
van Jacob en
Levie op 31/12

Vermogen van
Salomon in de
firma (21112)

Omzet
(afgerond op
fl. 500,-)

Provisie
aan Jacob
uitbetaald

I in

I in

Vin

rJfo van

rJfo van
(II + III)

rJfo van

fl. 70.905,93
50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,-

fl . 70.500
62 .000
66.500
108.000
125.500
119.500
134.000
119.500
115 .000
114.500
151.000
187.500
163.000

fl. 27 .637,05 '
48 .581,40
62.446,57

66.434,17 '
105.648,18'
120.002,43

IV

VII

fl . 1.796,50
1.547,32
1.729,04
2.931,10'
3.412,08 '

VIII

IV
2.6
2.5
2.6
2.7
2.7

20
19
16
12

34
33
20
12

30')

39')
13

II

Toelichting:
I) Hierin werd een bed rag opgenomen van fl . 9000,-, zijnde een schatting van de particuliere opnamen van Salomon, Jacob en Levie in
1851.
2) Over 1855 zijn geen winstcijfers beschikbaar. Wellicht heeft het winstcijfer van 1856 betrekking op zowel 1855 als 1856. In dat geval zou
de winst, uitgedrukt in procenten van de omzet, over de peri ode 1851-1858 gemiddeld 15,4 procent bedragen en als percentage van het vermogen gemiddeld 21,6 procent.
. betekent: onbekend.
- betekent : nul.
Bron: Bedrijfsarchief Spanjaard, Verkoopboeken, Grootboek.
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BIJLAGE 4

Debiteuren van de Fa. S. J. Spanjaard ingedeeld in klassen (1883-1845)
tl

1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845

Totale
ornzet
in guldens

fl. 0-100

fl . 101-400

fl . 401-700

>700

0-100

101-400

401-700

> 700

Totaal
aantal
debiteuren

25 .000
20.500
24.000
41.000
49.500
63 .000
70.000
74.000
71.000
68.500
54.000
67.500
70.000

10
17
12
8
4
4
4
5
6
5
6
6
10

27
28
40
36
38
29
22
25
32
50
36
28
33

20
23
25
23
24
28
27
18
18
12
23
18
26

43
32
23
33
34
39
47
52
44
33
35
48
31

51
58.5
51
36.3
24
24.5
29.6
28.6
31.5
27.3
31.4
34
39.8

33
28
37
43.9
52.3
44.6
37 .5
44.3
47.9
57.1
49.2
44.1
41.9

8.5
8.5
8.5
12. 1
14.5
18.9
19.7
12.4
11.4
8.8
I3
10.6
12.2

7.5
5
3.5
7.0
8.6
11.7
I3
14.5
9.1
6.7
5.75
11.1
5.9

106
106
129
157
151
179
192
185
219
238
191
215
286

Percentage debiteuren per klasse

Percentage van de ornzet per klasse
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Kapitaal, winst, winstherinvesteringen en -uitkeringen tussen 1864 en 1900

Gezamelijk
vermogen van
de vennoten
per I januari

II

III

IV

Inleg door
toetreding
nieuwe
vennoten

Winst
over het
jaar

Herinvesteringen

1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

211.368,226.218,259.325,294.986,308.413,78'
339.518,76'
372.782,56'
395.567,06'
465.231,515.037,540.443,614.715,22
681.532,19
735.677 ,40'
751.956,86'
781.185,80
811.506,88'
823.428,58'
848.3%,95
827 .842,78
904.754,79'
951.284,14'
930.383,26'
935.538,40'
958.989,14

1889
1890
1891
1892
1893

956.644,36'
984.185,99'
987.850,24
988.279,65
1.030.233,86

1984
1895

1.028.376,89
1.045.698,77'

147.034,63
246.397,52

18%
1897
1898
1899

1.149.666,29
1.136.206,12
1.204.760,96
1.276.919,48'

200.722,22
196.621,14
212.718,58
274.636,34

1900

1.335.822,10

248.408,43'

39.320,59'

4.119.861,88'

1.066.728,90 '

60.019,51 '
69.883,31 '
67.907,50

+ 12.000,-

+25.000,+ 25.000,-

Totaal

117.397,56
117.803,97'
70.299,05'
98.365,57'
115.691,68
103.110,03
130.7)),56
125.500,61
153.787,30
138.656,87'
76.302,12
115.656,67'
134.661,38'
130.373,12
116.413,74'
158.271,50
104.246,72
186.348,57
201.914,63'

-

-

31.104,98
33.263,80
22.784,50
69.663,93'
49.806,25.406,74.272,22
66.816,97
54.145,21'
16.279,46
29.228,93'
30.321,08'
11.921,70
24.968,36'
20.554,17
64.912,01 '
46.529,35
20.900,88
5.155,14
23.450,73'
2.344,77'
27.541,63
21.335,75'
24.570,59
41.954,21
1.856,97
17.321,88'
103.967,51 '

-

13.460,17
68.554,84
72.158,52'
58.902,61 '

I

.~

Voor de jaren 1889-1893 en 1896-1899 werden de kolommen VI, VII, VIII en IX
toegevoegd; hierin werd de uittreding van Levie en Jacob verwerkt zo, dat hun
kapitaal op het moment van aftreden in z'n geheel werd afgeboekt. Dit ondanks het
feit dat zij hun kapitaal, ook toen zij geen vennoot meer waren, nog enkele jaren in
het bedrijf lieten. Een dergelijke opstelling maakt dat het investeringsgedrag van de
overige vennoten duidelijker naar voren komI.
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VI

VII

VIII

IX

Uitgekeerd

Opname
door
uittreding
vennoten

Per 1 januari
gezamenlijk
vermogen
der vennoten

Herinvesteringen

Uitgekeerd

956.644,36 '
659.645,38 '
747 .850,24
806.949,88
909.962,44

65 .372,86'
63.204,85'
34.099,64
103.012,56
118.414,45

51.040,88
95 .066,64'
70. 147,08
83.336,01
83.500,18'

1.149.666,29
1.015.992,51
1.090.210,86'
1.169.986,15'

70.370,89
74.218,35'
79.775,29
165.835,94'

130.351,33
122.402,78'
132.943,29
108.800,39'

28.914,53 '
36.619,51 '
45.123,-

50.580,59
63.658,76
54.019,59'
69.136,64
85.370,59'
91.188,33
105.743,19'
146.054,78
88.875,28'
92.127,52'
97 .203,110.501,53'
111.210,65
132.717,89 '
88 .872, 11 '
179.607,25 '
128.817,31
144.394,36
203.771,60'

-

362.371 ,84'

-

204.044,67

129.712,74'
142.430,-'
214.182,39
128.066,30
140.560,05'
215 .733,72 '
209.087,84'
3.334.281,13'

1.351.199,26'

2.767.864,62

De cijfers in de kolommen I, IV en V geven de feitelijke gang van zaken weer: de
bedragen die Levie en Jacob na hun aftreden in he! bedrijf lieten zijn in kolom 1 verwerkt en bij het eigen vermogen gerekend.
De keuze van indeling heeft vanzelfsprekend geen invloed op de cijfers van kolom II
waarin de winst werd aangegeven.
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BJJLAGE 6

N ederlandse uilvoer van kaloenen sio//en naar N.O. -Indie in miljoenen kilogram men
(/872-1901)
Jaar
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

Jaar
7.4
7. 1
9.4
9.3
8.8
7.9
8.0
5.4
7.3
8.0

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

Jaar
7.5
8.3
8.8
8.9
9.4
9.0
8.7

10.8
10.3 '
13.0 '

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

13.4 '
11.9 '
9.6 '
11.3 '
ILl'
12.9'
12.8'
11.0'

10.9'
11.0'

Bron: De met "I " gemerkte getallen komen uit Van Stuijvenberg, a. w., bijlage 8;
de overige getallen komen uit De longe, a .w., p . 479.

BI1LAGE 7
Vennoten van de Fa. S. J. Spanjaard /868-/900 alsmede de ontwikkeling van hun aandeel in de firma (in guldens)
I Janua ri

1868
1869
1870
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

Jacob
Salomon
geb. 1813
t 1899

Levie
Salomon
geb . 1821
t 1892

Izak
Jacob
geb. 1838
tI912

David
Jacob
geb. 1840
tI917

128.827
141.778
150.795
207.450
215.509
225 . 157
230.822
238.032
229.068
236.986
235.514
205.183
204.900
210.829
205 .561
191.980
190.321
188.040
193.505
195.906
200. 129
201.855
200.368
199.462
204.045
120.214
114.550
106.933

146.707
162.054
174.309
266.353
287.288
304.973
308 .225
325 .210
344 .552
340.050
339.892
343.890
364.419
380.249
367.920
378 .872
383 .938
362.372
324.541
240.000
181.330
120.271

13.731
16.444
28.395
82.420
93 .049
102.186
105.492
109.393
113.508
107.548
109.509
106.674
118.970
119.028
105.402
92.079
106.228
112.650
131.854
136.605
144.610
169.778
198. 155
181.866
210.309
224.965
241.770
258 .027
295.993
294.854

19. 149
19.242
19.283
53 .229
62.721
71 .057
71.080
76.536
84 . 134
88.360
98 .756
102.045
115.425
124.013
123.433
132.986
129.852
138.393
155 .681
159.394
164.418
185 .640
210.767
217.519
226 .505
233 .367
246 .905
268 .543
300.409
324.358

Bernard
Jacob
geb. 1843
t 1908

5.263
22.965
32.306
36.339
32 .015
40.244
50.483
64.725
70.050
85 .594
98.490
100.090
108.400
113.775
11 7.686
134.687
149.404
155.195
178. 112
202.214
211.634
222.282
231.074
241.765
248.438
273.237
271.366

Alexander
Jacob
geb. 1855
t 1912

12.000
15.447
18.674
27 .977
31.221
34.874
37.504
43 .919
50.456
51.119
60.539
71.819
77.306
91.210
106.028
116.377
131.991
172.780
167 .549

N. B. Levie S. vanaf 1889 geen vennoot meer; Jacob S. vanaf 1896 geen vennoot meer.

Salomon
Jacob
geb. 1858
t 1925

25.000
56.086
58 .813
68 .920
83 .031
89.405
107.793
120.333
131.593
138.815
152.529
163.611

Albert
Karel
geb. 1867
t 1945

25.000
32.665
45.119
62.023
68.506
87.523
100.225
111.832
124.173
140.874
153.405

Totaal

308.414
339.519
372.783
614.715
681.532
735.677
751.957
781.\86
811.507
823.429
848.397
827.843
904.755
951 .284
930.383
935 .538
958 .989
956.644
1.009.186
1.012.850
988.280
1.030.234
1.028.377
1.045.699
1.149.666
1. 136.206
1.204.761
1.276.919
1.335 .822
1.375.143
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BJJLAGE 8
Vorderingen en sehulden van de Fa. S. J. Spanjaard 1864-1900 in duizenden guldens.

1 Januari
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882

Debiteuren

Crediteuren

110
90
90
110
130
130
130
160
160
170
180
180
190
170
170
200
170
190
200

50
40
90
150
130
130
100
130
90
180
160
100
50
30
40
20
10
30
20

1 Januari
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Debiteuren

Crediteuren

170
220
180
160
170
220
230
300
280
230
290
290
290
290
240
310
320
370

40

30
30
30
20
60
20
60
30
30
50
30
20
30
30
20
20
10

VIII
HET MIJNREGLEMENT 1906 EN HOE HET TOT STAND KWAM
(Vervo/g)
door

J. E. W. KOONEN EN K. J. M. TERCIC
12. De regeling van de arbeid
Alvorens in te gaan op het vraagstuk van de arbeid is voor een beter begrip
van de problemen van belang na te gaan wat in het algemeen de arbeid in de
limburgse mijnen inhield. Er dient voorop te worden gesteld, dat men niet
kon spreken van mijnarbeid in het algemeen; in de mijnen kwam werk van allerlei soort voor, dat zowel qua zwaarte als qua aard zeer verschillend beoordeeld kon worden. Het mijnwerk in eigenlijke zin, het loshakken van kolen,
werd door houwers verricht. Daarnaast waren er een groot aantal mens en
werkzaam, die be last waren met het transport van de steenkool, stut- en onderhoudswerk. Zo was het werk deels zwaar, deels licht te noemen al naar gelang de arbeider tot een der verschillende categorien behoorde. Als uitzondering gold de arbeid van de houwer, deze werd door de Commissie op grond
van tal van omstandigheden en in vergelijking met andere bedrijven zonder
twijfel zwaar genoemd"). Maar de arbeid was ook moeilijk te beoordelen ten
gevolge van de verschillen van mijn tot mijn, men denke bijvoorbeeld aan de
invloed die de dikte en aard van de steenkolenlagen op de zwaarte van het
werk kon hebben; vergelijk was bijna niet mogelijk, zelfs niet van werkplaatsen in een en dezelfde mijn. Een ding hadden de arbeiders echter gemeen, zij
werkten allen onder de grond, hetgeen voor velen een verschrikking was. De
meeste ware of vermeende slechte invloeden van de mijnarbeid op de mijnwerker werden aan het verblijf onder de grond toegeschreven. De arbeid
boven de grond viel voor het merendeel te vergelijken met fabrieksarbeid; het
werk aan de oppervlakte verschilde te weinig van de arbeid in andere
industriele inrichtingen om een bijzondere regeling te eisen.
Desalniettemin was de mijnwerker meer dan enige andere arbeider ontvankelijk voor ziekten, daarbij kwam de schadeJijke invloed van slechte lucht,
mijngas, koolzuur, stikstof en kolenstof, die bepaald niet bevorderlijk waren
voor een goede gezondheid. "Dan hebben de mijnwerkers dikwijls veel te
lijden van groote warmte en, wat vooral in Holland meestal het geval is, van
te groote natheid. Ja, wij kennen hier in Holland bedrijfspunten waar het den
arbeider dikwijls niet mogelijk is, voor hunne boterhammen een droog
plaatsje te vinden. Rheumatiek, oogziekte, chronische long- en luchtpijponsteking zijn daarom dan ook de gewone ziekten, waaronder de mijnwer") Eerste Rapport van de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften, juli 1904,

t.a.p., biz. 3.
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kers te lijden hebben. Men behoeft zich dan ook niet te verwonderen, dat de
mijnwerkers doorgaans zo vroeg invalide zijn" 02 ).
De vele sterfgevallen ten gevolge van deze ziekten gaven duidelijk aan, dat
de algemene gezondheidstoestand van de ondergrondse mijnwerkers te wensen overliet. Aan deze ongunstige omstandigheden moest een einde komen
volgens de Commissie").
De op 23 oktober 1903 ingediende motie van Kol vormde de aanleiding tot
de opdracht aan de Commisie voor de Mijnbouwvoorschriften om aan de
minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid de resultaten omtrent het
overleg over de arbeidsduur in de limburgse mijnen in een rapport mee te delen; het Eerste Rapport van de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften,
betreffende de arbeidsduur in de rnijnen. De Commissie had geen bezwaar
tegen de motie, zoals zij er lag, als richtsnoer voor haar onderzoek te nemen.
Zij achtte immers een regelmatige werkelijke arbeidsduur van acht uur voldoende. De Commissie kon zich echter niet verenigen met hetgeen door van
Kol en andere kamerleden was opgemerkt in verband met genoemde motie.
Dit gold voornamelijk de arbeid in de mijnen en het leven van de mijnwerkers ... Omtrent het werk en het leven in de mijnen heerschen nog steeds bij
velen allerlei voorstellingen, die, mochten zij al v66r 40-60 jaren veel waarheid bevatten, thans volkomen onjuist zijn .... ).
Met tal van voorbeelden toonde de Commissie aan dat de toestand danig
veranderd was; de beschrijvingen van de afgevaardigden sloegen niet meer op
de toestand in de limburgse mijnen. De Commissie aarzelde niet de conclusie
van een franse enquete uit het jaar 1901 over te nemen:
.. Que I'ouvrier mineur n'est pas place dans des conditions d'insalubrite absolument exceptionelles, mais que bien au contraire, dans les houilleres telles qu'elles
sont aujourd'hui, avec leurs installations au fond et au jour, 10 population est
dans des conditions meilleures que 10 plupart des populations industrielles et
agrico/es"").

Dit nam niet weg, dat een wettelijke beperking van de arbeidsduur volkomen gewettigd was.
De motie van van Kol had de vraag opgeworpen: hoe dient de arbeidsduur
geregeld te worden? Hoe moest een regeling door van Kol voorgesteld, beoordeeld worden? Was een voorschrift waarbij de dagelijkse arbeidsduur op
acht uur werd gesteld, aan te bevelen? Was het wei nodig voor de arbeider?
Alvorens op deze vragen in te gaan, achtte de Commissie het noodzakelijk
een gedegen onderzoek in te stellen naar de verschillende aspecten verbonden
aan de arbeid onder de grond en meer in het bijzonder de toestand in de moderne mijnen.
12) de Nieuwe Limburger Koerier, 10 november 1906, aanwezig op het Gemeentearchief Heerlen.
") Eerste Rapport van de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften, juli 1904,
t.a.p., biz. 9.
") t.a. p., biz. 2.
") t.a.p., biz. 2.
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De Commissie was bij de vervulling van haar opdracht van de veronderstelling uitgegaan, dat onder arbeid in de mijnen uitsluitend arbeid onder de
grond was te verstaan; de arbeider die in de inrichtingen der bovengrondse
werken werkzaam was, was op enkele uitzonderingen na gelijk te stellen met
een gewone fabrieksarbeider. Er bestond daarom geen reden om de bovengrondse arb eider bij haar onderzoek te betrekken. Daar in de mijnen geen
arbeid van vrouwen en kinderen beneden de 16 jaar voorkwam, beperkte het
rapport zich tot de arbeid onder de grond van mannen boven de 16 jaar, omdat bestendiging van deze toestand door de commissie wenselijk werd
geacht'6). Haar bevindingen waren grotendeels gebaseerd op reeds bestaande
toestanden en op vergelijking van genoemde problematiek met de praktijk in
andere mijnbouwbedrijvende staten van Europa.
Na aandacht te hebben besteed aan de levensloop van de nederlandse mijnwerker en de bijzondere aard van het werk in de verschillende mijnen, werd
uitvoerig stilgestaan bij de invloed van de arbeid in de ondergrondse werken
op de arb eiders. Wat de leeftijd en het aantal dienstjaren van gepensioneerde
mijnwerkers in Limburg betrof, ontIeende de Commissie aan de statistieken
van de Domaniale mijn de volgende gegevens: de jongste leeftijd waarop een
mijnwerker werd gepensioneerd was 39 jaar, de gemiddelde leeftijd 57, de
hoogste 78 jaar. Het geringste aantal dienstjaren was 12, het gemiddelde 27,3
en het hoogste 46. De gemiddelde leeftijd van de in 1902 levende mijnwerker
was 62,7 jaren, de jongste was 44, de oudste 82 jaar87 ). Een vergelijk met Engeland leerde, dat de sterfte van de mijnwerkers aldaar onder het gemiddelde
bleef. De Commissie conc1udeerde dat de conditie van de mijnwerkers
helemaal niet lo slecht was en dat zij een vergelijking met andere bedrijven,
wat betrof het sterftecijfer en de leeftijd van invaliditeit, gerust konden
doorstaan 88 ). Een vergelijking met nederlands cijfermateriaal yond echter
niet plaats.
Toch liet de algemene gelOndheidstoestand te wensen over. De ziekten aan
ademhalingsorganen waren legio. De vele sterfgevallen waren niet aileen tot
genoemde ziektes terug te voeren; de mijnwerkers waren meer dan enig ander
arbeider blootgesteld aan het vatten van een kou, lOwel in de mijn als bij het
verlaten van de mijn wegens het gemis aan goede kleedkamers. Deze ongunstige toes tan den achtte men echter niet onverbrekelijk verbonden met de
uitoefening van het mijnwerk. Aan de noodzaak van goede kleedkamers voor
het mijnbedrijf werd niet getwijfeld 89 ).
In het mijnbedrijf kwamen tal van beroepsziekten voor. Naar mening van
de Commissie vonden deze niet hun oorzaak in de lange arbeidsduur; met geschikte mid del en en de nodige oplettendheid konden ze vermeden worden.
Het feit, dat na de eeuwwisseling twee beroepsziekten, een karakteristieke
bloedarmoede en een soort astma, die hun oorzaak vonden in de slechte lucht
" ) t.a.p., biz. l.
17) t.a.p., biz. 7.
" ) t.a.p., biz. 8.
" ) t.a.p., biz. 9.
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en de natheid der mijnen en als zodanig inderdaad het gevolg waren van het
werk en het verblijf onder de grond, totaal verdwenen waren, was voor de
Commissie zonder meer het bewijs, dat niet het werk onder de grond een nadelige invloed had, maar dat het aan de inrichting der mijnen lag, vooral de
ventilatie, wanneer de gezondheidstoestand te wensen overliet. Deze gevolgtrekking was geheel in overeenstemming met de positieve ervaring die men in
Belgie had met het verdwijnen van beroepsziekten van mijnwerkers. Uit belgische gegevens bleek verder dat het gemis aan zonlicht geen ongunstige invloeden op de mijnwerkers hoefde uit te oefenen; waar het op aan kwam was,
dat goede en uitvoerbare voorzorgsmaatregelen genomen werden ten behoeve
van het welzijn van de arbeiders' O).
Naar aanleiding van het onderzoek kwam de Commissie tot de volgende
conclusie:
"a. Het mijnwerk is, bij den tegenwoordigen stand van techniek, mits de mijnen
aan de vereischten voldoen, voor volwassenen niet ongezonder dan het merendeel
der bedrijven, waarbij arbeiders in fabrieken werken, integendeel steekt de
toestand bij velen dezer gunstig af.
b. Het werk is echter voor verschillende categorien zwaar en derhalve is wettelijke
voorzorg tegen overmatigen arbeid gewenschL
c. Het werk is ook gevaarlijk, daar echter overal wordt nagegaan welke de
eigenlijke oorzaken der ongevallen zijn, mag men hopen, dat het cijfer steeds zal
afnemen, naarmate de techniek voortschrijdt en zoowel de exploitanten als de
toeziende ambtenaren meer en meer voorzorgen nemen om de oorzaken er van te
voorkomen."" ).
Het oordeel van de Commissie deed vreemd aan. De Jaarverslagen van de
Ingenieur der Mijnen vertoonden over de jaren 1900-1906 een zelfde beeld,
naast de vermelding van het aantal ongelukken stond er elk jaar niet meer
dan: "De gezondheidstoestand van het personeel was goed"92). Het lezen
van de rubriek "Mijnwezen en mijnwerkersbelangen" in de Nieuwe Limburger Koerier, die onder redactie stond van de Centrale Bond van R.K. Mijnwerkersvereenigingen in Limburg, deed echter iets anders veronderstellen. De
Centrale Bond toonde zich in haar "Rapport" over het eerste ontwerpmijnreglement zeer verbolgen over het naar haar mening al te lichtvaardige
oordeel van de Commissie over het werk en de toes tan den in de ondergrondse
werken 93 ). De Commissie ontkende het gevaarlijke karakter van het werk
90) La. p., biz. 9 e.v.
") t.a.p., biz. 18.
92) Verslag van den Ingenieur der Mijnen, betreffende de exploitatie der mijnen en
steengroeven in Limburg over het jaar 1900.
Idem, over het jaar 1901, aanwezig op de bibliotheek van het Staatstoezicht op de
Mijnen.
C.A.B. Staatstoezicht op de Mijnen, Verslag van den Ingenieur der Mijnen, betreffende de exploitatie der mijnen en steengroeven in Limburg over de jaren 1902-1905
(inventarisno. 770).
C.A.B. Staatstoezicht op de Mijnen, Verslag van den ingenieur der Mijnen, betreffende de exploitatie der Mijnen en steengroeven in Limburg over het jaar 1906 (inventarisno. 771).
OJ) c.A. Staatsmijnen in Limburg, Rapport van den Centralen Bond van R.K.
Mijnwerkersvereenigingen in Limburg over het ontwerp van een algemeenen maatre-
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niet, maar de hoop dat het ongevallencijfer terug zou iopen naarmate de
techniek voort schreed, mocht ijdel genoemd worden, zeker daar het aantal
ongelukken in de mijnen zeer hoog was. Oit bleek niet aileen uit eigen cijfers,
maar ook uit de volgende duitse cijfers, ontleend aan de Unfallstatistiek uit
Ouitsland over de jaren 1885-1897 9 .):
Ongeva\len per 1000 arbeiders (al dan niet verzekerd) :
Houtindustrie
Steengroeven
Transportwezen
Mijnen
Molens, branderijen, brouwerijen, suikerfabrieken
Bouwbedrijven
I1zerindustrie
Binnenscheepvaart
Chemische industrie
Zeevaart
Gas- en waterleiding
Papierindustrie en drukkerij
Glas- en aardewerkindustrie
Fijne metaalindustrie
Particuliere spoorwegen
Leerlooierijen, kleederen
Textielindustrie
Levensmiddelen, tabak

86.95
85.03
83 .88
79.03
73 .39
70.17
66.45
60.14
56.25
49.53
41.97
34.23
33 .05
32 .65
28 .26
23 .44
23 . 17
15.31

Voor Limburg ging de Commissie uit van de volgende gegevens" ):
in
in
in
in

1900:
1901 :
1902:
1903:

32
25
42
94

ongeva\len
ongeva\len
ongeva\len
ongeva\len

op
op
op
op

1302
1414
1579
2090

arbeiders = 2.457070
arbeiders= 1.768%
arbeiders = 2.6590/0
arbeiders = 4.497%

Bij deze gegevens was de Commissie aileen van zware ongevallen uitgegaan. Hiertoe werden niet aileen de ongevallen met dodelijke afloop gerekend maar ook aile ongevallen waarbij betrokkene meer dan 21 dagen niet in
staat was zijn dagelijkse werkzaamheden te verrichten. Van de 94 zware ongevallen in 1903 waren er 7 met dodelijke afloop. Naar mijn gespecialiseerd
gaf dit het volgende beeld 96 ):
Mijn

Demaniale mijn
Neuprick
Willem
Oranje-Nassau
Laura
Carl

Aantal
Arbeiders

Totaal der
zware
Ongeva\len

Hiervan
dodelijke
Ongeva\len

Zware
in %

Dodelijke
in %

654
166
267
843
102
58

16
4
\3
54
4
3

I
0
0
3
2

2.44
2.41
4.87
6.40
3.92
5.17

0.154
0
0
0.355
0.196
0.173

I

gel van bestuur als bedoeld in artikel9 der Mijnwet 1903, verder te citeren als het Rapport van den Centralen Bond, 24 april 1905, biz. 4 e.v. (inventarisno. 468 dee I II) .
") Eerste Rapport van de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften, juli 1904,
t.a.p., biz. 12.
OJ) t.a.p., biz. 12.
") Eerste Rapport van de Commissie van de Mijnbouwvoorschriften, juli 1904,
t.a.p., biz. 12.
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Het nederlandse cijfer der dodelijke ongevallen voor 1903 was volgens de
Commissie verge Ie ken met de buitenlandse cijfers onder de hogere te achten.
Bij de buitenlandse cijfers ontleend aan officiele rapporten werd uitgegaan
van het aantal dodeJijke ongevallen per 1000 mijnwerkers in de ko1enmijnen97 ):
Land

1901

1902

Oostenrijk
Bosnie en Herzegovina
Belgie
Bulgarije
Frankrijk
Duitschland
Vereenigde Staten van Noord-Amerika
New-South-Wales
Victoria
Britsch Columbia
Kaap-Kolonie
Natal
Nieuw-Zeeland
Transvaal
Engeland

1.39
4.74
1.02
?
1.21
2.22
3. 10
1.37
4.84
25.67
1.55
12.66
1.09
1.79

1.60
1.27
1.07
2. 19
1.09
1.93
3.25
8.01
0.77
34.65
1.82
4.16
0.69
4.23

1.36

1.24

Afgezien van de betekenis die de Commissie aan de cijfers toekende, was
de waarde van het cijfermateriaal betrekkelijk. De door de Commissie als uitgangspunt gekozen cijfers, kwamen niet overeen met de gegevens die de Jaarvers1agen van de Ingenieur der Mijnen verschaften. Naar percenten waren de
ongevallen in het geheel niet te vergeJijken; in Nederland werd het percentage
berekend over 2000 arbeiders, in tegenstelling tot Pruisen waar dit gebeurde
over 546.000 arbeiders, waardoor elk ongeval het cijfer aanmerkelijk opvoerde. Een vergelijk had verder weinig zin omdat in de jaren 1902 en 1903 het
ongevallencijfer een sterke stijging vertoonde, die wellicht te verklaren was
door de invoering van de Ongevallenwet in januari 1901.
Toch was er volgens de Commissie een zeer grote verbetering merkbaar in
vergeJijking met vroegere toestanden. Zij haalde daartoe een tweetal buitenlandse statistieken aan. Voor Belgie waren de cijfers ontleend aan het Rapport Sabatier98 ):
Tijdvakken

1831-1840
1841-1850
1851-1860
1861-1870
1871-1880
1881-1890
97) La.p., biz. 12

Aantal omgekomen mijnwerkers
Per 10.000
werkzame
arbeiders

Per 1.000.000 ton
geproduceerde
steenkolen

31.07
29.74
29.32
26.05
24.50
19.92

33.88
26.44
24.09
18.90
16.82
11.41

") La.p., biz. I3
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Voor Engeland golden cijfers ontleend aan "General Report and Statistics:
Mines and Quarries: 1902".
DodeJijke ongevallen per 1000 mijnwerkers 99 ):
Dodelijke ongevallen onder de grond
(Uitsluitend v~~r kolenmijnen)

Jaar
Gas- en
kolenstofontploffingen
1878
1885
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

0.280
0.538
0.094
0.300
0.033
0.046
0.089
0.070
0.188
0.092

Ongevallen
in
schachten

Steenen
kolenval

0.762
0.775
0.765
0.762
0.847
0.768
0.755
0.790
0.741
0.686

0.201
0.158
0.188
0.137
0.102
0.112
0.138
0.133
0.148
0 . 154

Ongevallen
door
andere
oorzaken

Totaal der
ongevallen
onder den
grond

Totaal der
ongevallen
zo wei
onder
als boven
de grond

0.511
0.319
0.613
0.423
0.531
0.446
0.427
0.452
0.420
0.438

3.6
2.6
1.755
1.789
1.660
1.622
1.513
1.372
1.410
1.445
1.467
1.370

3.4
2.6
1.565
1.587
1.494
1.467
1.343
1.270
1.272
1.289
1.348
1.231

Van meer be lang nog dan het aantal zware en dodelijke ongelukken was de
oorzaak van de ongevallen.
Het Rapport vermeldde over de oorzaak van de ongelukken in de limburgse mijnen over het jaar 1903 het volgende'OO):
Zware ongevallen kwamen voor:
in
in
in
in
in

schachten
hellingen
gaanderijen
werkplaatsen
naar boven gehouwen
ruimten
bovengronds

9
6
39
32

ongevallen,
ongevallen,
ongevallen,
ongevallen,

I ongevallen, waaronder
7 ongevallen, waaronder

met doodelijken afloop
met doodelijken afloop

Totaal

94 ongevallen, waaronder

7 met doodelijken afloop

waaronder
waaronder
waaronder
waaronder

3
0
0
2

met
met
met
met

doodelijken
doodelijken
doodelijken
doodelijken

in procenten'O'):
door
door
door
door
door
door

steen- en kolenval
het transport
vallen
toeval
eigen onvoorzichtigheid
onvoorzichtigheid van anderen

") t.a .p., biz. 13
'00) t.a .p., biz. 15
'0') t.a .p., biz. 15

25.40%
35 . 10070
15.95070
47.86070
41.49070
10.65%

der
der
der
der
der
der

ongevallen
ongevallen
ongevallen
ongevallen
ongevallen
ongevallen

afloop
afloop
afloop
afloop
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Een vergelijking met de toestanden in Engeland, Oostenrijk en het Ruhrgebied leidde tot de conclusie, dat de hoofdoorzaken van de ongelukken vooral
waren toe te schrijven aan steen- en kolenval en het transport van de kolen,
waarbij gebleken onvoorzichtigheid en in het laatst genoemde geval koortsachtige haast, belangrijke factoren waren 'O ' ) . Desalniettemin scheen het de
Commissie gewaagd apriori te zeggen, dat de meeste ongelukken zouden gebeuren, wanneer de arbeider vermoeid en daardoor of minder handig of minder oplettend was; integendeel, juist het aantal ongelukken scheen vrij onafhankelijk van deze factor, omstandigheden buiten de arb eider om waren
bijna uitshiitend de oorzaak '01 ).
Rond de eeuwwisseling waren er herhaaldelijk door Arbeidsinspectie,
overheid en andere instellingen enquetes gehouden naar arbeidsomstandigheden en arbeidsduur in de nederlandse industrie. Een bijzondere enquete inzake de arbeidsduur in de mijnen, evenals enig ander onderwerp betreffende
het wezen van het mijnreglement viel niet te ontdekken. Wanneer wij daarnaast de jaarverslagen van de Ingenieur der Mijnen zien als algemene jaarlijkse onderzoeken naar de arbeidsomstandigheden in de mijnen, kunnen wij het
"Eerste Rapport" van de Commissie beschouwen als eerste bijzonder onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de limburgse mijnen rond 1900. De
conclusies in het Rapport droegen de Commissie een bijzonder zware taak
op; het scheppen van een zodanige regeling van de arbeid dat daarmee aan de
ongunstige omstandigheden en geconstateerde tekortkomingen een einde
werd gemaakt.
Op het gebied van de bescherming van de arbeider best on den twee wettelijke regelingen, die zich met onderhavige zaten bezighielden. Allereerst de
Arbeidswet van 1889, die zich het tegengaan van overmatige en gevaarlijke
arbeid van jeugdige personen en vrouwen ten doel stelde. Daarnaast was er
de Veiligheidswet van 1895, die bepalingen inhield met betrekking tot de beveiliging van het verblijf in fabrieken en werkplaatsen, onverschillig of de
verblijvende personen mannen, vrouwen of jeugdige personen waren. Een
dringende aanvulling en verbetering van deze wetten was rond 1900 geboden.
De genoemde Arbeids- en Veiligheidswet beoogden beide bescherming van
de arbeider. Ook al vulden beide wetten elkaar aan, toch bleef bij de Arbeidswet de categorie van volwassen mannen buiten de wettelijke bescherming,
"wijl het nog niet noodig werd geacht, Qok te hunnen aanzien beschermend
op te treden" 104). Daarbij kwamen de eigenlijke beschermende bepalingen
voor in algemene maatregelen van bestuur en niet in de wetten zelf. Er was
onder hand genoeg ervaring opgedaan om tal van dwingende voorschriften in
een wettelijke regeling neer te leggen. De regering besloot zodoende de bescherming van de arbeid opnieuw en meer volledig te regelen. Deze regeling
resulteerde in het ontwerp-Arbeidswet 1904. Dit on twerp was een voortzetting van de in 1889 door de wetgever ingeslagen weg, "om door ingrijpen
10' ) t.a.p., biz. 16
10') t.a.p., biz. 18

''') c. P. M. Romme, E. Kupers, P. A. Diepenhorst, C. W. de Vries, Vijftig joor
Arbeidswet 1889-1939 (Haarlem 1939), biz. 6.
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van de centrale Overheid de feitelijke onvrijheid van den arb eider te hulp te
komen, wanneer die feitelijke onvrijheid voerde tot wat als misstand werd
aangemerkt en op geen andere wijze dan door staatsinmenging de misstand te
verhelpen was" 10'). Deze opvatting kwam duidelijk naar voren in de eerste
zin van de memorie van toelichting, waar minister Kuyper schreef dat er geen
twijfel meer bestond over het feit, "dat het arbeidsvermogen in den boezem
der natie, zonder bescherming van overheidsweg aan zichzelven overgelaten,
schade lijdt"I06). Het ontwerp had de inhoud der Veiligheidswet in gewijzigde vorm overgenomen, hierdoor kwamen er ook voorschriften in voor die
voortaan aan volwassen mannen bescherming boden.
Dit ontwerp vormde een belangrijke schakel in de totstandkoming van het
mijnreglement. Het reglement bevatte veel analoge bepalingen, hetgeen niet
wil zeggen dat de ontwerp-bepalingen ongewijzigd zijn overgenomen. De
werking van het ontwerp-Arbeidswet strekte zich uit over uiteenlopende bedrijven.
Het aantal inrichtingen waarop het ontwerp-Arbeidswet van toepassing
was, was zo groot, dat het onmogelijk bleek al deze inrichtingen aan het toezicht van de Arbeidsinspectie te onderwerpen. Bij het reglement had men
daarentegen juist te maken met een zeer beperkt aantal grote ondernemingen, waarbij wellicht nooit een week zou voorbijgaan zonder dat er zich een
ambtenaar van het Staatstoezicht vertoonde. Daar de aard van het toezicht
heel anders was, moest men bij het redigeren van de voorschriften van een
enigszins ander stelsel uitgaan. Door de regeling van bovengrondse en ondergrondse werken in een reglement samen te vatten was het no dig zoveel mogelijk voor beide onderdelen hetzelfde stelsel te volgen. Aan de zeer uitvoerige
regeling van het ontwerp-Arbeidswet was het bezwaar verbonden dat het op
enkele punten te gedetailleerde voorschriften gaf. Dit bezwaar werd vermeden door aile voorschriften meer algemeen te stellen en vooral door geen bepaalde cijfers te noemen IO ').
Alvorens over te gaan tot de overwegingen van de Commissie inzake de
regeling van de werktijd en het waken tegen overmatige arbeid is het nuttig
om na te gaan welke regelingen reeds op de limburgse mijnen golden. Betreffende de mijnarbeid rees de vraag wat als arbeidstijd te beschouwen viel. De
opvattingen liepen uiteen. Men beschouwde als arbeidstijd:
of a. de duur van de arbeid in de eigenlijke werkplaats;
of b. de tijd die de arb eider onder de grond verbleef;
of c. de tijd die verliep tussen het ogenblik, dat de laatste kooi met arbeiders
van een dienst de schachtbodem bereikte, totdat de eerste kooi van dezelfde
dienst weer omhoog ging.
Echter geen van de drie aanduidingen was equivalent met de effectieve
arbeidsduur, omdat in aile drie de gevallen de rusttijden waren mee10') c. P. M. Romme, E. Kupers, P . a. Diepenhorst, C. W. de Vries, a. w., biz. 7.
106) Arbeidswet 1904, Ontwerp van wet gevo/gd door Memorie van Toelichting

(Haarlem 1904), biz. 87 .
101) Toelichting op het eerste on twerp, februari 1905, La.p., biz. 52 .
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gerekend'O'). Bij geen van de drie opvattingen was de tijd, gedurende welke
inderdaad gewerkt werd, de maatstaf, terwijl het toch in feite hierop aankwam. Het was echter praktisch onmogelijk om in een mijn, waar bijna iedere arb eider in een soort werkplaats voor zichzelf werkte, de effectieve arbeidsduur te controleren, zoals dat in een fabriek gebeurde; men was gedwongen een andere maatstaf te kiezen. Men moest een regeling zien te vinden, die voor aile betrokken arbeiders gelijke werking had.
De effectieve arbeidsduur was een slechte maatstaf. Men stuitte op moeilijkheden; het werk onder de grond was voor ieder persoon verschillend van
aard, daarbij moest de ene arbeider vaak verder lopen dan de ander om zijn
arbeidsplaats te bereiken. Daar men geen voor aile arbeiders gelijk werkende
regeling kon vinden, kwam men er meer en meer toe het werkelijk verblijf onder de grond als maatstaf te nemen, welke tenminste het voordeel had gemakkelijk controleerbaar te zijn. Een voorwaarde was, dat degene die het eerst in
de mijn afdaalde de mogelijkheid geboden moest worden deze ook als eerste
te verlaten. Bij de mijnen in Limburg was de duur van het verblijf onder de
grond voor de morgen ploeg gemiddeld negen en een kwart uur, voor de middagploeg gemiddeld 8, voor de nachtploeg varierend van 8 tot 10 uur, inclusief de tijd die nodig was voor het afdalen en het ophalen'09). Hieruit bleek
dat de effectieve arbeidsduur bijna steeds aanrnerkelijk onder de 8 uur bleef.
Een vergelijking met het buitenland leidde inzake het regelmatige verblijf onder de grond tot het volgende beeld"O):
Effectief
In
In
In
In

Limburg
Frankrijk (grote mijnen)
Engeland
Duitsland

±8
7-8
7-8
7-8

uur
uur
uur
uur

Van daglicht
tot daglicht
8-10 uur
9-9.30 uur
± 9 uur
±9 uur

Tegenover gegevens die gestaafd werden door gedegen onderzoek , stonden
in het "Eerste Rapport" ook conclusies waarvan de fundering te wensen
overliet en een bevestiging vormden van het optimistische denkbeeld van de
Commissie over het mijnwerk. Dit was met name het geval met de vrije tijd
en de werktijden. "Inderdaad zijn de werktijden van den mijnwerker bijzonder gunstig voor een huiselijk leven en kan men geenszins van hem zeggen,
dat hij slechts thuis komt om zich afgemat op zijn bed te werpen, zonder zich
om zijn gezin te kunnen bekommeren; waar zulks al mocht voorkomen, is de
schuld niet in de mijnen te zoeken maar weI in de mijnen vaak, in zoo grooten getale, omringende bierhuizen en kroegen", aldus de Commissie' "). Voor
de mijnwerker werden, wat de vrije tijd betrof, de levensvoorwaarden beter
10') Eerste Rapport van de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften, juli 1904,
La.p., biz. 18.
10') La.p., biz. 19
' I') La.p., biz. 20
111 ) La.p., biz. 21
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geacht dan voor welke arbeider ook. De Commissie was geheel overtuigd dan
van het feit, dat een mijnwerker een aanmerkelijk groter dee I van de dag vrij
had om zich aan zijn gezin te wijden, zich intellectueel te ontwikkelen, een
tuintje te onderhouden of zich te ontspannen, dan een fabrieksarbeider" 2 ).
Het is duidelijk, dat deze zo fleurig geschetste toes tan den nooit konden opwegen tegen de uit de mijnarbeid voortvloeiende nadelen.
Bij de beantwoording van de vraag, of een achturige arbeidsdag in de nederlandse mijnindustrie nodig was, verklaarde de Commissie dat geenzins gebleken was dat deze beperking van de arbeidsduur voor aile so orten van
mijnwerk meer nodig was dan voor zovele andere industrietakken, waar de
arb eiders lOnder twijfel in een minder goede positie verkeerden'") . Beschouwingen in het rapport hadden aangetoond dat de toestanden in goed ingerichte mijnen volstrekt niet ongunstig waren voor het leven en de gelOndheid van
de arbeiders; een dergelijk voorschrift aileen voor mijnwerkers werd niet nodig geacht. Nu was niet aile arbeid onder grond even zwaar, maar zelfs een
beperking tot het eigenlijke mijnwerk, het zware houwerswerk, werd door de
Commissie betwist" 4).
De wens van de arb eiders om van deze zware en lastige mijnarbeid
bespaard te blijven, was begrijpelijk; een verwezenlijking van deze wens
stond nog niet in het vooruitzicht. De praktische belangen van de industrie,
die zowel voor de arbeider als voor de mijnexploitant van belang werden
geacht, speelden een belangrijke rol bij het vraagstuk van de wenselijkheid en
de mogelijkheid van een achturige arbeidsdag.
Er was geen twijfel mogelijk over het feit dat de invoering van een regeling
lOals bedoeld door van Kol, de opbloeiende mijnindustrie in haar verdere
ontwikkeling lOU belemmeren, aldus de Commissie' "). De limburgse mijnindustrie had daarbij begin deze eeuw een behoorlijke concurrentie te duchten
van de buurlanden en de ligging van het kolenbekken lOnder verbinding met
de grote waterwegen bood, met het oog op de binnenlandse markt, ook al
geen voordeel.
Op de vraag welke invloed de invoering van de achturige werkdag op de
produktie had, kon geen eensluidend antwoord gegeven worden. Hierbij
hing veel af van de factoren, die in elke mijn en in elk kolenbekken verschillend waren, lOdat er moeilijk iets over te zeggen viel"·). Het onveranderd
houden van de prod uk tie wanneer de arbeidstijd verkort werd, werd in mijnen met daarvoor bijlOnder geschikte kolenlagen mogelijk geacht; er lOuden
aileen hogere kosten gemaakt moeten worden en een groot aantal beschikbare arbeidskrachten lOuden daarvoor aanwezig moeten zijn, maar daar ontbrak het aan in Limburg. Het gevolg lOU een kwijnende industrie zijn met
nadelige gevolgen voor de exploitant en voor de arbeider: De arbeider werd
"') La.p., biz. 21
"') Eerste Rapport van de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften, juli 1904,
La.p., biz. 21.
"4) La.p., biz. 21.
.") La.p., biz. 22 .
"') La.p., biz. 22 e.v.
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immers betaald naar geproduceerde hoeveelheid; een vermindering van loon
als gevolg van de vermindering der arbeidsduur zou wellicht tot ontevredenheid leiden '17 ).
Als middel tot vermeerdering der produktie was de Commissie het drie
ploegenstelsel bekend; zij zag er echter weinig heil in. Wanneer gedurende
24 uur voortdurend steenkool geproduceerd moest worden, waren daarvoor
voorwaarden no dig die nooit tegelijkertijd in het limburgse kolenbekken
aanwezig konden zijn, waaronder onder andere het genoemde arbeiderspotentieel.
Uit het voorafgaande blijkt, dat het vaststellen van een wettelijk maximum
voor de effectieve arbeidsduur onmogelijk was. Met deze maatstaf viel niet te
werken; hij viel gewoonweg niet te controleren. Zodoende kwam de Commissie ertoe het werkelijke verblijf onder de grond als maatstaf te nemen; deze
had het voordeel wei gemakkelijk controleerbaar te zijn. Maar bij deze maatstaf bleek een achturige werkdag ongewenst en niet in overeenstemming te
brengen met de eisen die in de mijnindustrie gesteld werden. Een verblijf van
acht uur onder de grond zou slechts 6-j- tot 7 uur overlaten voor effectieve produktiearbeid. Dat de effectieve arbeidstijd niet langer dan acht uur mocht duren, was voor de Commissie aanleiding om voor het geregeld verblijf onder
de grond een tijd van maximum negen uur vast te stellen" 8 ) .
Op grond van genoemd uitgangspunt kwam de Commissie in haar "Eerste
Rapport" tot de volgende voorstellen inzake de arbeidsduur:
"Artikel1
1) Arbeiders mogen in een mijn niet langer dan 9 uur in ieder tijdvak van 24
achtereen volgende uren onder den grond verblijven.
2) Ais het verblijf onder den grond wordt gerekend de tijd verloopende tusschen het begin van de afdaling van een ploeg tot het begin van het weder boven
komen van dezelfde ploeg.
3) Het ophalen van een ploeg mag hierbij niet langer duren dan het neerlaten.
4) De arbeiders hebben het recht om in dezelfde volgorde uit de mijn te worden
opgehaald als waarin zij werden neergelaten.
Artikel2
Het voorgaande artikel geldt niet voor hen, die slechts tijdelijken arbeid onder
den grond verrichten, indien eenige andere bepaling voor hen den arbeidsduur regelt' '''').

De Commissie was van mening, dat er categorieen van mijnwerkers warenvoor wie een werkelijke arbeidsduur van acht uur alleszins gewettigd was . AIlereerst werd gedacht aan jeugdige personen voor wie het werk onder de
grond zeer nadelige gevolgen had. Deze arbeid van jeugdige person en kon
niet verboden worden; daarmee zou de opleiding van toekomstige mijnwerkers verhinderd worden. Trouwens gezien de methodes van werken onder de
grond, zou het toch praktisch onmogelijk zijn om het verblijf van jeugdige
personen korter te doen duren dan dat van de volwassenen. De Commissie
"') t.a.p., biz. 23. e.v.
"') t.a.p., biz. 25.
"') t.a. p., biz. 26.
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ging er van uit, dat als de bescherming van jeugdige personen niet bereikt kon
worden door verkorting van werktijd of het geven van afwijkende voorschriften, in elk geval controle op de leeftijd inzake toelating tot de ondergrondse werken en een bijzondere bevoegdheid van de toezichthoudende
ambtenaren om jeugdige personen die blijkbaar te zwak waren voor het on- ,
dergrondse werk te verwijderen, een stap in de goede richting zouden
betekenen" O). Voor arbeid van bijzondere zware en gevaarlijke aard moest
de leeftijd hoger worden gesteld. De Commissie meende niet verder op deze
kwestie te moeten ingaan, omdat het in het "Eerste Rapport" zuiver om het
vraagstuk van de arbeidsduur ging, Zij wees wei op het feit dat zij ter zijner
tijd voorschriften zou geven, waarbij overeenkomstig de bestaande toestand,
arbeid onder de grond voor bepaalde person en verboden of aan een bepaalde
leeftijdgrens gekoppeld zou worden'2l) .
In het hoofdstuk "Arbeid" van het eerste ontwerp treffen wij in het bijzonder die voorschriften aan, die krachtens artikel 9, sub. b, der Mijnwet
1903 in het reglement opgenomen dienden te worden. Maar ook in andere
hoofdstukken, met name hoofdstuk XI, "Gezondheidsmaatregelen", vinden
we voorschriften die eigenIijk onder het hoofdstuk "Arbeid" thuishoorden.
Het zijn die onderwerpen die in artikel9 sub. b. met name genoemd worden
waartoe de Commissie zich in dit hoofdstuk hoofdzakelijk bepaalde, te weten, de arbeid van jeugdige personen en vrouwen; de arbeidsduur; het tijdstip
van aanvang en van het einde van de dagelijkse arbeid; rusttijden en schafttijden en de arbeid op de wekelijkse rustdag en op dagen die daarmee zijn
gelij kgesteld.
Een moeilijke kwestie voor de Commissie bleek de vraag, hoe de uitvoering
van de voorschriften genoemd in het hoofdstuk gewaarborgd moesten worden. Het ontwerp-Arbeidswet 1904 gaf in de tweede afdeling van het hoofdstuk over het toezicht een geheel van bepalingen aan de ambtenaren belast
met het toezicht, krachtens welke hij naleving van de bepalingen kon
nagaan'22). De Commissie was echter van mening dat een uitgebreide regeling
zoals die in het ontwerp-Arbeidswet voorkwam, niet nodig was. Het toezicht
bij de mijnen strekte zich over een vee I geringer aantal inrichtingen uit en kon
zodoende veel nauwkeuriger geschieden '23 ).
Inzake arbeidsduur werd overeenkomstig het "Eerste Rapport" van de
Commissie bepaald, dat de arb eiders niet langer dan negen uur per etmaal in
de ondergrondse werken mochten verblijven '24 ). Wat de redactie betrof,
wenste een minderheid dat gesproken werd van een verbod om langer dan negen uur arbeid te verrichten en dat bepaald werd, dat als arbeid werd aangemerkt het bedrijf in de ondergrondse werken. Zij achtte een redactie waarin
uitsluitend een verblijfsverbod lag opgesloten en waarbij niet de arbeidsduur
120) La.p., biz. 26.
Ill) La.p., biz. 27.

"') Arbeidswet 1904, Ontwerp van wet gevolgd door Memorie van Toelichting
(Haarlem 1904), biz. 73.
121) Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, La.p., biz. 272.
''') Eerste ontwerp mijnreglement, februari 1905, La.p., artikel 257.
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geregeld werd in strijd met de Mijnwet van 1903, zodoende werd niet uitgesloten dat de bestuurders de arbeider na verblijf in de ondergrondse werken
boven de grond liet werken. De meerderheid yond het eehter raadzaam, zich
aan de in het "Eerste Rapport" gekozen redaetie te houden. Naar haar oordeel zou hierdoor duidelijker naar voren komen, dat de effeetieve arbeidsduur in de ondergrondse werken niet te regelen viel en dat men zieh wei tot
het verblijf onder de grond beperken moest. Strijd met de wet werd niet aanwezig geaeht; verder werd het niet mogelijk geaeht dat de arbeiders na hun
ondergrondse taak nog bovengronds te werk zouden worden gesteld l2S ) .
Bij de regeling van de arbeid in het eerste ontwerp een seheiding gemaakt
tussen arbeid op de "bovengrondsehe werken" en in de "ondergrondsehe
werken" . Met betrekking tot de bovengrondse werken werd zoveel mogelijk
aansluiting gezoeht bij het ontwerp-Arbeidswet 1904"6). Het betrof hier namelijk inriehtingen die wei deel uitmaakten van de bovengrondse werken,
maar die tevens in een industrietak buiten het mijnbedrijf aangetroffen konden worden; een overeenkomstige wettelijke regeling van de arbeid in de inriehtingen der bovengrondse werken bleek noodzakelijk. De regeling overeenkomstig het ontwerp-Arbeidsewet braeht aileen dit verse hi I mee, dat op de
ene inriehting de Arbeidsinspeetie en op de andere het Staatstoezieht op de
Mijnen het toezieht op de naleving van de bepalingen hield.
Het on twerp stelde de minimumleeftijd voor arbeid in de bovengrondse
werken, gelet op het gevaarlijk karakter van het werk in het mijnbedrjf, op
14 jaar; in tegenstelling tot het ontwerp-Arbeidswet dat uitging van een leeftijdgrens van 12 jaar'27). De leeftijd van 14 jaar kwam overeen met de praktijk zoals die tot dan toe bij de limburgse '28 ) mijnen gevolgd was. Vele artikelen betreffende de arbeid in de bovengrondse werken van een mijn hadden
naast de jeugdige personen betrekking op de vrouwelijke arbeidskraehten.
Opmerkelijk is eehter zoals in het jaarverslag van de Ingenieur der Mijnen
valt te lezen dat geen enkele vrouw in de limburgse mijnen werkzaam was"').
Hoewel door een van de leden de eommissie was voorgesteld vrouwenarbeid
zowel boven- als ondergronds te verbieden, was de eommissie van mening dat
voor een dergelijk verbod niet voldoende termen aanwezig waren IJO ) .
"Personen, die hun zestiende jaar niet voleind hebben, alsmede vrouwen
mogen geen arbeid in ondergrondsehe werken verriehten", zo luidde artikel
248 lid 1 van de ontwerp-maatregel. Daar in de mijnen geen arbeid van vrouwen en kinderen beneden de 16 jaar voorkwam, werd een bestendiging van
deze toestand als vanzelfsprekend besehouwd.
De arbeid in de ondergrondse werken braeht voor personen die nog niet
volwassen waren bijzondere gevaren mee, zoals uit het "Eerste Rapport" van
''') Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, La.p., 279 e.v.
'26) Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, La.p., biz. 268.
' 27 ) Arbeidswet 1904, Ontwerp van wet gevo/gd door Memorie van Toelichting
(Haarlem 1904), arL 63.
12') Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, La.p., biz. 274.
'29) Verslag van den Ingenieur der Mijnen, betreffende de exploitatie der mijnen en
steengroeven in Limburg over het jaar 1903, La.p., biz. I.
'10) Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, La.p., biz. 274.
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de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften bleek. Treffend schetste De
Nieuwe Limburg Koerier de ondergrondse situatie als voigt: "De mijnwerker
arbeid ver van het daglicht, in den schijn van een bleek en vaal lamplicht, in
een natte en gewoonlijk zeer hooge temperatuur. Hij ademt een slechte lucht,
arm aan zuurstof en met kwade dampen gevuld. Hij vermoeit zijn armen in
een smalle lage galerij, het lichaam gebogen; somwijlen zelfs is hij genoodzaakt zich langs den grond uit te rekken om de kolen met een houweel te kappen. Daarom dan ook is hij onderhevig aan bizondere misvorming en ziekten" Ill). De Commissie meende de leeftijdsgrens op 20 jaar te moeten zetten,
wanneer geen geneeskundige verklaring aanwezig was waaruit bleek, dat de
lichamelijke gesteldheid zonder nadelige gevolgen de ondergrondse arbeid
toeliet (artikel249)132). Door de leeftijd op 20 jaar te zetten streefde de commissie een tweeledig doel na, het verhinderen dat personen voor wie de ondergrondse arbeid nadelig werd geacht tot de werken toegelaten werden en het
voorkomen dat degenen die reeds ondergronds werkten, in verband met
eventuele schadelijke gevolgen doorgingen met dit werk"J).
Ook bij andere artikelen ging het on twerp uit van deze leeftijdsgrens, niet
dat het daarbij ging om zware, ongezonde arbeid, maar omdat in deze gevallen het werk samenhing met een grote verantwoordelijkheid bij de taakvervulling.
De overige artikelen die betrekking hadden op de ondergrondse arbeid
drukten op de in die artikelen genoemde personen een bepaalde verantwoordelijkheid ter bescherming van de jeugdige, meestal onervaren arbeiders. Zo
bleek uit de toelichting, dat artikel 255 tot doel had dat er steeds een bepaald
persoon als voorman werd aangewezen; ontbrak een dergelijke voorman dan
werd de bestuurder schuldig aan een overtreding geacht 'l4 ).
Inzake de regeling van het overwerk werd artikel 4 uit het "Eerste Rapport" van de Commissie overgenomen. Dit artikel luidde: "Met afwijking
van het bepaalde in de 1e alinea van artikel 1, kan door of namens den
minister, tijdelijk, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk vergunning worden
verleend het verblijf onder den grond te verlengen, met dien verstande dat die
verlenging per etmaal niet langer dan 4 uur en voor elk tijdvak van 4 weken
niet langer dan 9 uur bedrage".
Een meerderheid van de Commissie was van mening, daar het overwerk tot
zoveel ontevredenheid aanleiding had gegeven en bij de arbeid onder de
grond zo verwerpelijk was, dat het beperkt moest worden tot onvermijdelijke
en noodzakelijke gevallen. De reden voor deze beperking was voor de Commissie de overweging, dat een verblijf van negen uur in de ondergrondse
werken meer als voldoende was en dat het eisen van een langer verblijf neerkwam op een misbruik maken van de, daartoe in de regel gedwongen, arbeider. Zeker in het geval van zuiver winstbejag, zoals bijvoorbeeld overwerk in
Il l) de

Nieuwe Limburger Koerier, 17 maart 1906.

132) Eerste ontwerp mijnreglement, februari 1905, t.a.p., artikel 249.
Ill) Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, t.a.p., biz. 277.
IH) t.a.p., biz. 278.
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geval van een spoedbestelling, zou het werk ongeoorioofd moeten zijn. De
toestand in de Limburgse mijnen, waar de klachten met betrekking tot het
overwerk niet van de lucht waren, was voor de Commissie een goede reden
om het overwerk aan banden te leggenl31).
Bij aile voorschriften was rekening gehouden met een absoluut verbod van
zondagsarbeid. De artikelen betreffende de arbeid op de wekelijkse rustdag
en op dagen die daarmee waren gelijkgesteld bevestigden het algemene bij de
limburgse mijnen gehanteerde beginsel, dat op zondag en op christelijke
feestdagen niet gewerkt werd. Van artikel6 uit het "Eerste Rapport" inhoudende: "De arbeid op Zondagen, op algemeen erkende christelijke feestdagen, die daartoe door den minister, hetzij voor aile, hetzij voor bepaalde termijnen, zullen worden aangewezen, is verboden", werd in tal van opzichten
van afgeweken. Naar oordeel van de Commissie kwam de minister niet de bevoegdheid toe, te beslissen over het al dan niet belangrijk zijn van een feestdag. Er werd verder de voorkeur aan gegeven om het soort arbeid dat op zondag weI geoorioofd zou zijn, ruimer te omschrijven in die zin, dat het arbeid
moest zijn, die "met het oog op de geregelden gang van het bedrijf" ook op
zondag moest worden verricht 136).
De voorstellen neerge1egd in het "Eerste Rapport" van de Commissie voor
de Mijnbouwvoorschriften en de regeling van de arbeid in het eerste ontwerp
kregen des te meer betekenis, wanneer men bedenkt dat er geen sprake was
van een voortbouwen op bestaande regelingen of grondslagen. De ontoereikendheid van de bestaande arbeids- en veiligheidsvoorschriften was herhaaldelijk aangetoond. Bij de Mijnwet van 1810 bleek, dat er wei werd toegezien
op de veiligheid, maar niet op de arbeidsduur of het te werk stellen van vrouwen of kinderen bij de mijnarbeid; van bepalingen in het be lang van deze
categorien of van jeugdige personen in de ondergrondse werken was geen
sprake l37 ). Buiten de aandacht voor de kinderarbeid, bemoeide het Decreet
van 3 januari 1813 zich verder niet met de arbeidsduur. In het reglement van
1877 trof men een bepaling betreffende verbod of regeling van de arbeid van
vrouwen of jeugdige personen niet aan l38 ).
Een geheel nieuwe regeling bood de oplossing.
In de verschillende reakties ging de meeste aandacht uit naar de artikelen
240 en 257 van het ontwerp.
Op grond van artike1257 van het ontwerp mochten de arb eiders niet langer
dan negen uur in de ondergrondse werken verblijven. Dit werd door de Centrale Bond van R.K. Mijnwerkersvereenigingen nos te lang geacht: volgens
haar moest het maximum terug gebracht worden tot acht uur. In haar "Rapport" somde zij drie redenen op, die voor een achturige werkdag pleiten. Op
de eerste plaats zou een verkorting van de arbeidsduur, binnen een zekere
grens, geen vermindering van de productie tot gevolg hebben. Als voorbeeld
Ill) Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, La.p., biz. 280. e.v.
"') La.p. bIz. 281. e. v.
Ill) Boekhold, a.w., biz. 296 e.v.
Ill) Breukelman, a.w., biz. 268 e.v.
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haalde de Bond de ervaringen opgedaan in Engeland, Oostenrijk, de Verenigde Staten en de mijn "Nordstern" in Duitsland aan 13 · ) . Op de tweede plaats
was de tijd, dat effectief gewerkt werd, nooit meer dan 7t Ii 8 uur per dag. In
dit verb and noemde de Centrale Bond de Domaniale Mijn te Kerkrade 14 0).
Daar was de arbeidsduur bepaald op 9t uur per dag, de eerste ploeg van de
dagdienst daalde om 6 uur 's morgens af en kwam op zijn vroegst half vier
weer bovengronds. Nu was het echter in de praktijk zo, dat de eerste ploeg
niet om half zeven begon, maar om half acht en om drie uur met werken ophield. Er werd dus niet meer dan 7+ uur per dag effectief gewerkt. Hierdoor
was het duidelijk, aldus de Centrale Bond, dat door een wettelijke bepaling
van een achturige werkdag de produktie niet zou verminderen, want de arbeider zou bij invoering van de achturige werkdag, verplicht zijn de hele tijd van
zijn verblijf onder de grond te werken 14I ). Ten derde was het voor de mijnwerker onmogelijk gedurende 9 uur of langer, onafgebroken ongezond werk
te verrichten I " ) .
In tegenstelling tot hetgeen de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften
in haar "Rapport" met betrekking tot de arbeidsduur in de mijnen stelde,
yond de Centrale Bond het werk in de mijn wei degelijk ongezond. Op pagina
negen van haar "Rapport" vermeldde de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften een lijst van ziekten, opgesteld door de "Knappschaftverein Bochum", waaruit bleek, dat sterfgevallen ten gevolge van ziekte van de ademhalingsorganen het grootst waren bij de mijnwerkers. Dat deze ziekten zo
vaak voorkwamen, was volgens de bovengenoemde Commissie te wijten aan
het feit, dat de mijnwerkers, meer dan andere arbeiders bloot stonden aan
tocht en kou '4l ). De Centrale Bond was het met deze uitspraak niet eens. De
eigenlijke reden van deze ziekten van de ademhalingsorganen lOU het jarenlang inademen van fijne deeltjes kolen-en steenstof zijn, terwijl de lucht vergiftigd was door kruit- of dynamietdamp l44). Het was wei degelijk zeer ongelOnd werk! Verder was de Centrale Bond, anders dan de Commissie voor de
Mijnbouwvoorschriften, van mening dat bij een lange arbeidsduur, het aantal ongelukken ten gevolge van oververmoeidheid en daardoor veroorzaakte
onoplettendheid, zeker lOuden toenemen. "Resumeerende, achten wij door
de zwaarte van en ook bij de beste techniek, steeds nog ongelOnden arbeid
zonder het gebruiken van warm eten of drink en, den achturigen arbeidsdag
niet aileen gewenscht, maar noodzakelijk om het voortbestaan te verzekeren
van eene krachtige, gelOnde mijnwerkersbevolking"'.,).
De opmerkingen van de Vereeniging tot behartiging van de belangen der
Limburgsche Mijnindustrie over de voorschriften inzake de arbeidsduur hadden aileen betrekking op de bepalingen inzake de maximale arbeidsduur v~~r
".)
'40)
"')
''')
''')
''')
''')

Rapport van den Centralen Bond, 24 april 1905, t.a.p., biz. 4.
t.a. p., biz. 4.
t.a.p., biz. 5.
t.a.p., biz. 5.
t.a.p., biz. 5.
t.a.p., biz. 5.
t.a.p., biz. 6.
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bovengrondse arbeiders. Artikel 240 van het on twerp bepaalde de maximale
arbeidsduur voor arbeiders, die bovengronds werkzaam waren op 11 uur per
dag; voor de machinisten van de liften en voor de schachtseingevers op 8 uur
per dag. In de toenmalige wetgeving was de maximale arbeidsduur per dag
een onbekend beginsel. Wei beoogde het Ontwerp-Arbeidswet 1904 dit beginsel in te voeren voor bepaalde groepen van bedrijven, waarin of nachtarbeid verricht werd Of de arbeiders blootgesteld waren aan schadelijke invloeden. De vraag was of de bovengrondse werkplaatsen van een mijn onder
deze categorie van bedrijven gerangschikt konden worden. Omdat er 's
nachts gewerkt werd weI. De nachtarbeid was volgens de Vereeniging onvermijdelijk: er moesten in verband met de werkzaamheden ondergronds stokers aanwezig zijn, evenals schachtseingevers en liftmachinisten. Zij ontkende echter dat de bovengrondse arb eiders bloot zouden staan aan "schadelijke
invloeden", omdat zijn in ruime werkplaatsen werkten, waar zij geen last
hadden van kolenstof, terwijl zij geregeld buiten pauzeerden '46 ).
De beperking van de arbeidsduur voor de schachtseingevers en liftmachinisten werd door de Vereeniging erg overdreven geacht. Het gevolg van deze
beperking lOU zijn, dat er nieuwe arbeiders aangetrokken moesten worden,
met aile financiele gevolgen vandien. Haar inziens zou het veel verstandiger
zijn, om in navolging van de Duitse en Belgische mijnwetgeving, geen wettelijke bepaling m.b.t. de arbeidsduur voor bovengrondse arbeiders in het
ontwerp-mijnreglement op te nemen '47 ).
De Directeur-Generaal van de Staatsmijnen had zowel op de bepalingen inzake de bovengrondse, als op de bepalingen inzake de ondergrondse arbeidduur kritiek.
Wenckebach yond het onjuist, dat er een andere regeling met betrekking
tot de arbeidsduur in de bovengrondse werkplaatsen zou gelden, dan in
andere bedrijven, waar gelijke arbeid op gelijke wijze werd uitgeoefend.
Hij noemde in dit verband o.a. de bediening van het ketelhuis, de arbeid
in de magazijnen en herstellingswerkplaatsen '48 ). Ondanks dit bezwaar was
Wenckebach het toch eens met de vastgestelde arbeidsduur van elf uur
per dag voor de bovengrondse arbeid, aileen werd er bij deze regeling geen
rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden, lOals de wisseling van
ploegen, ziekte of verzuim van de arbeiders etc. Het verlenen van een vergunning door de ambtenaren van het Staatstoezicht om over te werken werd
door Wenckebach niet voldoende geacht om in al deze gevallen te
voorzien '49 ) .
Over het nut van de beperking van de arbeidsduur voor ophaalmachinisten
en schachtseingevers tot acht uur per dag had Wenckebach zijn twijfels. "Er
verloopen regelmatig geheele diensttijden, waarin de arbeid van deze personen uiterst gering en zeker niet inspannend is" "0). De voorgestelde arbeids'46) Eerste nota van de Vereeniging, 23 juni 1905, La.p., bIz. 42.
'47) La.p., bIz. 42.
'48) Beoordeling Directeur-Generaal Staatsmijnen, 30 juni 1905, La.p., bIz. 31.

"') La.p., bIz. 32.
''') La. p., bIz. 33.

HET MIJNREGLEMENT

1906

263

duur voor deze arbeiders zou volgens hem aileen moeten gelden, gedurende
die tijd, dat er erg veel gebruik gemaakt werd van de liften'").
De reaktie van Wenckebach op artikeI257 van het ontwerp-mijnreglement,
dat een maximale verblijfsduur van negen uur per dag voor de arb eiders in de
ondergrondse werken voorschreef, was kort en duidelijk. Ondanks het feit
dat hij erkende, dat er, zowcl-wat de arbeidsduur als wat het overwerken betrof, in het verleden dingen gebeurd waren die niet door de beugel konden en
"wellicht nog weI eens voorkomen", was hij van mening dat het niet raadzaam zou zijn artikel 257 in te voeren' 12). Dit, omdat de invoering van deze
maximale arbeidsduur van negen uur per dag (de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften sprak niet van arbeidsduur, maar van verblijfsduur), de
concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland slechter zou maken.
Tegen de beperking van de arbeidsduur op zich had hij geen bezwaar.

13. Het Staatstoezicht op de Mijnen
Aanvankelijk was er geen sprake van een Staatstoezicht op het mijnwezen.
De eerste franse mijnwet van 1791 bevatte daar omtrent geen regeling. In
1797 kreeg het Staatstoezicht, vooruitlopend op de wet van 1810, enige
gestalte, doordat het franse gouvernement een Hoofdingenieur der Mijnen
benoemde, een "ingenieur en chef de mines" belast met het toezicht op de
mijnbouwkundige activiteiten in verschillende departementen, waar ook het
huidige zuid-oost Limburg toebehoorde' 13). De grondslag voor het toezicht
van de "Administration des Mines" op het mijnwezen was neergelegd in titel
V van de Mijnwet van 1810 betreffende: "De I'exercise de la surveillance par
I' Administration". De duidelijke organisatie van de Administration des
Mines bleek uit de artikelen 47 tot en met 50.
Deze bepaalden het volgende:
Artikel 47: "Les ingenieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre
de I' interieur et des prefets, une surveillance de police pour la conservation des
edifices et la silrete du sol" .
Artikel 48 : ,,115 observeront la maniere dans I'exploitation sera faite, soit pour
eclairer les proprietaires sur ses incovenients ou son amelioration, soit pour
avertir I'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient" .
Artikel 49 : "Si I'exploitation est restreinte ou suspendue, de maniere 11 inquieter
la silrete publique ou les besoins des consommateurs, les prefets, apres avoir entendu les proprietaires, en rendront compte au ministre de I' interieur pour yetre
pourvu ainsi qu'il appartiendra" .
Artikel 50: "Si I'exploitation compromet la silrete publique, la conservation des
puits, la solidite des travaux, la silrete des ouvriers mineurs ou des habitations de
la surface, il y sera pourvu par Ie prefet, ainsi qu'il est pratique en matiere de
grande voirie et selon les lois''' '').

De taak van de "Administration des Mines" werd zeer duidelijk omschreven in een bij de mijnwet van 1810 behorende instructie geheten: "InstrucIH ) t.a.p., biz. 33.

"') La.p., biz. 30 en 34.
''') Raedts, a. W •• bid. 48 e. v.
''') Bibliotheek Staatstoezicht op de Mijnen, Mijnwet 1810.
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tion du Ministre de I'interieur Montalivet du 3 aofit 1810, relative it I'execution de la loi du 21 avril de la meme annee, sur les mines, usines, salines et
carrieres". Hieruit bleek naast de regeling van de uitvoering van de wettelijke
bepalingen, vooral een zeer belangrijke adviserende taak il '). Ook de wetgever zag de "Administration des Mines" in 'die tijd meer als een adviserend
dan een controlerend orgaan. Deze status kwam duideJijk naar voren in het
decreet van 3 januari 1813. Het bevatte nameJijk een administratieve instructie en gaf de procedure aan die de "Ingenieur des Mines" moest volgen wanneer een ongeval had plaatsgevonden. Het was ook de "Ingenieur des
Mines" die over maatregelen ter voorkoming van ongevallen overleg pleegde
met de exploitant en daarbij adviseerde over de bedrijfsvoering ll6). In 1839
kreeg de provincie Limburg, destijds het Hertogdom Limburg, haar huidige
begrenzing. Dit betekende dat de bemoeiingen van de "Administration des
Mines" voor ons land aileen betrekking had den op de ontginning door de
Domaniale Mijn en de mijnen Neuprick en Bleyerheide. Door de vele boringen tussen 1850 en 1860 werd de taak van de "Ingenieur des Mines" uitgebreider. Tot zijn taak behoorde voortaan ook het uitbrengen van advies over
concessieaanvragen. Verder beperkten de inspecties van de ingenieur zich
hoofdzakelijk tot het onderzoek van dodelijke ongevallen il7 ). De taakuitbreiding van de dienst had tot gevolg, mede op grond van de overweging, dat
de functie van de "Ingenieur des Mines" een meer algemener karakter moet
krijgen, dat het beheer en het toezicht van de mijnen en groeven uitgebreid
werd tot heel Nederland il '). Toen in 1877 het eerste nederlandse mijnreglement werd ingevoerd, had dit tot gevolg dat naast de adviserende taak van
het Staattoezicht, toen nog genoemd de dienst van het mijnwezen, de controlerende taak steeds meer op de voorgrond kwam 'l9 ). In verband met de toenemende mijnbouwkundige activiteiten eind tweede helft der vorige eeuw,
bleek versterking van de dienst noodzakelijk. Als zodanig werd op I april
1894 de heer C. Blankevoort, een mijnbouwkundig ingenieur, als adjunctingenieur van de dienst benoemd. In 1897 volgde Blankevoort na een plotseling overlijden van Van der Elst, deze als Ingenieur opJ60). De mijnwet van
1903 beoogde in allerlei opzichten een aanpassing aan de behoeften van de
moderne tijd, zo ook wat betreft het Staatstoezicht. Aan de Commissie voor
de Mijnbouwvoorschriften werd de door de wet beoogde regeling voor verwezenlijking opgedragen.
Alvorens over te gaan tot de eigenlijke regeling van het Staatstoezicht, zoals die werd voorgesteld in het ontwerp, besteden we eerst enige aandacht aan
de vraag of artikel 9 van de Mijnwet een volledige regeling van het toezicht in
het reglement toeliet. Hierover bestond binnen de Commissie onenigheid.
IS') Bibliotheek Staatstoezicht op de Mijnen, Instructie van Montalivet van 3
augustus 1810.
"') Martens en Geven, t.a.p., biz. 90.
1l1) Martens, a. w., biz. 57.
Ill) a. w., biz. 59.
IS') Konink!ijk Besluit 28 juni 1877, Staatsblad 1877 no. ISS, zie artikelen 27 tot en
met 31.
'60) Martens, a. w., biz. 61 .
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De Commissie was het er in het algemeen over eens, dat in haar opdracht
de volledige regeling van het toezicht was vervat. Een minderheid was van
mening, dat regeling van het toezicht niet in het reglement thuishoorde. Indien het reglement weI een volledige regeling bevatte, zou het volgens hen
geen uitvoering geven aan artikel 9 van de Mijnwet. Deze leden baseerden
hun standpunt op de bewoordingen van artikel91id I, sub.c krachtens welke
bij algemene maatregel van bestuur voorschriften gegeven werden "ten behoeve van het toezicht op de naleving van de krachtens dit lid sub. a en sub. b
gegeven voorschriften", waaruit geen andere concIusie getrokken kon worden dan dat het toezicht op een andere plaats al geregeld was"').
De meerderheid van de Commissie was het niet eens met dit stand punt.
Volgens hen was het weI de bedoeling van de wetgever om het toezicht volledig in het reglement te regelen. De Mijnwet 1903 trok juist in artikel 13 die
artikelen van de franse mijnwet in, waarop de regeling van het toezicht gebaseerd was, namelijk de artikelen 47 tot en met 50. Daarbij werd in de memorie van toelichting op artikel13, deze intrekking gemotiveerd met de woorden
"dat in de bij artikel 9 bedoelden algemeenen maatregel het toezicht volledig
zal worden geregeld""'); hetgeen bovenstaand standpunt verklaarde, dat
met de wettelijke formule niets anders bedoeld werd, dan hetgeen in het oorspronkelijke wetsontwerp te lezen stond. Omdat krachtens artikel 12 lid 1
van de Mijnwet 1903 bij dit reglement de ambtenaren be last met het toezicht,
aangewezen moesten worden, gaf de meerderheid van de Commissie er de
voorkeur aan het toezicht volledig te regelen'·').
In het ontwerp bevatte hoofdstuk XIV een volledige regeling van het toezicht. Bij de inwerkingtreding van het reglement kon een nieuwe regeling niet
uitblijven, hetgeen trouwens door de intrekking van de artikelen 47 tot en
met 50 van de franse mijnwet, onvermijdelijk bleek. Opgemerkt dient te worden, dat bij de regeling in het ontwerp het College van Gedeputeerde Staten,
als schakel tussen de eigenlijke technische ambtenaren en de minister, in het
toezicht kwam te vervallen. Tot dan toe werd het toezicht rechtstreeks onder
de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid uitgeoefend door het College van Gedeputeerde Staten (krachtens Koninklijk Besluit van 18 september
1818 (Staatsblad, no 35) in de plaats getreden van de prefets waarover de
franse mijnwet sprak) en de Ingenieur der Mijnen; de wet van 1810 sprak van
"Ies ingenieurs des mines", maar in ons land werd een functionaris voldoende geacht. Het Koninklijk Besluit van 31 maart 1894 droeg het onmiddellijke
toezicht op de mijnen en op de naleving van de daarop betrekking hebbende
verordeningen op aan een Ingenieur der Mijnen met de mogelijkheid een
adjunct-Ingenieur der Mijnen toe te voegen. Deze be paling had volgens de
Commissie de uitvoerige regeling vervangen omtrent de organisatie van de
"ingenieurs des mines" vervat in het keizerlijk decreet van 18 november
1810. Dit decreet werd nooit ingetrokken en het was de Commissie bekend
'61) Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, t.a.p., biz. 11.
162) Hande/ingen Tweede Kamer, 1902-1903, bijlagen vel 62, biz. 8.
16') Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, t.a.p., biz. 12.
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dat de bestuurders van de limburgse mijnen van oordeel waren, dat dit decreet hier ten lande nog rechtskracht bezat. De aanhef van de algemene maatregel van bestuur bepaalde dat dit decreet verviel bij inwerkingtreding van het
reglement'64).
De Gedeputeerde Staten zouden, ondanks dat de bovengenoemde artikelen uit de franse mijnwet vervallen waren en in artikel 1 tot en met 8 van de
Mijnwet 1903 aan hun een nieuwe taak was opgedragen, met de uitvoering
van wetten betreffende het mijnwezen belast blijven; dit leverde verder geen
bezwaar op om het toezicht buiten het College om, in handen van deskundigen te stellen'6'). Het onmiddellijk toezicht zoals dat begin deze eeuw funktioneerde werd volkomen ontoereikend geacht. De taak van de lngenieur
der Mijnen was veel te ruim; hij was de hoogste deskundige, degene die het
eigenlijke toezicht uitoefende en de mijnen inspecteerde. Het was dringend
nodig naast de reorganisatie ook het personeel, belast met het toezicht uit te
breiden.
De Commissie was unaniem van mening dat dit toezicht uitsluitend uitgeoefend moest worden door deskundige ambtenaren'66). Het ontwerp ging bij
de ambtenaren belast met het toezicht uit van vier rangen: de Hoofdingenieur
der Mijnen, de Ingenieur der Mijnen, de Adjunct-Ingenieur der Mijnen en de
Opzichter der Mijnen. De titel Ingenieur der Mijnen bleef behouden omdat
de Mijnwet van 1810 nog steeds verplichtingen en bevoegdheden voor de ,,Ingenieur des Mines" bevatte. De Commissie ging ervan uit, dat bij het inwerkingtreden van het reglement het toezicht moest bestaan uit een van elk der
bovengenoemde categorieen van functionarissen. Met de verwachte uitbreiding van de mijnbouw zou dit getal spoedig uitgebreid worden'6' ).
Vit de inhoud van het on twerp bleek duidelijk welke zware taak de Hoofdingenieur had; er werden hoge eisen aan hem gesteld, niet aileen van technische aard. Hij was het hoofd van dienst en zodoende verantwoordelijk voor
een goede gang van zaken. Zijn verhouding tot de onder hem staande ambtenaren, werd in artikel 275 geregeld. Vit tal van artikelen verspreid over het
hele ontwerp bleek, dat aile ambtenaren belast met het toezicht bepaalde
bevoegdheden hadden, die in geval van "oogenblikkelijk gevaar" zeer nuttig
waren.
Wat betreft de werkkring van genoemde ambtenaren was niet aileen het
toezicht in beperkte zin geregeld, maar ook de zorg voo'r naleving van wetten,
verordeningen en concessiebepalingen, kortweg aangeduid als mijninspectie.
Daar de mijnbouw zich wellicht spoedig zou uitbreiden, werd in artikel 274
de mogelijkheid geopend deze mijninspectie uit te breiden.
De opsporing van overtredingen vloeide voort uit artikel 12, lid 1, Mijnwet
1903. Dit artikel ging ervan uit dat de opsporing van bij de wet strafbaar
gestelde feiten bij dit reglement opgedragen werd aan ambtenaren, in het
Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, La.p., biz. 32.
''') La.p., biz. 284. e.v.
10') La. p., biz. 284.
''') t.a.p., biz. 286.
10')
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reglement genoemd. Opmerkelijk was de verplichting van de concessiehouder, de bestuurder en zijn person eel om aan de toezichthoudende ambtenaren, die inlichtingen, die feiten en zaken te verstrekken die naleving van het
reglement betroffen. Daartegenover bestond voor de ambtenaren van het
Staatstoezicht de verplichting tot geheimhouding van hetgeen hen over de bedrijfsvoering bekend of meegedeeld werd, voor zover dit door de bestuurder
verlangd werd en niet in strijd was met de bepalingen van het reglement. Deze
verplichting was al in sociale wetten van vroegere datum geregeld en een overtreding gold daar als een misdrijf'·'); in de Mijnwet 1903 ontbrak zo'n bepaling. Krachtens artikel 11 lid 2 van de Mijnwet werd de schending van de geheimhoudingsplicht beschouwd als overtreding.
Ais er geen geheimhouding door de bestuurder van een mijn verlangd was,
kon de ambtenaar van het Staatstoezicht publiceren hetgeen hij in het bedrijf
opgemerkt had . De strekking hiervan was tweeledig. Op de eerste plaats
konden de vorderingen in de mijnbouwtechniek openbaar gemaakt worden,
terwijl tevens de ambtenaren van het Staatstoezicht toch nog aan de in het
vervallen artikel 48 van de franse mijnwet genoemde taak van het nagaan
van: "Ia maniere dont I'exploitation sera faite pour eclairer les propietaires
sur ses inconvenients ou son amelioration", konden voldoen; terwijl bij volledige geheimhouding door het mijnbestuur dit volstrekt onmogelijk was"') .
Wat de vergaande delegatie krachtens het reglement aan de ambtenaren
van het Staatstoezicht betrof, voorzag de Mijnraad grote problemen. Het
college vreesde een willekeurige toepassing van het reglement, zowel bij het
geven van nadere voors~hriften als bij het verlenen of weigeren van vergunningen en ontheffingen"°). De algemene indruk van de Mijnraad was, dat de
bestuurders van de mijnen zeer aan het inzicht van de ambtenaren van het
Staatstoezicht waren overgeleverd en dat het ontwerp-reglement een hele last
voor de mijnbesturen zou worden. De raad adviseerde minister de Marez
Oyens, de bezwaren van de kant van de mijnbestuurders met extra aandacht
te bekijken en regelingen te vermijden, die de bestuurders zelf al in het belang
van het bedrijf vastgesteld hadden"'). "WiI men dus den opbloei der industrie bevorderen en met name pracktische resultaten bereiken met de ten
koste van grootte sommen door de Rijksopsporing van Delfstoffen, naar
men hoopt aan te toonen verdere kolenafzettingen, dan zij men op zijn hoede
niet te overmatig te zijn in zijne eischen en vooral de vrije ontwikkeling der
industrie niet door te strenge voogdij te binden" '72).
Artikel 3 van het ontwerp-mijnreglement luidde: "Onder 'de bevoegde
ambtenaar' verstaat dit reglement 'ieder der in artikel 272 genoemde ambtenaren in de door Ons aangewezen mijninspectie werkzaam gesteld' ", dus aile
ambtenaren, die belast waren met het toezicht, te weten de hoofdingenieur,
"') Arbeidswet 1889, Staatsblad 1889 no. 48, artikel 20, en Veiligheidswet 1895,
Staatsblad 1895 no. 137, artikel 23.
"') Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, La.p., biz. 289.
170) Eerste reactie van de Mijnraad, 5 mei 1905, La.p., biz. 2.
171 ) La.p., biz. 3.
172) La.p., biz. 3.
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ingenieur, adjunct-ingenieur of opzichter der mijnen. Tegen dit stelsel had de
Vereeniging tot behartiging van de belangen der Limburgsche Mijnindustrie
ernstige bezwaren. De bevoegdheden die het ontwerp-mijnreglement aan de
ambtenaren gaf, waren zeer ruim o.a. vergunningen afgeven, ontheffingen
verienen, voorschriften geven enz. Voor het uitoefenen van deze bevoegdheden was het volgens de Vereeniging vereist, dat deze ambtenaren een hogere wetenschappelijke opleiding voltooid hadden. "Immers, talrijke kwesties
kunnen zich daarbij voordoen, tot welker beslissing meer nodig is dan de
kennis en de ervaring die zelfs eene langjarige praktijk als mijnarbeider of
opzichter kan geven" 3) .
De Vereeniging wilde de opzichters, de ingenieurs en de adjunct-ingenieurs
niet beschouwen als bevoegde ambtenaren. De opzichters niet, omdat hun
opleiding niet voldoende werd geacht en de ingenieurs en adjunct-ingenieurs
niet, omdat zij reeds op jeugdige leeftijd in functie traden en dus te onervaren
zouden zijn om beslissingen krachtens het Mijnreglement te gevenl74). Gezien
bovenstaande kritiek was het niet verwonderiijk dat de Vereeniging er fel op
tegen was, dat bijvoorbeeld een opzichter, als bevoegd ambtenaar in de zin
van het Mijnreglement, zelfstandig een proces-verbaal ter zake van een overtreding van het Mijreglement kon opmaken. Mocht de regering in deze
kwestie haar standpunt, dat ook ingenieurs, c.q. adjunct-ingenieurs en opzichters bevoegde ambtenaren zouden zijn, niet wijzigen, dan zou men volgens de Vereeniging het ontwerp-mijnreglement moeten aanvullen. Deze aan:
vulling zou moeten inhouden, dat aile proces-verbalen door de ondergeschikten van de Hoofdingenieur der Mijnen opgemaakt, aan hem voorgelegd
moesten worden en slechts met zijn uitdrukkeJijke toestemming doorgestuurd mochten worden naar de bevoegde ambtenaar van het Openbaar
Ministerie m ).
De reactie van de Directeur-Generaal van de Staatsmijnen was van geJijke
strekking. "De meer dan 100 artikelen, waarin in een of anderen vorm bijzondere inmenging van den 'Hoofdingenieur' of den 'bevoegden ambtenaar'
is voorgeschreven of toegelaten, onderwerpen de nijverheid aan een volslagen
voogdij en leggen de vrijheid van besluiten en handel en van bestuurders, zoo
in ondergeschikte als in uiterst gewichtige zaken, in waarlijk knell en de
banden"176).
Deze zinsnede uit de "BeoordeJing" van de Oirecteur-Generaal, gaf duidelijk aan dat ook hij niet erg te spreken was over de bepalingen inzake het
Staatstoezicht. Een vrij groot aantallegde de ambtenaren van het Staatstoezicht de verplichting op tot het geven van rechtstreekse aanwijzigingen, voorschriften enz. zonder rekening te houden met wat de bestuurder uit eigen beweging zou willen doen. Oit was naar de mening van Wenckebach een onjuist
beginsel, "in strijd met het eigenJijke karakter van ontwerp-reglement, dat
17l )
I")
I")
176)

Eerste nota van de Vereeniging, 23 juni 1905, La.p., biz. 46.
La.p., biz. 47.
La.p., biz. 47.
Beoordeling Directeur-Generaal Staatmijnen, 30 juni 1905, La.p., biz. 9.
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immers zooveel mogelijk inspeeteerend, eontroleerend, maar niet bestuurend
behoort te zijn"I77). De bestuurders van een mijn zouden volgens hem steeds
het initiatief moeten hebben om maatregelen te treffen. Aileen als zij ingebreke bleven of de verkeerde maatregelen namen, dan moesten de ambtenaren
van Staatstoezieht ingrijpenl7·).
Terwijl in ons land een toezicht bestond van overheidswege, uitgeoefend
door de Ingenieurs der Mijnen, geschiedde het dagelijkse toezicht door personee!, daartoe door de bestuurder van een mijn aangesteld. De ondernemer
had in de eerste plaats te zorgen voor de nodige maatregelen ter voorkoming
van ongelukken en ter bevordering van de gezondheidstoestand, met name
onder de grond. Het dagelijkse toezieht door het personeel was in feite belangrijker dan enkele bezoeken van de Ingenieur aan een mijn, wiens taak het
vooral was te controleren of het vanwege de mijnbestuurder uitgeoefende
toezicht goed en voldoende was; daarbij kon de ingenieur op grond van ervaring en teehnisehe kennis de bestuurders van raad dienen. Omdat artikel 9 der
Mijnwet 1903 de grondslag had gelegd voor een nieuw te regelen toezicht,
kwamen van aile kanten stemmen op, die vroegen om een toezieht door de
mijnwerkers ze!f. In andere mijnbouwbedrijvende landen zoals Engeland,
Frankrijk en Belgie was dit instituut al wettelijk geregeld en had met name in
Enge!and veel vruchten afgeworpen ' 79 ) . Het was duidelijk dat dit toezicht
moest verschillen van dat van de Ingenieur der Mijnen. Het ging om een toezieht naast dat van de mijningenieur, dat daarbij een waarnemend en praktisch karakter moest dragen. Het denkbeeld was zeker vanuit mijnwerkersstandpunt een aeeeptabel streven te noemen, echter ook anderen wisten
een zodanig toezicht toe te juichen. In een artikel gewijd aan dit toezicht
schreef Patijn: "Men is geneigd te denken, dat geen toezieht beter kan zijn
dan dat van hem wiens leven er mee gemoeid is; die weet dat wanneer zekere
maatregelen worden verwaarloosd, hijzelf en zijn kameraden verbranden of
stikken' "'0).
De vraag of het wenselijk was, naast het eigenlijke toezieht, nog een toezieht in het leven te roepen door de mijnwerkers zelf uitgeoefend, werd door
de Commissie overwogen. In Engeland, Frankrijk en Belgie was dit mijnwerkerstoezicht bij de wet geregeld. Tijdens de mondelinge behandeling van de
Mijnwet 1903 in de kamer werd dit vraagstuk door kamerleden Nolens en van
Kol naar voren gebraeht. Van Kol aehtte het wenselijk de arbeiders bij de dagelijkse inspeetie der mijnen te betrekken '8l ); Nolens drong erop aan, dat bij
de regeling van het toezieht in overweging genomen moest worden of hieraan, ook al was het maar gedeeltelijk, door de mijnwerkers zelf kon worden
deelgenomen 182) .
" ') t.a.p., biz. 14.
"') t.a.p., biz. 14.
m) J. A. N . Patijn, Toezicht op de veiligheid in de mijnen door mijnwerkers, in de
Economist jrg. 52 (1903), biz. 563 e.v.
" ') I.a.p., biz. 56!.
101) Handelingen Tweede Kamer, 1903-1904, biz. 229.
112) Idem, biz. 230.
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Tegen de ins telling van een mijnwerkerstoezicht bestond op zichzelf geen
bezwaar bij de Commissie; de taak van de toezichthoudende mijnwerkers zou
zijn, de aandacht van het Staatstoezicht vestigen op misstanden en gevaren
voor de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders'8J). De vraag was echter
of het wenselijk was het mijnwerkerstoezicht in het reglement te regelen. Het
antwoord van de Commissie was ontkennend en wei op grond van het feit,
dat wilde het behoorlijk funktioneren, ze als eerste eis stelde, dat er een behoorlijk ontwikkelde en een in een krachtig verenigingsleven georganiseerde
mijnwerkersbevolking aanwezig moest zijn. Verder was zij van mening dat
een dergelijk toezicht niet uit andere landen overgenomen moest worden,
maar haar ontstaan moest vinden in de wensen van de nederlandse mijnwerkersbevolking zelf. De Commissie was bang dat een regeling van het toezicht
door de mijnwerkers een regeling op papier zou blijven, gezien de geringe
omvang van de mijnindustrie en omdat deze industriesector geen of bijna
geen ontwikkeld verenigingsleven kende. Zij was eenstemmig van mening dat
het voorbarig was een regeiing van deze materie in het reglement op te nemen. De door een minderheid voorgestelde opname van een voorschrift, dat
de mogelijkheid van toezicht door de mijnwerkers erkende en een eventuele
uitvoering daarvan, werd door de meerderheid echter niet raadzaam geacht.
De Commissie drong er wei bij de minister op aan, om een proef met het
instituut bij de Staatsmijnen in overweging te nemen'84).
De bepalingen van het toezicht gaven de Centrale Bond reden tot een reaktie. De Centrale Bond was ondanks de goede wil en de kennis van de met het
toezicht belaste ambtenaren niet overtuigd, dat het toezicht voldoende was.
De Bond achtte het noodzakelijk, dat er naast het Staatstoezicht een orgaan
moest komen, dat 66k toezicht zou houden, de arbeiderscommissies. De opzet van een arbeiderscommissie zag de Centrale Bond als voigt: De commissie
moest bestaan uit mijnwerkers, die gekozen werden uit en door de mijnwerkers. Deze gekozen mijnwerkers zouden niet als leden van het Staatstoezicht
beschouwd worden maar als leden van de onafhankelijke arbeiderscommissie. De bevoegdheden en plichten moesten in een door minister vastgesteld
reglement geregeld worden''') . Naast deze arbeiderscommissie diende, aldus
het rapport van de Centrale Bond, een arbeidersinspecteur te komen . De arbeidersinspecteur werd gekozen door de mijnwerkers en door hun betaald.
Het verschil met de arbeiderscommissie was, dat de commissie een onafhankelijk orgaan was, terwijl de arbeidersinspecteur dezelfde bevoegdheden zou
hebben als de andere ambtenaren van het Staatstoezicht en ook onder de
Hoofdingenieur der Mijnen zou staan"').
De Mijnraad en de Directeur-Generaal van de Staatsmijnen hadden geen
bezwaar tegen het uitoefenen van toezicht door de arbeiders. Wei merkten
beiden op, dat zolang er geen ervaring bestond met dit soort toezicht, men
'" )
''')
''')
" ')

Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, La.p., biz. 18.
La.p. biz. 18 e.v.
Rapport van den Centralen Bond, 24 april 1905, La.p., biz. 7.
La.p., biz. 7.
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eerst proef zou moeten draaien op een van de Staatsmijnen, alvorens men het
toezicht door de arb eiders wettelijk zou vastieggen. In haar reaktie vestigde
de Mijnraad nog de aandacht op het feit dat bij een eventuele instelling van
het instituut van toezichthoudende mijnwerkers, men er voor moest zorgen
dat deze mijnwerkers, deel uit maakten van het personeel en dat zij geen
"buitenstaande werkstakings-propegandisten" zouden zijn'87).
14. Het beroep
Hoewel binnen de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften overeenstemming bestond over de wijze van organisatie der ambtenaren die met
het toezicht op de naleving van de voorschriften van het reglement waren belast en eveneens over het feit dat waar aan deze ambtenaren bevoegdheden
waren toegekend, de bestuurder de gelegenheid moest hebben om tegen
beslissingen op grond van die bevoegdheid genomen, in beroep te komen,
was dit niet het geval met betrekking tot de vraag op welke wijze dit beroep
moest worden geregeld. De grote vraag die tot verdeeldheid aanleiding gaf,
was: "moet door de in dit reglement neergelegde regeling van het beroep een
bepaald college worden geschapen of aangewezen, hetwelk, hetzij den Minister zoo deze in beroep beslist, moet adviseren, hetzij zelfstandig op het beroep beslist, dan weI moet het voldoende worden geacht te bepalen, dat de
Minister op het beroep "na onderzoek" beslist", aldus de toelichting op het
ontwerp.18'). Uit artikel 287 van het ontwerp bleek dat de Commissie toch
voor het laatste had gekozen, namelijk dat er van beslissingen van de Hoofdingenieur der Mijnen beroep mogelijk was op de minister, die na onderzoek
hierover besliste; dit ondanks het feit dat de mijnbesturen een andere mening
toegedaan waren. In een brief van de Minister van Waterstaat, Handel en
Nijverheid aan van Waterschoot van der Gracht, de secretaris van de Commissie, gedateerd 4 januari 1904, lezen we dat de besturen van de Dominiale
Mijn de Oranje-Nassau, Laura en Vereeniging, Willem Sophie en Neuprick,
zich tot de minister hadden gewend met het verzoek, het in het leven roepen
van een uit deskundigen bestaande Raad van Beroep voor het Mijnwezen,
zoals die reeds in aile mijnbouwbedrijvende staten van Europa bestond, te
bevorderen '89 ). Zoals gebleken heeft de Commissie van de instelling van een
dergelijke Raad van Beroep afgezien.
De overwegingen die tot dit standpunt geleid hebben, verdienen in het kort
enige aandacht. Zou men in dit reglement een regeling hebben neergelegd, die
ervan uitging, dat voor beslissingen beroep openstond bij een college, dan
zou dat betekenen dat men in Nederland over een voldoende aantal deskundigen op het gebied van de mijnbouw moest beschikken. Tegen de achtergrond van de zich in die tijd steeds meer ontwikkelende mijnbouw, zou zelfs
de uitbreiding van de mijninspectie, tegen de tijd dat het reglement in wer-

"') Eerste reactie van de Mijnraad, 5 mei 1905, La.p., biz. 8.
"') Toelichting op het eerste on twerp, februari 1905, La.p., biz. 12.
Ii') C.A.B. Staatstoezicht op de Mijnen, ingekomen stukken bij het Staatstoezicht
op de Mijnen: Bijlage bij brief van minister de Marez Oyens aan C. Blankevoort d.d. 6
januari 1904 (inventarisno. 7).
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king zou treden, moeilijkheden kunnen opleveren inzake genoemd aspect.
Zou er ooit een college voor in aanmerking komen, dan zou dit de Mijnraad
moeten zijn, aldus Commissie, echter deze economische adviescommissie van
de minister zou bij zaken van zuiver technische aard haar doel voorbij streven
en werd zodoende niet geschikt bevonden. Een vaste commissie uit de Mijnraad werd evenmin wenselijk geacht op grond van dezelfde overwegingen.
Bovendien ging ook het ontwerp-Arbeidswet 1904 ervan uit dat, in navolging
van de Veiligheidswet, de minister na onderzoek zou beslissen. De meerderheid van de Commissie was van mening, dat de minister geheel vrij moest zijn
in de wijze waarop hij zijn deskundig advies inwon. De minderheid daarentegen stelde dat wanneer in het reglement niet duidelijk werd geregeld, dat de
minister nooit een beslissing mocht nemen zonder vooraf een college van beroep te hebben gehoord, de rechtszekerheid van de appelerende bestuurder
bij wi sse ling van de persoon van de minister geenzins gewaarborgd was 190) .
Een afdoende regeling zou aIleen verkregen worden door de beslissing op te
dragen aan een college. De minderheid wou in die zin aan de meerderheid tegemoetkomen, dat de beslissing aan de minister gelaten werd, maar met de
verplichting een college te horen. Daar in de mijnindustrie in verband met het
reglement zaken van ingrijpende aard voorkwamen, die in andere industrien
uitzonderingen vormden, kwam een verwijzing naar de beroepregeling in de
Veiligheidswet de minderheid niet steekhoudend voor. Zij was er verder van
overtuig, dat van het recht van beroep een zeer ruim gebruik zou worden gemaakt, daar na de grote vrijheid van de mijndirecties, de bepalingen van het
reglement als zeer knellend ervaren zouden worden. Het was van groot belang de nederlandse mijnindustrie aan te moedigen en niet af te schrikken;
indien de wetgever een strenge regeling zou treffen, waarbij veel aan de tact
en het persoonlijk inzicht van de ambtenaren van het Staatstoezicht werd
overgelaten, moest zij er in ieder geval voor zorgen dat de belangen van de
ondernemers gewaarborgd bleven. Deze argumenten overtuigden de meerderheid echter niet en zij achtte elke andere regeling dan de nu bepaalde voorbarig"').
Bij de wijze waarop het beroep tegen beslissingen van de ambtenaren van
het Staatstoezicht in het reglement was geregeld, valt het een en ander op te
merken. In feite was er sprake van twee beroepsinstanties. In aile gevallen
waarin een beslissing was genomen door een aan de Hoofdingenieur ondergeschikte ambtenaar, diende er eerst bij de hoofdambtenaar te worden geappeleerd. Beroep op de minister was uitsluitend mogelijk tegen beslissingen van
de Hoofdingenieur der Mijnen. Vit de opsomming van voor beroep vatbare
beslissingen genoemd in de artikelen 284 en 286 bleek, dat aan de bestuurder
in zeer ruime mate het recht van beroep was gegeven. Dit op grond van de
overweging, dat tegenover de ruime bevoegdheid van de ambtenaren een uitgebreide beroepsmogelijkheid diende te staan. Mocht even weI na het inwerking treden van de regeling blijken, dat de minister overstelpt werd met be19') Toelichting op het eerste on twerp, februari 1905, La.p., bIz. 13 e.v.

''' ) t.a.p., bIz. 15 .
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roepschriften van weinig belang en waarvan de ongegrondheid reeds a priori
vaststond, dan lOU een beperking van het recht van beroep niet kunnen uitblijven. De herziening van het reglement vijf jaar na het inwerking treden der
Mijnwet 1903, lOals vermeld in artikel9 Lid 2, lOU voor zulk een beperking
van het beroepsrecht de gelegenheid geven '92 ).
De invoering van een beroepsmogelijkheid en een beroepscollege was volgens de Mijnraad van het allergrootste belang. De raad was zelfs van mening,
dat de invoering van het ontwerp-reglement ten strengste ontraden moest
worden, wanneer niet tegelijkertijd een raad van beroep ingesteld werd, die in
geschillen tussen bestuurders en ambtenaren van het toezicht beslissen
ZOU '93 ). Een raad van beroep zou om twee redenen van belang zijn. In de
eerste plaats lOuden de beslissingen van de raad van beroep een richtsnoer
kunnen vormen voor de handelswijze van de bestuurders en ambtenaren naar
aanleiding van problemen bij de uitvoering van het reglement. Op de tweede
plaats lOU de raad de doelmatigheid van de voorschriften, meestal ontleend
aan buitenlandse voorschriften, aan de nederlandse praktijk kunnen toetsen,
aldus de Mijnraad.
De vraag wie lO'n raad van beroep lOU moeten bemannen, kon de Mijnraad ook niet beantwoorden. Met het voorstel van de Commissie, dat enige
leden van de Mijnraad de raad van beroep moesten vormen, kon zij zich niet
verenigen. Zij vond een vaste commissie uit haar midden niet geschikt, daar
het te voorzien lOU zijn, dat zulk een baan veel werkzaamheden met zich mee
zou brengen, terwijl de leden al bezigheden genoeg hadden. Wei als een goede salariering in het vooruitzicht gesteld werd, lOuden eventueelleden van de
Mijnraad in de raad van beroep plaatsnemen. In de reaktie van de Mijnraad
op de bepalingen van het beroep valt op, dat de Mijnraad het beroep aan aile
belahghebbenden wi! toestaan dus niet aileen aan bestuurders, maar ook aan
mijnwerkers '94 ). De hoofdzaak voor de Mijnraad was echter, dat een van het
departement geheel onafhankelijke, zelfstandig beslissende raad van beroep
werd ingesteld. Gebeurde dit niet, dan lOU de Mijnraad de regering adviseren
het ontwerp-reglement niet te aanvaarden.
Volgens de Vereeniging tot behartiging van de belangen der Limburgsche
mijnindustrie was de voorgestelde regeling van het beroep tegen voorwaardelijke verleende of geweigerde vergunningen en ontheffingen, alsmede tegen
aile voorschriften, bevelen en andere beslissingen van de bevoegde ambtenaren, een stap in de goede richting. De beroepsinstanties, lOals door de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften voorgesteld, de Hoofdingenieur v~~r
maatregelen genomen door ingenieurs, adjunct ingenieurs en opzichters en de
minister voor maatregelen genomen door de Hoofdingenieur der Mijnen,
achtte zij echter principeel fout '9 '). Evenals de Mijnraad was de Vereeniging
ervan overtuigd, dat er een zelfstandige beroepsinstantie moest komen, die
192) La.p., biz. 290.
191) Eerste reactie van de mijnraad, 5 mei 1905, La.p. , biz. 6.
194) La.p., biz. 8.

"') Eerste nota van de Vereeniging, 23 juni 1905, La.p., biz. 48.
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gehee1 buiten het hierarchisch verband van de ambtenaren van het Staatstoezicht stond. Deze beroepsinstantie moest gevormd worden een college van
ten minste drie leden die deskundig waren op het gebied van mijnexploitatie
en het mijnrecht"6).
Evenals de Mijnraad was de Directeur-Generaal van mening, dat de
beroepsmogelijkheid een van de be1angrijkste onderwerpen uit het ontwerp
was. Wenckebach oordeelde het echter onvoldoende, als er aileen maar
beroep openstond bij de minister. De ins telling van een onafhankelijk beroepscollege was volgens hem de beste oplossing, ook al omdat een andere
mogelijkheid die hij opperde, arbitrage, moeilijkheden bij toepassing op publiekrechtelijk gebied met zich mee zou brengen"7). De inrichting van een
dergelijk beroepscollege hoefde volgens Wenckebach geen problemen op te
leveren. Er zou een kern van deskundigen moeten zijn, niet aileen op mijntechnisch, maar ook op juridisch gebied, eventueel aangevuld met enkele tijdelijke leden uit het mijnbedrijf, terwijl zij een groep deskundigen achter zich
hadden staan voor raad en advies. Wenckebach was er vast van overtuigd,
dat ook "indien dit college niet reeds aanstonds aan aile te stellen eischen
mocht kunnen voldoen, zal ongetwijfeld de nijverheid aan een hooger beroep
op dit college de voorkeur geven boven op dat op den minister""').
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Nadat eind juni 1905 de laatste reaktie op het eerste on twerp de Commissie
had bereikt, kon deze overgaan tot het bestuderen van de verschillende voorstellen der belanghebbenden. Hoewel vele voorstellen, zoals bleek uit de
reaktie van de Directeur-Generaal der Staatsmijnen en de Vereeniging tot behartiging van de belangen der Limburgsche mijnindustrie, gegeven waren vanuit economisch oogpunt, was het voor de Commissie zaak de kern van de
mater ie, de regeling van arbeid en veiligheid niet uit het oog te verliezen zonder daarbij afbreuk te doen aan het door de minister toegekende bevoegdheid
om aan aile belanghebbenden medezeggenschap in de totstandkoming toe te
kennen. Zodoende gaf de Commissie zich rekenschap van het feit, dat voorstellen zuiver en aileen gegeven uit economisch stand punt niet zomaar aan de
kant geschoven konden worden, temeer daar het ging om een allesomvattende regeling, waarbij de inbreng van de particuliere mijnbesturen, die voor het
grootste gedeelde verantwoordelijk waren voor de ontwikkeling van de Limburgse mijnindustrie, niet onderschat mocht worden. Wanneer de debatten
in de Kamer daartoe aanleiding gaven, trokken de ontwikkelingen inzake de
totstandkoming van het mijnreglement steeds weer de aandacht. Het was
vooral Nolens als adviseur van de Centrale Bond van R.K. Mijnwerkers"') t.a.p., biz. 48 e.v.
''') Beoordeling Directeur-Generaal Staatsmijnen, 30 juni 1905, t.a.p., biz. 23 .
"') t.a.p., biz. 24.
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vereenigingen, die een nimmer aflatende belangstelling toonde voor de werkzaamheden van de regering op dit gebied. Hij was het die steeds aandrong op
een snelle totstandkoming, immers, het inwerkingtreden van de Mijnwet van
1903 was nog steeds afuankelijk van de totstandkoming van het mijnreglement.
De bevordering van de totstandkoming lOU ertoe bijdragen, dat de regering daadwerkelijk iets voor de mijnwerkers kon en moest doen.
In december 1905 bij de behandeling van de begroting van 1906, onderstreepte Nolens nogmaals de hoofdzaak, namelijk het lo spoedig en zo
eenvoudig mogelijk regelen van de veiligheid en de arbeid. Hij hoopte dat
door het uitgebreide karakter van het ontwerp niet te veel aandacht besteed
werd aan allerlei kleinigheden, hetgeen tot een vertraging lOU kunnen
leiden'''). Na gesproken te hebben over de arbeidsduur in de mijnen werd de
aandacht der Kamer gevestigd op de arbeiderscommissies en de medewerking
op de controle in de mijnen door mijnwerkers. Nolens wees in deze op het belang van de maatschappelijke vrede in de grootindustrie, waarbij vooral aan
de factor arbeid de mogelijkheid gegeven moest worden om wensen en bezwaren te uiten; waar het om ging was, "de samenwerking om botsingen te
voorkomen"'OO). Als er een industrie was, waar een element van vertrouwen,
een verbindingsgebied tussen werkgever en arbeider nodig was, dan was dat
volgens de spreker het mijnbedrijf, juist omdat daar lOveel kleine zaken waren, die door regelingen van te voren, voorkomen konden worden, vooral
daar niet alles in algemene reglementen geregeld kon worden. Wat het toezicht door de mijnwerkers betrof, was voor Nolens vooral de gemeenschappelijkheid van het gevaar doorslaggevend; niet naleving van voorschriften in
een mijn, kon het verlies van honderden mensenlevens tot gevolg hebben. Hij
beeindigde zijn betoog met het uitspreken van de verwachting, dat de minister met krachtige hand, lOwe I wat de industrie betrof, als ook wat de lOrg
voor de arb eiders in de mijnen aanging, lOU voortzetten hetgeen zijn beide
voorgangers op het gebied van de mijnbouw begonnen waren'O'). De Commissie van Rapporteurs der Eerste Kamer was in hun voorlopig verslag over
hoofdstuk X van eveneens de Staatsbegroting over 1906 de mening toegedaan, dat in het mijnreglement strenge voorschriften in het belang van de
mijnwerkers opgenomen dienden te worden, welke niet illusoir gemaakt
mochten worden door talrijke uitzonderingsbepalingen. Anderzijds mocht
niet uit het oog veri oren worden, dat in elk nieuw bedrijf in de eerste ontwikkelingsjaren herhaaldelijk veel onvoorziene omstandigheden voorkwamen,
die enige tolerantie van de overheid in het belang van de bloei van het mijnwezen onmisbaar maakten. Bovendien yond de Commissie van Rapporteurs
een streng optreden van de overheid tegenover de mijndirecties gewettigd,
wanneer deze niet tot een goede samenwerking bereid zouden zijn'O').
''') Handelingen Tweede Kamer, 1905-1906, biz. 830 e.v .
200) idem, biz. 832.
20') idem, biz. 832.
2") Handelingen Eerste Kamer, 1905-1906, vel 38 biz. 133 .
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Gezien de omvang der reakties, waarbij belanghebbenden zeker niet over
een nacht ijs waren gegaan, werd de Commissie voor de Mijnbouwvoorscliriften geconfronteerd met een zware taak. Op 26 maart 1906 verklaarde
minister Veegens in zijn memorie van antwoord op het voorlopig verslag van
de Commissie van Rapporteurs, dat het tweede ontwerp binnenkort het departement lOU verIaten'03) . Op 5 maart 1906 werd het herzien ontwerp aan de
minister aangeboden nadat de werkzaamheden acht maanden in beslag genomen hadden. Het voorontwerp van 1905 had belangrijke veranderingen ondergaan en was op talrijke punten verbeterd. Vele artikelen van zuiver technische aard waren herzien. Uit met name de kwesties als de regeling van de aansprakelijkheid, de medeverantwoordeljkheid der arbeiders bij het toezicht
houden, de arbeidsduur en de nieuwe beroepsregeling bleek, dat er terdege
rekening was gehouden met de wensen van de belanghebbenden.
De herziene regeling van genoemde onderwerpen werden in beginsel door
aIle belanghebbenden toegejuicht. De Vereeniging tot behartiging van de belangen der Limburgsche Mijnindustrie was lOals zal blijken, de mening toegedaan dat invoering van deze regelingen in de door het on twerp voorgestelde
vorm onder omstandigheden tot grote nadelen voor de mijnindustrie zou
leiden, zo ook de Mijnraad, die zich met enkele van de aangebrachte veranderingen moeilijk kon verenigen.
Toen het ontwerp klaar was, bleek vooral de Vereeniging tot behartiging
van de belangen der Limburgsche Mijnindustrie zeer ingenomen met dit herzien ontwerp. Haar aandacht gold in de eerste plaats de regeling van die onderwerpen, welke in het ontwerp van februari 1905 niet voorkwamen, lOals
het verbod van vrouwenarbeid, beperking van de ondergrondse arbeidsduur
en de arbeiderscommissies. De belangstelling van de Vereeniging was begrijpelijk, daar het reglement voor hun min of meer een levenskwestie betekende; het greep namelijk in in de verschillende belangen der particuliere mijnexploitanten. Reeds in de eerste reaktie van de Vereeniging werd de benaming
van de arbeid der Commissies voor de Mijnbouwvoorschriften door de minister als "voorontwerp", toegejuicht'O'). Uit de benaming voorontwerp
concIudeerde de Vereeniging, dat een eventuele herziening of aanspassing
niet uitgesloten was. Daarbij werd de wens uitgesproken, dat, wanneer de adviezen van degenen die met betrekking tot het ontwerp gehoord lOuden worden aanieiding mochten geven tot een nadere behandeJing van de in het ontwerp geregeide materie, zij graag in de gelegenheid lOuden worden gesteid
om ook over het gewijzigde ontwerp advies uit te brengen'O'). Ook bij dit
tweede ontwerp werd hen deze mogelijkheid gegeven Terwijl er in de eerste
Nota van de Vereeniging nog gesproken werd van een "tot het uiterste doorgedreven zucht tot regiementeren"'O'), werd deze karaktertrek in het tweede
on twerp niet meer bespeurd. Toch sprak de Vereeniging haar belOrgdheid uit
2OJ)
2.')
2.')
2.')

idem, biz 141.
Eerste nota van de Vereeniging, 23 juni 1905, t.a.p., biz. I.
t.a.p., biz. 2.
t.a.p., biz. 3.
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over het on twerp, het ging namelijk nog steeds in tal van opzichten, lOnder
gebleken noodzakelijkheid, verder dan de buitenlandse wetgeving op dit gebied, waardoor hun ongerustheid over de verzwakking van de concurrent iepositie ten opzichte van het buitenland op vele punten hetzelfde was gebleyen. Zij waarschuwde daartegen, daar stringente bepalingen uitsluitend ten
goede lOuden komen aan de buitenlandse concurrentie; de mijnindustrie was
niet opgewassen tegen zulke bepalingen en de ongunstige omstandigheden
waaronder de industrie reeds werkte, lOuden aileen nog verslechterd
worden'·'). Haar algemene kritiek richtte zich verder tegen het feit, dat niet
voldoende was tegemoetgekomen aan haar bezwaren, daarbij met name op
het punt dat voor de bovengrondse werken toch strengere voorschriften
gegeven waren dan voor soortgelijke inrichtingen, welke niet tot een mijn
behoorden 2 . ' ) .
In het tweede ontwerp-mijnreglement waren de bepalingen met betrekking
tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid ingrijpend veranderd. Het eerste
on twerp legde de verantwoorde1ijkheid voor overtreding van het reglement
bij de bestuurder. De bestuurder werd strafrechtelijk vervolgd bij een overtreding, ongeacht of hij schuld had of niet. Naar aanleiding van de fe1le kritiek door de Mijnraad, de Vereeniging tot behartiging van de belangen der
Limburgsche Mijnindustrie en de Directeur-Generaal van de Staatsmijnen op
dit stelsel, zwakte het tweede ontwerp-mijnreglement deze onbeperkte aansprakelijkheid voor de bestuurder enigszins af. Artikel 3 van het tweede ontwerp bepaalde dat naast de bestuurder, gelijke aansprakelijkheid rustte op
het toezichthoudend personeel, voor zover zij door de bestuurder met de lOrg
voor de naleving van de voorschriften van het Mijnreglement belast waren.
Verder hie1d artikel 3 lid 3 een vervallenverklaring van de aansprakelijkheid
van de bestuurder en toezichthoudend person eel in, indien "door hen de
noodige instructies zijn gegeven, de noodige middelen zijn verschaft en het
noodige toezicht is gehouden om de naleving van die voorschriften te verzekeren". Duidelijk bleek de toepassing van de regel, dat degene, die geen
schuld had, d. w.z. die aile moge1ijke lOrg betracht had, niet gestraft kon
worden. Op dit strafrechtelijk beginsel had vooral de Vereeniging tot behartiging van de belangen der Limburgsche Mijnindustrie gewezen. De Commissie
voor de Mijnbouwvoorschriften liet haar oude standpunt varen.
De meningen over de nieuwe regelingen waren in het algemeen gunstig. Vit
de brief van de Mijnraad aan de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, d.d. 31 maart 1906, bleek dat de Mijnraad de kwestie van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid op bevredigende manier opge1ost vond'··). De
207) S.H.C., G.S.L. archief, Nota betreffende het Ontwerp "Mijnreglement 1906",
5 april 1906, van de Vereeniging tot behartiging van de belangen der Limburgsche
Mijnindustrie, verder te citeren als Tweede nota van de Vereeniging, 5 april 1906,
biz. 2 (1906 map 5).
20') t.a. p., biz. 2 e. v.
2.') C.T. Staatsmijnen in Limburg, Bijlage bij brief 31 maart 1906 van de Mijnraad
aan de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, betreffende Ontwerp Mijnregelement 1906, verder te citeren Tweede reactie van de Mijnraad, 31 maart 1906, biz. I
(inventarisno. 469).
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Vereeniging tot behartiging van de belangen der Limburgsche Mijnindustrie
toonde haar onverdeelde instemming met de nieuwe regeling2l0).
De belangrijkste wijzigingen in de bepalingen m.b.t. de bovengrondse arbeid waren de schrapping van de maximale arbeidsduur voor arb eiders ouder
dan 16 jaar en een algemeen verbod van vrouwenarbeid. Gezien de reakties
op de bepalingen inzake de bovengrondse arbeid in het eerste ontwerp, waren
met name de Vereeniging tot behartiging van de belangen de Limburgsche
Mijnindustrie en de Directeur-Generaal van de Staatsmijnen tevreden met
genoemde wijziging. Helemaal niet tevreden daarentegen was de Vereeniging
tot behartiging van de belangen der Limburgsche Mijnindustrie met artikel
224 van het tweede ontwerp. Dit artikel hield de tweede bovengenoemde wijziging in, nl. een verbod van vrouwenarbeid. Een verbod dat volgens haar
door niets gewettigd werd. Tal van werkzaamheden bovengronds, zoals het
uitzoeken van stenen uit kolen, het poetsen van lampen enz. zouden zonder
bezwaar aan vrouwelijke arbeiders opgedragen kunnen worden'"). Dit in
tegenstelling tot de Mijnraad, die evenals de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften, van mening was dat vrouwenarbeid niet thuis hoorde in het
mijnbedrijf en daarom verboden moest worden'12).
De meeste aandacht in het hoofdstuk Arbeid van het tweede ontwerp ging
uit naar de regeling van de arbeidsduur voor de ondergrondse arbeiders.
De Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften had, vooral naar aanleiding van de kritiek van de Centrale Bond van R.K. Mijnwerkersvereenigingen in Limburg, haar mening over de maximale arbeidsduur gewijzigd.
Bepaalde het eerste ontwerp het verblijf onder de grond op maximaal negen
uur, het tweede ontwerp gaf een soort overgangsregeling te zien. Artikel242
van het tweede ontwerp bepaalde nl. dat tot 1 januari 1908 de mijnwerkers
niet langer dan negen uur per dag ondergronds mochten verblijven, terwijl
vanaf 1 januari 1908, dit verblijf niet langer dan 81- uur per dag mocht bedragen. De Commissie vor de Mijnbouwvoorschriften kwam met deze regeling
niet helemaal tegemoet aan de Centrale Bond van R.K. Mijnwerkersvereenigingen; in hun eerste Rapport had de Bond gepleit voor een achturige arbeidsdag. De Vereeniging tot behartiging van de belangen der Limburgsche
Mijnindustrie en de Mijnraad waren niet bepaald enthousiast over deze nieuwe bepaling. De Vereeniging zag in artikel242 de eerste stap op de weg, die
zou leiden naar de invoering van de, voor de nederlandse mijnindustrie door
niets gemotiveerde, achturige arbeidsdag'll). Voor de Mijnraad gold hetzelfde. In zijn brief van 31 maart 1906 aan de Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel ging hij nog eens nader in op de misverstanden, die er bestonden over de arbeidsomstandigheden in de mijnen. Hij verweet de voorstanders van de achturige arbeidsdag helemaal geen notie te hebben van de werkelijke arbeidsomstandigheden. Onder deze voorstanders rekende de Mijnraad
ook een parlementarier. Het was niet moeilijk te raden, dat hij hier het oog
210) Tweede nota van de Vereeniging, 5 april 1906, t.a.p., bIz. 3.
211) Tweede nota van de Vereeniging, 5 april 1906, t.a.p., bIz. 14.
21') Eerste reactie van de Mijnraad, 5 mei 1905, t.a.p., bIz. II.
213) Tweede nota van de Vereeniging, 5 april 1906, t.a.p., bIz. 16.
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had op het Tweede Kamerlid van Kol. De Mijnraad ging toch iets te ver door
te beweren, dat al deze voorstanders van een achturige arbeidsdag hun informatie over de arbeidsomstandigheden in de mijnen verkregen uit "onkundig
geschreven couranten-artikelen of uit opgang makende sensatieromans"'I4).
De weerstand, die een beperking van de arbeidsduur bij de Vereeniging tot
behartiging van de belangen der Limburgsche Mijnindustrie opriep, is reeds
aan de orde geweest. De bedenkingen, die zij tegen artikel 242 had, zijn grotendeels herhalingen van het opgemerkte in haar eerste Nota. De kritiek van
de Mijnraad op het artikel was in grote lijnen gelijk aan die van de Vereen iging. Ook de Mijnraad ging van het standpunt uit, dat invoering van artikel
242 zou leiden tot een verslechtering van de concurentiepositie van de nederlandse mijnindustrie ten opzichte van het buitenland.
De Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften had geen afwijzende houding aangenomen ten aanzien van het instituut der arbeiderscommissies. Zij
had geen bezwaar tegen de instelling van een mijnwerkerstoezicht; de regeling
van deze figuur in het reglement achtte zij echter niet wenselijk op grond van
het feit, dat zij de elementaire voorwaarde voor een dergelijk toezicht, een
krachtig georganiseerde mijnwerkersbevolking, niet aanwezig achtte in Limburg. De mijnwerkers degenen die het meest gebaat waren bij een dergelijke
regeling, voor zover georganiseerd in de Centrale Bond, hadden in de verschillende afdelingen rapport uitgebracht, waarin aangedrongen werd op een
duidelijke regeling van speciale arbeiderscommissie in het reglement. De ontwerp maatregel van bestuur had het grootste deel der werkzaamheden van de
Bond in beslag genomen''').
Ook nadien had de Centrale Bond niet stilgezeten. Op zondag 6 augustus
1905 vond in het lokaal van dhr. Sijstermans te Kerkrade het tweede
mijnwerkerscongres plaats, waarbij aile afdelingen van de Centrale Bond
vertegenwoordigd waren"'). Deze vergadering was ongetwijfeld een van de
belangrijkste welke werd gehouden, zeker gezien haar betekenis voor de medezeggenschap van de arbeider in het particuliere mijnbedrijf.
Na de opening van het congres, het voorlezen van het jaarverslag over 1904
en een korte mededeling van bondsadviseur Nolens, was het woord aan de
mijnwerker Gerard Dohmen van de afdeling Waubach, die een rede hield
over arbeiderscommissies in het mijnwezen. Hij had deze taak op zich genomen, omdat hij in zijn jarenlange arbeidersloopbaan herhaaldelijk had moeten betreuren, dat in het mijnbedrijf verschillende instellingen ontbraken. Hij
wilde daarom graag spreken over het grote be lang, dat de mijnwerkers hadden bij de wettelijke en verplichte instelling van arbeiderscommissies'I7). Hij
''') Tweede reactie van de Mijnraad, 31 maart 1906, t.a.p., biz. 6.
"') de Nieuwe Limburger Koerier, 8 augustus 1905, aanwezig op het Gemeentearchief Heerien, en de Limburger Koerier, 8 augustus 1905 ,aanwezig op de Stadsbibliotheek van Maastricht.
I
"') de Chrisleiijke Mijnwerker, 8 augustus 1926, en de Nieuwe Limburger Koerier,
8 augustus 1905.
'17) de Nieuwe Limburger Koerier, 8 augustus 1905, en de Limburger Koerier,
8 augustus 1905 .
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verstond onder arbeiderscommissie: "een zeker aantal kameraden, door onszelf gekozen met het doel en de bevoegdheid om: (l) controle uit te oefenen
op de omstandigheden, waaronder wij ons zuur brood verdienen; (2) om bij
voorkomend geschil bemiddelend op te treden bij den werkgever; (3) om bij
het wettelijk aangestelde mijntoezicht op vastgestelde tijden relaas uit te
brengen over de bevinding; (4) om in hooger beroep te gaan zoowel van uitspraak van den werkgever als van het mijntoezicht"21').
De katholieke mijnwerkers wens ten een verplichte ins telling bij de wet daar
de praktijk geleerd had dat de werkgever daar zelden of nooit vrijwillig toe
lOU overgaan. Waar dit bij uitzondering was gebeurd, waren de bevoegdheden zo beperkt, dat er van de eigenlijke voorstelling weinig overbleef, lOals
bleek uit berichten uit het Saargebied, waar de invoering van de commissies
op de mijnen een "wassen neus" bleek te zijn2l9).
De commissies waren het enige middel om hun recht uit te oefenen, wens en
te uiten en klachten in te brengen, waartoe de arbeid de mijnwerkers lOvaak
aanleiding gaf. Verder was het een middel om op gevaren opmerkzaam te
maken en werkafspraken, waartoe men zich had verbonden, te bewaken. De
ervaring had geleerd, dat de mijnwerker dit recht niet durfde te gebruiken en
wanncer hij het durfde te gebruiken, lOU hem dit slecht "bekomen". De gewone mijnwerker was vooral op grote mijnen aan de werkgever totaal onbekend, dit was vaak zelfs het geval bij opzichters en beambten; wanneer hij
met klachten of wensen kwam aandragen probeerde men hem lo snel mogelijk af te schepen. Bij instelling van arbeidercommissies, zouden deze optreden namens de arbeider waarbij de direktie aan hen gehoor lOU moeten geyen; zij lOuden de wens of klacht voordragen, een eventuele afwijzing kon
dan niet geschieden zonder discussie en het afieggen van verantwoording.
Daarnaast was het van groot belang dat algemene mistoestanden ter kennis
van de direktie en het Staatstoezicht gebracht konden worden. De commissies lOuden daarvoor het geschikte orgaan zijn, die wekelijks met de direktie
lOuden vergaderen. Dohmen was verder van mening, dat het algemeen belang dat zeker sterk gemoeid was met eem geregelde exploitatie, eiste dat
mijnwerkers en direktie in geregeld contact met elkaar stonden; dit contact
zou bewaard blijven door de commissies, die veel lOuden kunnen bijdragen
om eventuele stakingen te voorkomen of op te heffen! Maar daartoe was
juist een wettelijke regeling nodig 220 ).
De instelling lOU ook in het belang van de direkties zijn. Van de gevoelens
die bij de arbeiders leefden werden ze dan op de hoogte gebracht; het wantrouwen, dat zich herhaaldelijk bij de invoering van verschillende maatregelen toonde, werd dan weggenomen. De vrees bij de direktie voor storingen in

"') de Chrislelijke Mijnwerker, 15 augustus 1926.
"') de Limburger Koerier, 8 augustus 1905, en de Chrislelijke Mijnwerker,
15 augustus 1926.
220) de Chrislelijke Mijnwerker, 15 augustus 1926, en de Limburger Koerier,
8 augustus 1905.
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het bedrijf, zou worden verminderd en er zouden geen moeilijkheden meer
ontstaan 22 ').
De bevoegdheden die de spreker voor de commissies vroeg, waren niet gering. Hij ging van de gedachte uit, dat op vastgestelde tijden verplichte vergaderingen met het mijntoezicht en met de direkties voorgeschreven dienden te
worden. Zij moesten daarbij het recht krijgen om voorstelJen en klachten
over arbeidsverordeningen in te brengen en het recht om over nieuwe arbeidsbepalingen en veranderingen gehoord te worden, evenals het recht om
arbeiders-controleurs te kiezen en te ontslaan. Een regeling van de inspraak
bij de vaststelling van dag- en stukloon als het recht van beroep op het mijntoezicht bij geschillen mocht niet ontbreken 222 ).
Het grote ongevallencijfer, het feit dat de kleine overtredingen, die juist
zoveel kwaad bloed zetten en niet onder rijkstoezicht vielen en omdat de
werklust en het vertrouwen van de arb eider door de controle zou toenemen,
duidde volgens Dohmen op de noodzakelijkheid van de arb eiders-controleurs, ook daar waar het toezicht op de naleving van de veiligheidsvoorschriften door de ambtenaren van het Staatstoezicht al werd uitgeoefend'2J).
Dit instituut zal verderop de nodige aandacht krijgen. De uitwerking kon aan
de wetgever overgelaten worden en de spreker vertrouwde erop dat de vergadering met zijn uiteenzetting instemde'24).
Het heldere betoog van Gerard Dohmen over het wezen van de arbeiderscommissie leidde tot de volgende conclusie: "De vergadering van den Centralen Bond der R.K. Mijnwerkersbelangen, overtuigd van de noodzakelijkheid
van de invoering van arbeiderscommissien bij het mijnwezen; overwegende
dat deze instelling is in het belang van de mijnwerkers, in het be lang van de
mijndirecties en in het algemeen belang; overwegende, dat de heilzame werking afhankelijk is van de bevoegdheden aan deze commissien toegekend;
besluit aan de regering het verzoek te rich ten om in den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in art. 9 der Mijnwet van 1903, de invoering
verplichtend te stelJen van arbeiderscommissien en arbeiderscontroleurs en
het opstellen van dit adres toe te vertrouwen aan het bestuur""').
Aan het deb at over de conclusie nam geen der aanwezige leden deel,
waarop Nolens het woord nam en op het grote belang van het toezich~ door
de mijnwerkers zelf, wees. Hij had er bezwaar tegen om deze aangelegenheid
bij de wet te regelen; het kon volgens hem op eenvoudige manier bij algemene
maatregel van bestuur geschieden. Hij stelde een verandering voor door in de
eerste alinea van de conclusie de volgende woorden toe te voegen, "of op zodanige wijze de invoering te bevorderen, die het meest geschikt is". Wanneer
men de regeling onmogelijk achtte, kon men ze vooriopig bij wijze van proef

221) de Limburger Koerier, 8 augustus 1905.
lll) de Limburger Koerier, 8 augustus 1905, en de Christelijke Mijnwerker,

15 augustus 1926.
2ll) de Limburger Koerier, 8 augustus 1905.
''') idem.
",) idem.
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op de Staatmijnen invoeren. De conclusie werd in deze vorm door de vergadering aangenomen"6).
Terwijl minister Veegens op 19 december 1905 verklaarde dat de instelling
van de arbeiderscommissies bij de in bewerking zijnde algemene maatregel
van bestuur nog een punt van overweging was 227 ), zien we dat het tweede ontwerp toch een heel hoofdstuk (XV) aan de arbeiderscommissies wijdde. De
Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften beschreef in artikel 267 het instituut als voigt: "Bij elke mijn, waar in den regel meer dan honderd arbeiders
in dienst zijn, bestaat eene arbeiderscommissie, welker taak is wens chen, bezwaren en klachten betreffende de veiligheid, de gezondheid en den arbeid,
voor zover die haar gegrond voorkomen, ter kennis te brengen van de
bestuurders van de mijn".
De arbeiderscommissie bestond uit zes leden, bij geheime stemming door
de bij een mijn werkzame meerderjarige arb eiders gekozen. Wat de bevoegdheden der comrnissies betrof, moest op elke mijn door zorg van de bestuurders een register aanwezig zijn, waarin onder zorg van de arbeiderscommissie
"de door haar ingebrachte wenschen, bezwaren en klachten, genummerd en
gedagteekend" moesten worden aangetekend. Hierbij moest door de
bestuurders van een mijn een keer in de vier we ken aan de commissie de gelegenheid gegeven worden haar wensen, klachten en bezwaren mondeling toe
te lichten, waarna de bestuurders onmiddellijk achter elk nummer in het
register de op- of aanmerkingen of de genomen voorzieningen moesten vermelden. Het ontwerp bevatte eindelijk een regeling van een van de meest tere
punten waartoe vooral van arbeiderszijde sterk op aangedrongen was. Het
tweede mijnwerkerscongres had wellicht een grote invloed op deze regeling.
Hoe groot deze invloed geweest was, viel moeilijk te achterhalen. Op het congres was besloten de regering te verzoeken de instelling van arbeiderscommissies en arbeiderscontroleurs verplicht te stellen, daartoe zou door het bestuur
van de Centrale Bond van R.K. Mijnwerkersvereenigingen in Limburg een
adres worden opgesteld. Wat er met dit adres gebeurde viel niet te achterhalen, de kamerstukken maken er in ieder geval geen melding van. Het is wellicht nog te vroeg om na te gaan in hoeverre de bepalingen van hoofdstuk XV
overeenkwamen met de bedoelingen op het congres geuit. Ook bij dit ontwerp was namelijk nog sprake van een voorontwerp, zodoende bestond nog
steeds de mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaren en grieven naar
voren te brengen.
Controle op de veiligheidsvoorschriften was een vaak gehoorde eis bij de
ondergrondse arbeiders. Zij waren geenzins tevreden over de controle door
de ambtenaren van het Staatstoezicht, de komst van de ambtenaren werd
steeds van te voren aangekondigd, waardoor de mijndirekties volop de kans
kregen om misstanden tijdig uit de weg te ruimen. Daarbij vreesden de mijnwerkers represailles bij een eventuele reaktie, omdat bij de controle steeds
n,) de Nieuwe Limburger Koerier, 8 augustus 1905, en de Limburger Koerier,
8 augustus 1905.
",) Handelingen Tweede Kamer, 1905-1906, bIz. 833.
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ambtenaren van de betreffende mijn aanwezig waren 22l ). Hun verlangen naar
eigen, in het ondergrondse werk ervaren mannen, naast de ambtenaren van
het Staatstoezicht en onafhankelijk van de direktie van een mijn, belast met
controle, was begrijpelijk.
Hoewel reeds bij de totstandkoming van de Mijnwet van 1903 gesproken
was over de mogelijkheid om aan het toezicht, al was het maar in beperkte
mate, de mijnwerkers zelf te laten deelnemen en er van arbeiderszijde herhaaldelijk op was aangedrongen, kwam het instituut arbeiderscontroleurs in
het ontwerp niet voor. Landen als Engeland (1887), Frankrijk (1890) en
Belgie (1897) ken den sinds lange tijd al een wettelijke regeling van het
mijnwerkerstoezicht229 ). De Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften had
de verschillende stelsels terdege bestudeerd. Wat de wijze van regeling betrof,
werd het engelse stelsel het meest wenselijk geacht; de arbeiders konden twee
personen aanwijzen om op hun kosten de mijn te onderzoeken. De bestuurder moest toestaan dat deze twee personen de mijn inspecteerden; zij gaven
verslag van hun onderzoek, dat, indien er gevaar geconstateerd werd, doorgezonden moest worden aan de "Inspector of Mines""O).
De mijnwerkers konden in dit stelsel zelf beslissen of het toezicht door de
gevolmachtigden no dig was, in tegenstelling tot de belgische regeling, die de
"deil!gues" (aanstelling geschiedde door de minister en de bezoldiging door
de staat) tot ambtenaar maakte 2JI ). Ondanks de voorkeur voor het engelse
stelsel, kwam naar oordeel van de Commissie een regeling zoals in Frankrijk,
waar de "delegues" mijnwerkers bleven door de werkgever voor het werk
betaald, echter het eerst voor ons land in aanmerking. Een regeling zoals in
Engeland kon volgens haar alleen dan goed werken, wanneer de arb eiders
niet alleen krachtig georganiseerd waren om initiatieven te kunnen ontplooien maar bovendien dienden de vakverenigen over de nodige financiele middelen te beschikken om het toezicht te kunnen betalen.
Daarbij, wilde het mijnwerkerstoezicht van waarde zijn in ons land,
moesten de rechten en plichten van werkgever en werknemer door of krachtens de wet geregeld zijn, zoals dat in Frankrijk het geval was, aldus het
standpunt der Commissie begin 1905 232 ). Een regeling van het instituut der
arbeiderscontroleurs bleef achterwege.
Uit het ontbreken van het instituut der arbeiderscontroleurs kan men concluderen dat de Commissie de voorwaarden voor het engelse stelsel niet aanwezig achtte. In navolging van de arbeiderscommissies werd ook hier het argument van de volgens haar te geringe organisatiegraad van de limburgse
mijnwerkersbevolking gebruikt om de boot af te houden. De waarde van het
argument kan men moeilijk schatten; de gegevens hierover spreken zich tegen. De Nieuwe Limburg Koerier en de Limburg Koerier spraken in'augustus
1905 van het feit dat de Centrale Bond van R.K. Mijnwerkersvereenigingen
"') de Nieuwe Limburger Koerier, I december 1906.
"') Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, t.a.p., biz. 16.
2lO) t.a.p., biz. 17.
"') t.a.p., biz. 17.
"') t.a.p., biz. 18.
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TABEL 1
Ledentallen der diverse mijnwerkersorganisaties in Nederland over de jaren 1904 ti m
1910
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TABEL 2
Ledentallen der diverse mijnwerkersorganisaties in Nederland over de jaren 1904 ti m
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in Limburg in de korte tijd van zijn bestaan een ledental van ongeveer 800
mjjnwerkers had weten te halen, verdeeld over 10 afdelingen. Bovenstaande
tabellen ontleend aan "Mens en Mijn" laten echter een ander beeld zien' " ).
Hoe het ook zij, het was jammer dat men de voorwaarden die nodig waren
voor de overplanting van een buitenlands stelsel, waar men in andere gevallen
huiverig voor was, liet prevaleren boven de praktische behoefte aan veiligheid
voor de mijnwerker.
"') Dieteren, a .w., bIz. 319 en 321.
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Bij besluit van 13 october 1916 houdende aanvulling van het Mijnreglement 1906 (Staatsblad, no 474) werd het instituut van de arbeiderscontroleurs in het Mijnreglement 1906 opgenomen. Zij werden door de minister benoemd op voordracht van de arbeiderscommissies en bezoldigd uit
rijkskas. De arbeiderscontroleurs waren en bleven arbeiders, die optraden als
vertrouwensmannen der gezamenlijke mijnwerkers. Hun taak was het controleren van de naleving van het Mijnreglement in de ondergrondse werken,
met het oog op gezondheid veiligheid en arbeid.
De artikelen 273 tot en met 286 van het tweede ontwerp hadden betrekking
op de beroepsmogelijkheden tegen beslissingen, genomen door de ambtenaren van het Staatstoezicht.
Het voornaamste punt van kritiek op het hoofdstuk Beroep van het eerste
ontwerp, was de afwezigheid van een zelfstandige beroepsinstantie, die over
geschilpunten inzake de uitvoering van het Mijnreglement beslissen moest.
Het tweede ontwerp voorzag in deze leemte. Artikel 274 bepaalde dat de
bestuurder voor aile geschillen met betrekking tot technische aangelegenheden bij een in te stellen raad van beroep, schriftelijk in beroep kon gaan. Oeze raad van beroep zou samengesteld worden uit drie leden, die buiten reis- en
verblijfkosten en fl. 15,- vacatiegeld, geen verdere vergoeding zouden ontvangen. De werkwijze van de raad van beroep kwam in de artikelen 283 tot
en met 285 aan de orde, terwijl de minister bovendien nog nadere aanwijzigingen zou geven over de werkwijze. Oit was echter niet de enige taak voor de
minister krachtens de bepalingen van het hoofdstuk Beroep. Volgens artikel
273 bleef de minister namelijk de beroepsinstantie bij geschillen over voorschriften van de hoofdstukken XI (gezondheid) en XIII (arbeid).
De meningen over de voorgestelde regeling van het beroep waren gunstig.
Voor de Mijnraad en in iets mindere mate voor de Vereeniging tot behartiging van de belangen der Limburgsche Mijnindustrie, was een onafhankelijk
beroepscollege, de voorwaarde voor de aanvaarding van een ontwerpmijnreglement. Ondanks dit positieve punt, waren er toch nog punten van
kritiek. Zo vroeg de Vereeniging tot behartiging van de belangen der Limburgsche Mijnindustrie zich af waarom er twee beroepsinstanties, te weten de
minister en een raad van beroep, nodig waren. De beroepsmogelijkheid bij
twee verschillende instanties zou weinig zin hebben, daar volgens de Vereeniging, de bepalingen inzake de gezondheid en de arbeid, in nauwe samenhang
stonden met de "technische" gang van zaken in het mijnbedrijPl4).
De Mijnraad tenslotte, uitte zijn ongenoegen over het feit, dat de leden van
de raad van beroep geen loon voor hun werkzaamheden zouden ontvangen.
Hij wees er, zoals ook in de reaktie op het eerste on twerp met nadruk op, dat
zonder bezoldiging geen deskundige bereid gevonden zou worden om zitting
te nemen in de raad van beroep"').
In het belang van een snelle totstandkoming, had de minister aan de belanghebbenden de mogelijkheid geboden om binnen een maand op het op 5
''') Tweede nota van de Vereeniging, 5 april 1906, La .p., biz. 22.
'") Tweede reactie vna de Mijnraad, 31 maart 1906, La.p., biz. 8.

286

RET MIJNREGLEMENT

1906

maart gedateerde ontwerp te reageren. Bij de Vereeniging tot behartiging van
de belangen der Limburgsche Mijnindustrie werd het on twerp echter pas in
een vergadering van 22 maart in handen van een daartoe speciaal ingestelde
Commissie van Rapporteurs over het mijnreglement gesteld, waar o.a. Pierre, Haex en Honingman deel van uitmaakten 2J6). Hoe groot het belang voor
de Vereeniging was, bleek uit het feit, dat zij uitstel vroeg inzake het indienen
van de opmerkingen, waartoe het ontwerp aanleiding zou geven, aangezien
dit binnen de door de minister gestelde termijn niet mogelijk bleek. De minister verleende alsnog uitstel tot 7 april 23 '). Het tweede ontwerp mijnreglement bevatte geen toelichting. Het was vooral de Vereeniging, die zich zeer
verontwaardigd toonde. De beweegredenen van de regering om niet in te
gaan op de in de eerste reaktie van de Vereeniging neergelegde grieven, waren
van groot belang voor de Vereeniging. E;en nadere uiteenzetting zou veel
overtuigender klinken en een herhaling van vroeger geuite bezwaren was wellicht overbodig geweest"'). Zo bleef er toch nog een diepgaand verschil van
mening bestaan tussen de regering en de gemeenschappelijke exploitanten
van de bij de Vereeniging aangesloten mijnen over belangrijke aangelegenheden. Zij sprak de wens uit, dat met de indiening van hun tweede reaktie het
overleg aangaande de invoering van het mijnreglement niet afgesloten zou
zijn, temeer daar de Vereeniging de tijd had ontbroken hun opmerkingen zodanig te formuleren, dat daaruit de inzichten inzake de te treffen regeling voldoende duidelijk zouden blijken. Er werd de minister dan ook een minder tijdrovend overleg aanbevolen 219 ). Met het oog op de aangevraagde bespreking
met de regering, werd de bestuursleden gevraagd de stukken van de tweede
reaktie grondig te bestuderen en de wensen, die men dacht ter kennis van de
regering te moeten brengen, zo spoedig mogelijk te formuleren en op schrift
te zetten. De voorzitter R. Pierre, vestigde daarbij vooral de aandacht op het
hoofdstuk "Arbeid", waartegen in de reaktie slechts algemene bezwaren waren geuit, zonder dat er, behalve op enkele punten, tegenvoorstellen gedaan
waren l4 O).
Op 3 juli 1906 yond er bij de minister van Landbouw, Nijverheid en
Handel, Veegens, een audientie plaats. De minister wees erop dat niet in aile
opzichten tegemoetgekomen was aan de wensen van de Vereeniging, maar hij
verklaarde zich bereid om over punten waarover geen overeenstemming was
bereikt, nader van gedachten te wisselen. De vertegenwoordigers van het
bestuur van de Vereeniging meenden hier echter niet op in te moeten gaan; zij
hielden het voor raadzamer, dat de minister hen te zijner tijd de gelegenheid
gaf om met de ambtenaren, die zich met de samenstelling van het ontwerp
"') S.H.C., a.s.L. archief, Notulen vergadering 22 maart 1906 der Vereeniging
(1906 map 5) .
"') S.H.C., a.s.L. archief, Brief van de Vereeniging aan de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 7 april 1906 (1906 map 5).
"') t.a. p.
2)9) La.p.
240) S. H.C., a.s.L. archief, Brief van voorzitter Vereeniging aan leden bestuur van
30 april 1906 (1906 map 5).
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hadden beziggehouden, over leg te plegen. De minister was hiertoe bereid,
maar wenste eehter in de eerste plaats het advies van de Raad van State af te
waehten, bij wie het on twerp nog steeds aanhangig was 24 ' ) . Met betrekking
tot de termijn van de inwerkingtreding van het reglement gaf de minister te
kennen deze zo vee I mogelijk te willen bespoedigen, teneinde de aanhangige
eoneessieaanvragen te kunnen afwerken 242 ). De onderhandelingen met de minister over de algemene maatregel van bestuur vormde een zeer belangrijk
deel van de werkzaamheden van de Vereeniging in het jaar 1906. Zowel
sehriftelijk als mondeling had zij de gelegenheid gehad met de minister en de
hoofdambtenaren van zijn ministerie van gedaehten te wisselen over tal van
punten. Er zou niet in aile opziehten aan de wensen van de Vereeniging tegemoet gekomen worden, maar in vergelijking met het oorspronkelijke ontwerp vond de Vereeniging het tweede ontwerp 'n aanzienlijke verbetering 243 ).
Het einde was in zieht, de adviezen aan de hand van de reakties opgesteld
waren de minister toegestuurd. Uit de notulen van een bestuursvergadering
van de Vereeniging, d.d. 13 oktober 1906, bleek dat men al enige tijd bezig
was om tal van punten in overeenstemming te brengen met het spoedig te verwachten mijnreglement'44). Het was augustus, het on twerp bevond zich bij
de Raad van State, die er ad vies over zou uitbrengen; het zou nog een maand
duren voordat het definitieve mijnreglement afgekondigd zou worden.
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HET DEFINITIEVE REGLEMENT; DE UITEINDELUKE REGELING VAN DE
ONDERWERPEN

Na ontvangst van het advies van de Raad van State en de behandeling van
de op- en aanmerkingen op het tweede ontwerp door de Commissie voor de
Mijnbouwvoorschriften vond op 22 september 1906 bij Koninklijk Besluit de
afkondiging van het definitieve Mijnreglement plaats. (Staatsblad 1906, nr.
248). De inwerkingtreding van het Mijnreglement werd door het Koninklijk
Besluit bepaald op I november 1906. Bijna drie jaar na de installatie van de
Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften, was het doel, door artikel 9 van
de Mijnwet 1903 gesteld, bereikt. Vergeleken met het tweede ontwerp, vertoonde het definitieve Mijnreglement buiten enkele punten van ondergesehikt belang, geen ingrijpende veranderingen. De belangrijke veranderingen
en nieuwigheden uit het tweede ontwerp, zoals de regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, de voorschriften inzake de arbeid, de arbeiders" ') S.H.C. , G.S.L. archief, Verslag over de door zijne Exellentie den Minister van
Landbouw, Nijverheid en Handel aan het Bestuur verleende audientie op 3 juli 1906,
Bijlage bij oproep bestuursvergadering van 10 augustus 1906. (1906 map 1).
"') t.a.p.
"') S.H.C., G.S.L. archief, Verslag van het Bestuur over het jaar 1906 (1907
map 23) .
''') S.H.C. , G.S.L. archief, Notulen der bestuursvergadering van 13 october 1906
(1906 map I).
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commissies en de regeling van het beroep zijn ook in het definitieve Mijnreglement terug te vinden. In tegenstelling tot het tweede ontwerp, bevatte
het definitieve Mijnreglement wei een toelichting. Aan de hand van de
toelichting zal geprobeerd worden na te gaan wat de beweegredenen van de
Commissie waren voor de bovengenoemde veranderingen en nieuwigheden.
De toelichting vermeldde echter niet, in hoeverre de verschillende reakties
van de belanghebbenden bepalend waren voor de veranderingen en de nieuwigheden. Zeker was in ieder geval, dat de Commissie de reakties goed bestudeerd had en belangrijke punten hieruit gebruikt heeft bij haar werkzaamheden.
De regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het tweede ontwerp was ongewijzigd in het definitieve Mijnreglement overgenomen. De toeIichting merkte op, dat men het mijnbedrijf als een grote industriele onderneming moest beschouwen, waar de bestuurders natuurlijk niet aileen toezicht
hielden, maar bijgestaan werden door toezichthoudend personeel'41). Hieruit
volgde, dat men een stelsel moest vinden, dat de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de mijnwerkers niet uitsluitend op de bestuurders legde. -De
Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften koos voor het eerder besproken
stelsel, hetgeen inhield, dat het toezichthoudend personeel, in bepaalde mate,
naast de bestuurders aansprakelijk was. Dit stelsel werd neergelegd in artikel
3 van het Mijnreglement. In de toelichting kwam weer de vraag aan de orde
of het reglement omschrijven moest, wie bestuurder van een mijn was. Evenals in de toelichting op het eerste ontwerp-mijnreglement werd de vraag ontkennend beantwoord. De Commissie was van mening, dat het bij een grote
onderneming, zoals het mijnbedrijf, niet moeilijk zou zijn om vast te stellen,
wie de bestuurder was of wie de bestuurders waren""). Ondanks de kritiek,
op de regeling van de arbeid in het tweede ontwerp, nam de Commissie voor
de Mijnbouwvoorschriften deze voorschriften onveranderd over in het definitieve Mijnreglement. Het verbod van vrouwenarbeid in de bovengrondse
inrichtingen, waartegen de Vereeniging tot behartiging van de belangen der
Limburgsche Mijnindustrie zo fel protesteerde, was voor de Commissie vanzelfsprekend. Omdat vrouwenarbeid in het mijnbedrijf niet voorkwam, werd
door dit verbod niet anders dan de bestaande toestand door een wettelijk
voorschrift bevestigd 247 ). Over het ontbreken van een maximale arbeidsduur
voor bovengrondse arbeiders merkte de toelichting op, dat aangezien de arbeid in de bovengrondse inrichtingen in het algemeen niet vee I verschilde van
het werk in andere takken van industrie, het billijk zou zijn om tot beperking
van de arbeidsduur pas over te gaan, als dit ook zou gebeuren voor deze an"') C.A.B. Staatstoezicht op de Mijnen, Toelichting op het ontwerp besluit tot
vasts telling van een algemeenen maat regel van bestuur, als bedoeld in artikel 9, eerste
lid, van de wet van 27 april 1904 (Staatsblad No. 73), houdende nadere bepalingen betreffende de mijnontginning, met wijziging der wet van 21 april 1810 (Bulletin des Lois
No. 285.), 22 september 1906, verder te citeren als Toelichting op het definitieve
on twerp, 22 september 1906, biz. I (inventarisno. 448).
"') t.a.p., biz. 2.
"') Toelichting op het definitieve ontwerp, 22 september 1906, La.p., biz. 43.
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dere takken van industrie 248 ). Op dit punt was er sprake van een duidelijke tegemoetkoming van de Commissie aan de kritiek, geleverd op artikel 240 van
het eerste ontwerp. De bezwaren die tegen artikel242 van het tweede on twerp
naar voren werden gebracht, weerhield de Commissie er niet van om dit artikel op te nemen in het definitieve Mijnreglement. Vanaf 1 januari 1908
mochten de mijnwerkers niet langer dan 8f uur per dag onder de grond verblijven. Een beperking van de arbeidsduur voor ondergrondse arbeiders in
het reglement mocht niet ontbreken. "Deze arbeid moge al niet zoo ongezond zijn als dikwerf wordt beweerd, zwaar en gevaarvol is hij in elk
geval"'49). Door artikel 242 werd het verblijf en niet de arbeid onder de
grond beperkt tot 8+ uur per dag, omdat verblijf en effektieve arbeid niet samenvielen. De tOelichting gaf als verklaring: "immer de werkplaatsen zijn
over het algemeen een aanmerkelijken afstand gaans van de schacht verwijderd. In eene mijn van eenigen omvang kan de tijd gemoeid met het gaan
naar en terugkeeren van de werkplaats op ± I uur gesteld worden""·). De
overgangsregeling, die artikel242 inhield, tot I januari 1908 een verblijf van
maximaal 9 uur per dag onder de grond, daarna maximaal 8+ uur, had de
Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften met opzet gekozen, om de beperking zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen, zodat de bestuurders van de
mijnen voldoende tijd hadden, om de door hen nodig geachte maatregelen te
treffen''').
De Commissie had voet bij stuk gehouden, hoofstuk XV over de arbeiderscommissies onderging geen verandering meer, waardoor de regeling nagenoeg identiek was aan die in het laatste voorontwerp. In de toelichting op de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid was er door de Commissie op gewezen,
dat ook de arb eiders zelf de naleving van tal van voorschriften van het reglement hadden te bevorderen'12). De zorg voor de veiligheid, gezondheid en arbeid kon niet uitsluitend op de schouders van het toezichthoudend personeel
en de bestuurders rusten. Waar nu op medewerking van de arb eiders werd gerekend, was het billijk om hen de gelegenheid te geven deze medezeggenschap
zo goed mogelijk te laten functioneren. Bij het nagaan hiervan, had de Commissie terdege rekening gehouden met het typische karakter van deze tak van
industrie. Zij was tot de conclusie gekomen dat dit het beste bereikt kon worden door een vaste samenwerking tussen bestuurders en vertegenwoordigers
der mijnwerkers'''). In een kleinbedrijf was een vertegenwoordiging van de
arbeiders niet nodig om dit doel te bereiken, maar een grootbedrijf zoals het
mijnbedrijf waar geen enkele binding tussen individuele arbeider en bestuurder bestond, was dit een essentieel vereiste. Aangezien bij dit reglement
uitsluitend een tak van de grootindustrie werd gereglementeerd, yond de
Commissie het instituut van de arbeiderscommissies op zijn plaats'S4).
HI) t.a.p., biz. 44.
''') t.a. p., biz. 45.
"') t.a. p., biz. 45.
HI) La.p., biz. 46.
2l') Toelichting op het definitieve ontwerp, 22 september 1906, La.p., biz. I.
2l') La.p., biz. 48.
''') t.a.p., biz. 48.
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De daarbij uitgesproken wens, dat er geen twijfel zou bestaan over het feit,
dat de bestuurders hunnerzijds zouden streven om deze in het belang van
werkgevers en werknemers in het leven geroepen regeling volledig tot haar
recht te doen komen, mag nogal seep tisch genoemd worden.
De Nieuwe Limburger Koerier schreef: "Door het Mijnreglement wordt,
zoo schrijft Dr. W. H. Nolens in de Venl. Ct, wat verhouding van werkgevers
en arbeiders betreft, eene gewichtige nieuwigheid in het mijnwezen ingevoerd
n.l. de arbeiderscommissien. Meer en meer komt men tot het inzicht en de
overtuiging, dat in het industriele leven, waar werkgevers en arb eiders moeten samenwerken, aan deze laatsten meer zeggenschap moet worden toegekend""') .
In "De Mijnwerker" van 27 april 1907 werd het als voIgt geformuleerd:
"Hetgeen wij over hoofdstuk XV te zeggen hebben, kunnen we samenvatten
met de woorden: dankbaar zijn we, maar niet voldaan. Dankbaar zijn we,
dat de arbeiderscommissien in de Nederlandsche mijnindustrie wettehjk en
verplichtend zijn ingevoerd, maar voldaan overal het daaromtrent bepaalde
zijn we niet""6). In het eerste ontwerp-mijnreglement, waarover de mijnwerkers advies konden uitbrengen, kwam het instituut van de arbeiderscommissies niet voor. Zodoende had de Centrale Bond geen gelegenheid gehad om
wensen daaromtrent kenbaar te maken. Op het mijnwerkerscongres te Kerkrade, werd deze zaak besproken en een request aan de minister verzonden
met het verzoek alsnog arbeiderscommissies in te voeren"'). De ontevredenheid was begrijpelijk. Wat de bevoegdheden der commissies betrof, bestonden deze louter en aileen uit de mogelijkheid om wensen, klachten en bezwaren te uiten. De commissies waren aileen bemiddelingsorgaan tussen
arbeiders en directie.
Bij artikel 271 ging de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften ervan
uit, dat het voor het goed funktioneren van het instituut niet aileen noodzakelijk was, dat wensen, klachten en bezwaren schriftelijk geformuleerd
werden, maar ook dat aan een commissie niet de gelegenheid ontnomen
moest worden, deze bij de bestuurders of hun vertegenwoordigers mondeIing
toe te Iichten. De taak van de ambtenaren van het Staatstoezicht zou dan zijn
om van het register, dat krachtens artikel7 aan hun ter inzage moest worden
verstrekt, steeds op de hoogte te blijven. Op die manier bestond er een goede
gelegenheid om na te gaan of aanvulling en/of wijziging van de voorschriften
van het reglement nodig was. Vit de rede van Gerard Dohmen tijdens het
mijnwerkerscongres te Kerkrade konden we echter iets anders opmaken. Zijn
bedoeling was dat de commissie wekelijks met het Staatstoezicht vergaderden
en dat vergaderingen met de directies der mijnen onder leiding stonden van
het Staatstoezicht, om zodoende te waarborgen dat het Staatstoezicht de
directies kon dwingen tot naleving van het mijnreglement. De overige toebedachte bevoegdheden kwamen in artikel271 niet voor. De vakbladen en de
'55) de Nieuwe Limburger Koerier, 20 october 1906.
"') de Mijnwerker, 20 maart 1927.
' '') idem.
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dagbladen besteedden veel aandacht aan dit punt. In de rubriek "Mijnwezen
en Mijnwerkersbelangen", onder redactie van de Centrale Bond, vermeldde
de Nieuwe Limburger Koerier: "Wei is de regeering bij de nieuwe mijnwet
aan dezen eisch der mijnwerkers tegemoet gekomen, maar de rechten der arbeiderscommissies zijn daarin nog zoo bekrompen, dat wij ons daarmede onmogelijk tevreden stellen kunnen, al zien wij daarin ook reeds eenen kleinen
vooruitgang op sociaal gebied""') . In 1910 toen de arbeiderscommissies al
geruime tijd in praktijk funktioneerden, schreef H. Stins, voorzitter van de
Aigemene Bond van Christelijke Mijnwerkers, dit was sinds 1907 de benaming van de Centrale Bond van R.K. Mijnwerkersvereenigingen, bij de
bespreking van het Mijnreglement over de commissies: "dat onder invloed
van de ondernemers met de wenschen der georganiseerde katholieke mijnwerkers bijna geen rekening is gehouden en de geheele omschrijving van de
taak van deze commissies gerust een paskwil kan worden genoemd"259).
De bevoegdheden van de arbeiderscommissies werden in het algemeen te
gering geacht; al vrij spoedig bleek, dat er ook onvrede bestond over hun
werking. Bij de eerste aanzet inzake een eventuele herziening van het Mijnreglement 1906 in 1910, kwamen in de voorstellen van arbeiderszijde de verworven inzichten om trent het funktioneren van de commissies duidelijk naar
voren. Het karakter van de arbeiderscommissies had niet tot bevredigende resultaten geleid.
Hoewel de taak van de arbeiderscommissies beperkt en de bevoegdheden
zeer gering waren uitgevallen, in dit opzicht kan men ze inderdaad onbeduidend noemen, mag men toch niet ongestoord aan artikel271 voorbijgaan. In
de jaren die voorafgingen aan de eerste wereldoorlog was het vraagstuk van
de medezeggenschap van de arbeiders in eigenlijke zin in Nederland niet of
nauwelijks aan de orde geweest. In dit kader kwam de arbeiderscommissies
een bijzondere betekenis toe, die niet onderschat mocht worden. De karakteristieke mijnarbeid, die bijzondere gevaren voor leven en gezondheid meebracht, had de noodzakelijkheid van een zekere medezeggenschap aan de
rechtstreekse belanghebbenden aangetoond. De bijzondere betekenis lag in
het feit, dat het ging om een niet door de werkgever maar door de regering
toegekende medezeggenschap, weliswaar niet vervat in een wet, maar in een
algemene maatregel van bestuur. Het waren volgens Van de Bergh bepalingen die, "later in de geschiedenis van de Nederlandse wetgeving op het gebied
der medezeggenschap dezelfde plaats zullen innemen, als de Wet-Van Houten in de Nederiandse arbeidswetgeving" 260). Een optimistische conclusie,
maar toch valt niet te ontkennen dat de arbeiderscommissies de stoot hebben
gegeven tot de, in latere jaren in het mijnbedrijf, funktionerende overlegorganen, die de medezeggenschap enige inhoud gaven.
In tegenstelling tot de drie voorgaande onderwerpen, had de regeling van
het beroep wei een wijziging ondergaan. Bepaalde artikel281 van het tweede
HI) de Nieuwe Limburger Koerier, 22 december 1906.
"') de Mijnwerker, 10 december 1910.
260) G. van den Bergh, De medezeggenschap der arbeiders in de particuliere onderneming (Amsterdam 1924), biz. 54.
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ontwerp nog, dat de leden van de raad van beroep buiten reis- en verblijfkosten en vaeantiege1d, geen verdere vergoeding lOuden ontvangen, in het
definitieve Mijnreglement was dit artikel niet meer terug te vinden. Of deze
verandering te wijten was aan de kritiek van de Mijnraad vermeldde de toeliehting niet. De toeliehting op de bepalingen inzake het beroep was trouwens
in het geheel zeer beknopt. Het enige punt waar zij iets uitgebreider op inging, betrof de twee vesehillende beroepsinstanties, de raad van beroep bij
kwesties van teehnisehe aard en de Minister van Landbouw, Nijverheid en
Handel inzake gesehillen van soeiale aard (hygiene en arbeid)26 I) .
De reden om de raad van beroep, die zieh bezig lOU houden met louter
teehnisehe gesehilpunten, in te stellen, lag in het feit dat volgens de Commissie voor de Mijnbouwvoorsehriften, de beoordeling van vraagstukken van
zuiver mijnbouwkundige aard uitsluitend tot de eompetentie van mijnbouwdeskundigen behoorde. Dit leidde ertoe om de minister, die uiteraard bijna
nooit een mijnbouwdeskundige zou zijn, van de beslissing in dergelijke zaken
te ontlasten en de beslissingen in dergelijke zaken zo te regelen "dat de stem
der in den raad van beroep te benoemen deskundigen in ieder beroep zieh kan
doen hooren"'· ' ).
NABESCHOUWING

Wanneer in de tweede helft van de vorige eeuw de ontwikkeling van de steenkolenmijnbouw met rasse sehreden toeneemt, blijkt de in Nederland geld ende franse mijnwetgeving ontoereikend. Rond de eeuwwisseling is de invloed
van de overheid op het mijnwezen duidelijk merkbaar. De regering had behoefte om meer vaart in de mijnexploitatie te brengen. Ook het eerste ontwerp Mijnwet 1903 droeg, op grond van haar mogelijkheid om een eoneessionaris nalatig te verklaren bij onbehoorlijke ontginning, aanvankelijk een dergelijk karakter; eehter een tweede on twerp maakte inpassing van een regeling
inzake veiligheid en arbeid in de mijnen mogelijk, waardoor tegemoetgekomen werd aan de soeiale behoeften van die tijd. Het betekende een doortrekken van de ontluikende soeiale politiek van de overheid gerieht op de beseherming van de arb eider. De snelle ontwikkeling van de mijnindustrie, de
nieuwe koers in de mijnbouwpolitiek gerieht op uitbreiding van de overheidsinvloed, de verouderde mijnwetgeving, de op de mijnwetgeving gebaseerde
regelingen ter beseherming van de arbeid en de geldende Arbeids- en Veiligheidswet die op het mijnbedrijf niet toegepast konden worden, had den de
noodzaak van een aparte regeling van arbeid en veiligheid voor deze karakteristieke tak van industrie aangetoond. Zo delegeerde de Mijnwet van 1903
aan de Kroon de regeling van de in artikel 9 van {:Ieze wet genoemde onderwerpen inzake arbeid en veiligheid in het mijnbedrijf. De uitvoering resulteerde in het Mijnreglement 1906. In bijna 300 artikelen worden zeer uitvoerige voorsehriften gegeven betreffende bovengenoemde punten, nu eens voor
ondergronds en bovengronds samen, dan weer voor elk apart.
"') Toelichting op het definitieve ontwerp, 22 september 1906, t.a. p., biz. 3 e.v.
262) t.a. p., biz. 3.
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Toen in Zuid Limburg de exploitatie van de mijnen krachtig ter hand
genomen werd, kon de regering zich niet beperken tot het geven van louter en
aileen technische voorschriften. Het Mijnreglement 1906 is niet aileen te beschouwen als eerste voorbeeld van bescherming van de volwassen arbeider,
gezien het gevaarlijke karakter van het werk, maar ook als een eerste allesomvattende regeling van arbeid, veiligheid en gezondheid in het mijnbedrijf,
zonder voort te bouwen op bestaande regelingen en grondslagen. Aile toendertijd actuele vraagstukken met betrekking tot de arbeid waren erin vervat,
zoals o.a. het vraagstuk van de arbeidsduur, de regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, de medezeggenschap van de arbeiders in de vorm
van arbeiderscommissies, de regeling van het Staatstoezicht op de Mijnen, de
beroepsmogelijkheid van de bestuurders der mijnen en de talloze gedetailleerde technische voorschriften, die van zeer groot belang waren in deze tak van
industrie.
Een ander belangrijk aspect van het reglement was de wijze van totstandkoming. Van regeringszijde was aan aile bij het mijnbedrjf betrokkenen de
mogelijkheid geboden mee te werken aan de vaststelling van het reglement,
niet aileen officiele instanties en bestuurders maar ook de arbeiders. In deze
zeer vooruitstrevende gedachte schuilt zijn andere grote betekenis. De uitvoerige rapporten en nota's, die op hun beurt aanleiding gaven tot meer dan een
voorontwerp-mijnreglement, tonen het belang voor de belanghebbenden van
de geboden mogelijkheid, duidelijk aan. De ontwikkeling van bepaalde onderwerpen, zoals de bovengenoemde, is duidelijk het gevolg geweest van de
binnen de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften gevoerde discussie
naar aanleiding van de genoemde rapport en en nota's. Daarnaast waren het
de kwestie van de arbeidsduur en het instituut van de arbeiderscommissies,
die gezien hun discutabel karakter, vooral de aandacht van de belanghebbenden trokken. Het instituut van de arbeiderscommissies kwam in het eerste
ontwerp-mijnreglement niet voor. Mede door toedoen van de Centrale Bond
van R.K. Mijnwerkersvereenigingen, die natuurlijk een groot belang bij dit
instituut had, is het in het definitieve mijnreglement opgenomen. De regeling
van dit onderdeel was zeker niet van meer waarde dan de overige onderwerpen, maar het was in die zin opvallend, dat het hier ging om een vorm van
medezeggenschap, die tamelijk nieuw was. Medezeggenschap van de arbeiders in het mijnbedrijf was nog nooit voorgekomen. Hoewel de bevoegdheden van de arbeiderscommissies zeer gering waren, deden ze niets af aan de
waarde van het wezen van dit instituut. In 1924 schreef van de Bergh over de
arbeiderscommissies: "Gelukkig is in de Nederlandse wetgeving nog een
voorbeeld van zo-al-niet in een wet vervatte dan toch op een wet steunende
medezeggenschap te vinden"'63).
Door het Mijnreglement kwam een uitwerking van de nieuwe grondslag
van het sociale mijnrecht tot stand. Tijdens de totstandkoming van de Mijnwet 1903 werd er herhaaldelijk op aangedrongen de hoofdlijnen van het sociale mijnrecht bij de wet vast te stellen. De Mijnwet 1903 bepaalde er zich
'63) van den Bergh, a. w., biz. 54.
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slechts toe in artikeI 9 lid I, die onderwerpen op te noemen, waaromtrent bij
algemene maatregel van bestuur voorschriften dienden te worden gegeven;
bepalingen van materiele aard bevatte de wet niet. Daarom bepaalde artikel 9
in lid 2, dat vijf jaar na het inwerkingtreden van de wet, dit artikeI zou worden herzien. Echter telkens na verloop van genoemde termijn werd de herziening uitgesteld, totdat uiteindelijk bij de wetswijziging van 20 juni 1938
(Staatsblad, no. 521) deze bepaling kwam te vervallen. Blijkbaar had aan een
regeIing bij de wet geen behoefte bestaan; het reglement had in praktijk bevredigend gefunctioneerd. In tegenstelling tot de Arbeidswet 1895 en 1919,
maakten de veIe in algememe bewoordingen gestelde bepalingen en de ruime
aan de ambtenaren van het Staatstoezicht toegekende bevoegdheid, een soepele toepassing en aanpassing van het reglement mogelijk. Hoewel het reglement in de loop der jaren herhaalde malen gewijzigd werd, veranderde zijn
eigenlijke karakter en betekenis nooit.
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I. GESCHIEDENIS

In 1944 sloten de regeringen in ballingschap een verdrag voor de totstandkoming van een Douane-Unie tussen Belgie, Nederland en Luxemburg. Het
verdrag bleef geen dode letter zoals het v66r de tweede wereldoorlog gesloten
Verdrag van Ouchy, dat voorzag in een 50070 interne tariefverlaging, en trad
op I januari 1948 in werking. Op die datum werden in een klap aile douanetarieven aan de binnengrenzen afgeschaft en trad aan de buitengrens een gemeenschappelijk buitentarief in werking. De periode van ruim drie jaar was
nodig in verband met het feit, dat Nederland en de B.L.E.U. op een verschillend moment bevrijd werden en de oorlogsschade in Nederland door de langere bezetting ern stiger was dan in de B.L.E.U.
Van een volledig vrij verkeer van goederen en diensten was in de beginperiode evenwel nog geen sprake. Vooral in Nederland bestond nog een streng
gecontroleerd betalingssysteem, dat verband hield met de nog steeds bestaande goederenschaarste en een te hoog vastgestelde wisselkoers. In snel tempo
kwam hier echter verandering in. De Marshall-hulp maakte aan de acute goederenschaarste in Nederland een einde. De koers van de gulden werd met de
grote devaluatie van het pond in september 1949 sterk verlaagd t.o. v. de
Belgische frank. In 1950 trad de Europese Betalings Unie in het kader van de
O.E.E.S. in werking, waardoor het betalingsverkeer werd gemultilateraliseerd en additionele internationale credietfaculteiten ter beschikking kwamen .
In Beneluxverband werd in 1949 het prae-unie akkoord gesloten, waarbij
het goederenverkeer voor een groot dee I tussen de Beneluxlanden werd
geliberaliseerd. In het begin van de 50er jaren kon een acute crisis in de
*)

1979.
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Douane-Unie, die een gevolg was van een plotselinge overstroming in Belgie
met goedkopere Nederlandse produkten, worden voorkomen door een tijdeIij ke autolimitatieregeling.
Ais sluitstuk van de economische integra tie kwam in 1956 een gemeenschappelijke handeIspolitiek tot stand, waardoor een vrij verkeer van aile
goederen, ook ingevoerde, binnen Benelux mogelijk werd. De Beneluxlanden
sloten gemeenschappelijke handels- en betalingsakkoorden met een dertigtal
landen.
De in de vijftiger jaren op het gebied van economische integratie bereikte
resultaten werden geconsolideerd in het Verdrag tot insteIling van de Benelux
Economische Unie van 1958, dat in 1960 in werking trad. In dezelfde tijd
kwam het Benelux-integratieproces in de schaduw te staan van het ruimere
Westeuropese integratiestreven, dat vorm kreeg in het Verdrag van Rome. De
Benelux-politici Bech, Beyen en Spaak hadden daartoe gemeenschappelijk
het initiatief genom en en de Belg Spaak heeft als voorzitter van de groep, die
het Verdrag moest voorbereiden, een zeer voorname rol gespeeId bij de
totstandkoming. In de opbouw van de Europese Economische Gemeenschap
bleken voorts de ervaringen met Benelux een groot belang.
In de 60er en 70er jaren is vooral sedert de eerste regeringsconferentie van
1969 in Beneluxverband aandacht besteed aan de afschaffing van aile resterende grensformaliteiten, teneinde tot volledige opheffing van de fysieke
grens te komen. Dit streven is op de B.T.W.-formaliteiten na met succes
bekroond. Voorts werden vooral na de 2de en 3de regeringsconferentie nieuwe beleidsterreinen in de coordinatie betrokken, zoals ruimtelijke ordening
en leefmilieu.
Het objectieve eindresultaat van dit integratieproces van 30 jaar kan als
voigt worden samengevat:
1. Praktisch geen formaliteiten meer aan de binnengrens.
2. Een grote mate van koersstabiliteit tussen gulden en frank gedurende 29
jaar. Sedert de grote devaluatie van 1949 van het Pond Sterling revalueerde de gulden slechts tweemaal met 5OJo t.o. v. de Belgische frank.
3. In 30 jaar werd het b.n.p. van Benelux in constante prijzen verviervoudigd
of een groei van 4,7% per jaar.
4. Nauw overleg tussen de regeringen varierend van informatie-uitwisseling
tot gemeenschappelijk beleid op een groot aantal beleidsterreinen.

2.

ASPEKTEN DER ECONOMISCHE INTEGRATIE - ALGEMEEN

Het doel van een economische integratie is om door middel van een vrij
verkeer ¥an goederen, diensten, arbeid en kapitaal ondanks het bestaan van
onafhankelijke staten toch de voordelen te verkrijgen van een grotere gemeenschappelijke markt. De voordelen zijn genoegzaam bekend. Een grotere
markt geeft schaalvoordelen en leidt tot een doeImatiger arbeidsverdeling.
Een gevolg van een grotere markt is dat de intrahandel, de handel tussen de
partners in het integratieproces toeneemt.
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Yoor het goed verlopen van een dergelijk integratieproces dient m.i. een
aantal voorwaarden te zijn vervuld:
a. Niet te grote verschillen in economisch stelsel.
b. Binnen dat stelsel een op elkaar afgestemd sociaal-economisch financieel
beleid teneinde distorsies te voorkomen.
c. Stabiele wisselkoersen. Een monetaire unie geeft de meeste zekerheid,
maar kan toch niet in het licht van de ervaring als absolute voorwaarde
worden gesteld. Een systeem van vaste wisselkoersen met beperkte fluctuatiemarges, zoals bijv. de Europese slang, waarbij de mogeJijkheid van
herziening der spilkoersen open gelaten wordt komt voldoende voor.
d. Het gemiddeIde kostenpeil mag niet te ver uit elkaar liggen. Mocht dit het
geval zijn dan is koersaanpassing vaak onvermijdeJijk.
Op de verschillende hierboven genoemde voorwaarden zal hieronder nader
worden ingegaan.
3.

DE INTRAHANDEL

Hoewel de tariefafbraak op 1 januari 1948 voor 100070 plaatsvond, yond de
eigenJijke vrijmaking van het handelsverkeer geleidelijker plaats. Rekening
houdend met de vertragingen, die inherent zijn aan de aanpassing van nieuwe
mogelijkheden, reageerde ook het handelsverkeer geleidelijk.
Grafiek A illustreert het verschijnsel duideJijk.

GRAFIEK A

Ontwikkeling van de Benelux-intrahandel in 1170 van de totale
Benelux-uitvoer (exclusief intrahandel)
28

24

W~~4-~~----------------------~~

__--------------

16

12~~

49

__________________
51

n

53 54

S!l

56

S7 S8

~

S9

__________

61

1960

62

63

64

65

--~~-r~~~~~~~---

66

67

68

69

11

1970

n

73

74

7S

76

77

ECONOMISCHE INTEGRATIE IN BENELUXVERBAND

301

Viner onderscheidt in zijn bekende boek "The customs Union Issue" '),
"trade creation" en "trade diversion".
"Trade creation" is de nieuwe handel, die door specialisatie en schaalvoordelen binnen een douane-unie t.g.v. de vrijmaking ontstaat; "trade diversion" daarentegen de handelsverlegging, die een gevolg is van het feit dat in
ons geval Nederlandse, Belgische en Luxemburgse leveranciers in de plaats
treden van leveranciers uit andere landen, die voordien onder dezelfde voorwaarden concurreerden, maar m.i. door de O-rechten op de produkten der
partnerlanden een nadeel ondervinden.
In de ontwikkeling van de intrahandel zijn duidelijk twee perioden te herkennen. De eerste periode liep van 1949 toen de koersverhoudingen werden
genormaliseerd tot het begin der zestiger jaren. De tweede peri ode loopt van
1964 tot nu. In de eerste peri ode traden in Beneluxverband zowel "trade creation" als "trade diversion" op.
De intrahandel nam stormachtig toe van 15070 van de uitvoer van Benelux
excl. intrahandel tot 24% in de jaren 1961 en 1964. Er was dus sprake van een
zekere naijling t.o. v. de eerste tariefverlagingen in E.G.-verband, die in 1959
begonnen. Daarna werd het trade diversion effekt voor een groot deel opgeheven doordat de Benelux-preferentie t.o. v. Europese handelspartners verdween. De intrahandel daalde en ligt nu op ruim 18%.
In Beneluxverband is dus het trade diversion effekt (6%) groter geweest
dan het trade creation effekt (3%). Misschien was dit achteraf gezien wei een
van de redenen waarom het bedrijfsleven in Benelux zo sterk geinteresseerd
bleek te zijn in de totstandkoming van de Europese gemeenschappelijke
markt, die veel meer arms lag kon bieden dan de kleinere Beneluxmarkt.
De volgende vraag die men kan stellen is, in hoeverre door het eerder starten van de Beneluxintegratie, de verwevenheid der Benelux-economieen bijv.
groter is dan die der E.E.G.-economieen. Vervolgens is dan nog de vraag aan
de orde of de Benelux-markt volledig met een interne markt vergeleken kan
worden of dat uit de intensiteit der relaties blijkt, dat er nog ruimte is voor
verder verstrengeling.
Enig licht op beide vragen wordt geworpen door een studie van het
Centrum voor Economische Studien in Leuven van de hand van Van
Waterschoot, Brauers en Tejano over de Economische Bindingen tussen de
Belgische Gewesten').
In deze studie wordt namelijk een analyse gegeven van de geografische
spreiding van de in- en uitvoer der drie Be1gische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonie (zie tabel J). In de eerste plaats blijkt hoe afhankelijk deze gewesten van hun uitvoer zijn. Terwijl voor Nederland en de B.L.E.V. geldt
dat de uitvoer resp. 45% en 50% van het b.n.p. uitmaakt, zijn deze percentages voor Vlaanderen en Wallonie resp. 60% en 67%. Bijna de helft van deze
') The customs Union Issue by Jacob Viner, London: Stenner and Sons limited
1950
') Van Waterschoot J., W. K. Brauers en A. Tejano, "De Economische Bindingen
tussen de Belgische Gewesten", Leuven, Katholieke Universiteit te Leuven, Centrum
voor Economische Studien, onderzoeksrapport I1RE174163, 1974.
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TABEL I
Handelsmatrix 1965 (in mIn gulden)
Importeurs
Exporteurs
Vlaanderen
Wallonie
Brussel
Belgie
Luxemburg
B.L.E .V.
Nederland
W .-Duitsland
Frankrijk
ltalie
Verenigd
Koninkrijk

Vlaanderen

Wallonie

Brussel

2.900

2.147
1.535

Belgie

Luxemburg

B.L.E.V .

503
181
101
677

Nederland

W.-Duitsland

Frankrijk

3.081
1.430
561

2.863
1.654
481

1.759
1. 173
362

453
275
109

974
340
127

170
5.300

492
4.898
6.176

192
3.106
1.882
6.918

62
753
1.032
3.946
2.614

25
1.253
2.744
2.690
1.933
1.466

2.302
2.234

1.846

203

167

64

2.085
2.643
2.056
543

1.006
1.238
1.043
246

576
749
518
148

94
619
221
29

3.490
4.572
3.598
912

6.393
1.658
1.082

7.095
5.940

2.628

1.006

424

257

25

1.759

1.759

2.795

1.890

376

ltalie

Verenigd
Koninkrijk

1.238

Bronnen: Eurostat, Buitenlandse Handel 1958-1974; speciaal nummer. Behalve: handel met Belgische regio's: bron = Katholieke Vniversiteit Leuven, Centrum
voor Economische Studien ; handel met Luxemburg: bron = STATEC, Ministere de l'Economie nation ale.
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uitvoer gaat naar de overige Belgische gewesten, Nederland en Luxemburg .
West-Duitsland en Frankrijk nemen gezamenlijk ca 250/0 van de Waalse en
Vlaamse uitvoer op. Voor Vlaanderen is Nederland de beste klant gevolgd
door Wallonie, West-Duitsland en Brussel; voor Wallonie is Vlaanderen de
beste klant gevolgd door West-Duitsland, Brussel en Nederland. Frankrijk
komt in beide gewesten pas op de vijfde plaats.
Uit deze cijfers blijkt overduidelijk dat de Benelux-economieen onderling
sterk verweven zijn en voorts vooral sterk afhankelijk van de Duitse markt.
De verwevenheid is echter vooral toe te schrijven aan het feit, dat de drie landen zeer dicht bij elkaar liggen en een zeer hoge produktie per oppervlakteeenheid te zien geven .
Een handelsrelatie kan beschouwd worden als de resultante van de produktie - de afname caoaciteit der harrdelspartners - en de afstand tussen de
economische zwaartepunten. De in de matrix (Tabell) weergegeven handelsrelaties werden op deze manier onderzocht. Uit dit onderzoek bleek geen
groot verschil in gevoeligheid voor de afstand, d. w.z. dat de geconstateerde
verwevenheid normaal uit de geografische constellatie voigt. Wei bleek een
iets geringere gevoeligheid van de Belgische intra-regionale handel voor de afstand, hetgeen er op zou duiden, dat er ondanks het bestaan van een gemeenschappelijke markt in Benelux- en Europees verband toch nog bepaalde hindernissen (werkelijke en psychologische) bestaan, die het internationale verkeer afremmen. Het ontbreken van een monetaire eenheid zou daar een van
kunnen zijn.
4.

KOERSSTABILITEIT EN MONETAIRE UNIE

Uit de Grafiek B blijkt dat de waardeverhouding tussen gulden en BF niet
al te grote schommelingen heeft laten zien sedert 1929. Het absolute dieptepunt van de BF lag in 1935 (20 frs per gulden) toen de frank de gouden standaard verliet en het absolute hoogtepunt van 1949 tot 1961 toen een gulden
slechts ruim 13 frank waard was. Op het ogenblik ligt de koers weer gelijk
aan die van de periode 1929-1935. Men zou haast zeggen dat er een SOOft natuurlijke neiging tot stabiliteit is, aangezien de afwijkingen eerder kunstmatig
waren. De Nederlandse gulden volgde de BF in 1936 en de waardeverhouding
werd na de tweede wereldoorlog nogal kunstmatig vastgepind op het vooroorlogse niveau en gehandhaafd tot 1949 door middel van een stringent
systeem van deviezencontrole in Nederland. Sedert de val van het pond en de
gulden in 1949, is er van een opmerkelijke koersstabiliteit tussen gulden en
frank sprake, zeker indien men bedenkt welke grote waardeveranderingen
van andere muntsoorten in de tussentijd hebben plaatsgevonden.
De grote koersschommeling tussen 1935 en 1936 is een typisch voorbeeld
van het ontbreken van enig overleg. Sedert het ontstaan van Benelux yond
regelmatig over leg plaats over monetaire vraagstukken inclusief koersstabiliteit. Een hoogtepunt vormde in dit opzicht de invoering in 1971 van de zgn.
Benelux-worm, toen een Benelux-voorstel om een systeem van vaste koersen
in Europees verband na de ineenstorting van het Bretton-Woodssysteem te
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hand haven niet door de overige Europese partners werd gevolgd. Anderhalf
jaar was Benelux een oase van stabiliteit in een wereld van vrij schommelende
koersen.
De Benelux-regeringen hebben steeds geijverd voor stabiele koersverhoudingen. Wat de onderlinge verhouding tussen gulden en BF betreft zijn er
drie faktoren die m.i. vrij automatisch tot een grote onderlinge koersstabiliteit leiden.
In de eerste plaats de grote Benelux-verwevenheid, waarover in de vorige
paragraaf werd gesproken;
in de tweede plaats de openheid van onze economieen en daarmee nauw
.
verband houdend
in de derde plaats de overeenkomst tussen de geografische spreiding in de
partnerlanden van in- en uitvoer (zie Grafiek C).
Een koers wordt bepaald door de vraag naar en het aanbod van een geldsoort. Vraag en aanbod worden ex post boekhoudkundig geregistreerd in de
betalingsbalans. De lopende rekening daarvan registreert de betalingen uit
hoofde van in- en uitvoer van goederen en diensten. In de hiernavolgende
korte beschouwing beperk ik mij tot de lopende rekening.
Een lopende rekening zal in het algemeen een overschot vertonen indien:
a. het kostenpeil relatief laag is t. o. v. het buitenland;
b. een financieel-monetair beleid wordt gevoerd, dat gericht is op monetair
even wicht.
In zo'n situatie is de positie van de geldeenheid op de valuta-markt sterk.
Wat het financieel-monetair beleid betreft is het opmerkelijk dat mede
dankzij intensieve coordinatie van het beleid de regeringen van Belgic, Nederland en Luxemburg grosso modo eenzelfde beleid hebben gevoerd. Daar is
een goede reden voor. De Beneluxlanden zijn afhankelijk van hun uitvoer en
hebben een hoge invoerquote. Een inflatoire politiek zou desastreuse gevolgen hebben. De effekten op de binnenlandse bedrijvigheid zouden gering zijn
ten gevolge van het grote invoerlek, en de kostenstijgingen ten gevolge van
een inflatoir beleid zouden aan de concurrentiepositie op andere mark ten afbraak doen . De grote afhankelijkheid van onze economieen van het buitenland maakt derhalve dat de regeringen terecht het grote belang inzien van een
gezond evenwichtig financieel-monetair beleid.
Daarnaast wordt de kostenontwikkeling in Nederland en de B.L.E.V. in
sterke mate be·invloed door de invoerprijzen. Aarrgezien de geografische verdeling over de leverancierslanden tussen Nederland en de B.L.E.V. niet sterk
verschilt (zie Grafiek C, Diagram 2) is de invoerprijsontwikkeling ongeveer
dezelfde.
Ook is er in beide landen sprake van een sterke doorwerking van het invoerprijspeil op het kostenniveau, enerzijds direct (grondstoffen en halffabrikaten), anderzijds indirect via de invloed van de invoerprijs op de consumptieprijs en daarmee via formele of feiteJijke indexatie op het loonniveau. In Belgic is deze doorwerking overigens nog sterker dan in Nederland.
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GRAFIEK C

Diagram 1. Belangrijkste exportmarkten van Nederland en Belgie (procenten van de
totale uitvoer van Nederland resp. Belgie in 1977)
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Diagram 2. Be1angrijkste leveranciers van Nederland en Belgie (procenten van de
totale invoer van Nederland resp. Belgie in 1977)
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Als dezelfde buitenlandse invloeden in beide landen in sterke mate het
kostenpeil beinvloeden, is te verwachten dat de kans op divergerende ontwikkelingen t.a. v. de lopende rekening van de betalingsbalans en dus de koers
van frank en gulden betrekkelijk gering is. Natuurlijk zijn er gevallen waarin
er wei sprake is van een divergerende ontwikkeling. Het beste voorbeeld
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daarvan is de ontwikkeling van de aardgas produktie en uitvoer in Nederland
hetgeen leidde tot een relatief sterk ere positie van de gulden, die o.a. resulteerde in de 50/0 revaluatie in 1973.
Er blijken dus "van nature" sterke krachten te werken ten gunste van
koersstabiliteit tussen gulden en BF.
Gesteund door deze sterke krachten is het mogelijk door intensief overleg
op de volgende gebieden de koersstabiliteit te handhaven:
a.
b.
c.
d.

monetair beleid;
budgettair beleid;
industriebeleid met het oog op de produktiviteitsontwikkeling;
beleid met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden.

Op grond van bovenstaande overwegingen kan men stellen dat vooral
tussen de Beneluxlanden een monetaire Unie tot de mogelijkheden behoort.
Toch is het daar nog niet van gekomen. We moeten daarbij bedenken dat de
instelling van een monetaire Unie een ingrijpende politieke stap is. Monetair
gezien moet de souvereiniteit worden overgedragen aan een gemeenschappelijke centrale bank. Er dienen zeer stringente eisen aan het begrotingsbeleid
gesteld te worden, waardoor ook een stuk onafhankelijkheid verloren gaat.
Ook al zou men kunnen stellen dat een deel van deze souvereiniteitsoverdracht slechts schijn is, omdat de onafhankelijkheid nie.t zo groot is als men
denkt, blijft er een belangrijke psychologische drempel bestaan.
M.i . is het vee I pragmatischer om in een economische Unie door intensief
overleg een grote koersstabiliteit te bewerkstelligen, hetgeen een voldoende
voorwaarde is voor het goed functioneren der economische Unie, dan iets na
te streven dat onherroepelijk op politiek verzet zal stuiten, verzet, dat niet
steeds rationeel wordt gemotiveerd. Daarbij is voor Benelux het herstel van
een minimum aan Europese en mondiale muntdiscipline op dit moment belangrijker dan de betreffende interne vervolmaking. M.i. zal, als aan de voorwaarde van intensieve prealabele consultatie en coordinatie wordt voldaan,
de monetaire Unie als een rijpe appel in onze schoot vallen.
5.

"EQUALIZATION OF FACTORPRICES"

In 1948 schreef P. A. Samuelson in "The Economic Journal" een artikel
over "International Trade and the equalization of factorprices". Tinbergen
werkte het door Samuelson gestelde probleem nog verder uit in zijn artikel in
Metraeconomica "The equalization of factorprices between free trade
areas". De stelling van Samuelson is dat bij volledige vrijhandel zonder vrij
verkeer van kapitaal en arbeid, toch een gelijke beloning der produktiefactoren tot stand zal komen. Aileen dan doet zich deze gelijkmaking niet voor,
indien in een der landen sprake is van volledige specialisatie van de voortbrenging, omdat in het andere land het betreffende produkt niet concurrerend voortgebracht kan worden.
In Beneluxverband blijkt deze gelijkmaking voor wat de bruto-uurlonen in
de nijverheid betreft, in snel tempo tot stand te zijn gekomen. Grafiek D laat
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zien hoe het aanvankelijke loonverschil van 550/0 ten gunste van Belgie verrninderde tot 35% in 1960, 2% in 1965 en tens lotte 7% in 197'7. Wei moet
hierbij worden opgemerkt dat het verkeer van arbeidskrachten over de grens
ook steeds vrijer is geworden, hetgeen natuurlijk de gelijkmaking eveneens
heeft bevorderd.
In hoeverre deze faktor heeft meegespeeld is moeilijk te zeggen. Mijn
indruk is dat de faktor arbeid pas bij zeer grote loonverschillen door verplaatsing reageert. Ik zou daarom willen concluderen dat de egalisatie van de
lonen hoofdzakelijk door de vrijheid van goederen- en dienstenverkeer tot
stand is gekomen.
6.

ECONOMISCH STELSEL EN C06RDINATIE VAN HET BELEID

Aangezien wij leven in een zg. gemengd economisch stelsel, waarin naast
de belangrijke plaats die is ingeruimd voor het vrije marktmechanisme de
overheid op vele terreinen ingrijpt, is het duidelijk dat bij een economisch integratieproces, waaraan gelijksoortige economische stelsels deelnemen, sprake moet zijn van intensief overleg over het economisch, sociaal, financieel en
monetair beleid.
Sprekend over economische stelsels is het interessant om op te merken dat
in de beginfase van de Benelux, het Nederlandse stelsel aanzienlijk planmatiger - het woord "geleide economie" was die dagen in zwang - was dan het
Belgische. Mede door het voortdurend overleg in Benelux-verband over de
realisatie van een economische Unie, zijn de nation ale stelsels naar elkaar
toegegroeid, waarbij vooral opvalt dat het Nederlandse stelsel sterk is geliberaliseerd in vergelijking met een vrij strak geleid systeem in het eerste decennium na de tweede wereldoorlog. Op het ogenblik durf ik gerust te stell en dat
de stelse1s, wat de mate van overheidsingrijpen betreft, nagenoeg gelijk zijn.
Men zou hieruit de wat algemener conc1usie kunnen trekken dat verschillende
economische stelsels, als de politieke wi! aanwezig is om het integratieproces
te doen slagen, de neiging vertonen naar elkaar toe te groeien.
Vervolgens dienen we ons af te vragen welke graad van coordinatie in het
beleid moet worden bereikt. De intensiteit van de c06rdinatie kan het best beschreven worden door verschillende vormen van intensiteit te definieren.
1.
2.
3.
4.
5.

Informatie achteraf
Informatie vooraf met consultatie
Consultatie gericht op convergerend beleid
Harmonisatie van regelingen
Gemeenschappelijk beleid

Grondbeginsel der c06rdinatie van het beleid is m.i. het nastreven van gelijke doelstellingen t.a. v. de belangrijkste doelvariabelen van het beleid zoals
prijspeil, betalingsbalans en werkgelegenheid en harmonisatie van het gebruik der beleidsinstrumenten, voor zover noodzakelijk om distorsies in het
intra-handelsverkeer te vermijden. Per slot van rekening is een economische
Unie een verdrag tussen souvereine staten, die terwille van hun welvaart v~~r
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GRAFIEK 0
Gemiddeld verdiend brulo-uurloon van meerderjarigen in de nijverheid (mannen)
(Iogarilhmische school)
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zover nodig een bepaalde discipline aanvaarden, maar verder hun eigen
zelfstandig beleid willen voeren. Zo kan er bijvoorbeeld gerust verschil
bestaan in de omvang der overheidsuitgaven en de verdeling daarvan over de
departementen, als de monetaire effekten van het eventuele deficifmaar ongeveer gelijk zijn omwille van de koersstabiliteit.
In Benelux is geleidelijk een vrij logisch pakket van de verschillende intensiviteiten van over leg tot stand gekomen.
Een hoge graad van gemeenschappelijkheid is no dig bij het beleid, dat gevolgen heeft v~~r het verkeer over binnen- en buitengrens. Vele voorbeelden
kunnen worden genoemd. Voor het opheffen der originecontrole aan de binnengrens was een gemeenschappelijke handelspolitiek nodig, waardoor ingevoerde goederen vrij op de gemeenschappelijke markt kunnen circuleren. Deze kwamen in 1956 tot stand. Er werden ongeveer 30 Beneluxhandelsverdragen afgesloten. Hoewel formeel de gemeenschappelijke handelspolitiek is
ovegedragen aan de Europese Commissie, zijn de handelspolitieke afspraken
der Europese partners nog zo verschillend, dat originecontroles aan de buitengrens van Benelux nog no dig zijn.
Een ander voorbeeld is de wetgeving t. a. v. de volksgezondheidseisen te
stellen aan prod uk ten. Mede door de harmonisatie van wetgeving in Benelux,
die in de 60er jaren tot stand kwam, konden aile sanitaire controles aan de
binnengrenzen worden afgeschaft.
Een gemeenschappelijk beleid komt tot stand t.a. v. de registratie van geneesmiddelen. Interessant is hier bijv. dat een technisch comite over het al of
niet registreren van geneesmiddelen bindende adviezen geeft aan de regeringen en dat deze adviezen met een meerderheid van stemmen tot stand kunnen
komen. Hier is dus een supranationaal element in Benelux binnengeslopen.
Op fiscaal gebied is t.a.v. de accijnzen een unificatie bereikt. Unilaterale
accijnsverhogingen of -verlagingen zijn binnen grenzen mogelijk, maar mogen niet tot herinstelling van grensformaliteiten leiden. Het laat zich aanzien
dat de conventie met bijkomende protocollen tot unificatie der accijnzen binnenkort door de nationale parlementen zal worden goedgekeurd. Voor de
B.T.W. wordt gewerkt aan zeer vergaande harmonisatie van de administratieve controle, teneinde fysieke grenscontrole overbodig te maken. Zover is
het echter nu nog niet.
Voorts is iedere paspoortcontrole aan de binnengrens opgeheven en voeren
de Beneluxlanden een gemeenschappelijk beleid t.a.v. het toekennen van visa
aan buitenlanders.
Tenslotte wordt een begin gemaakt met gemeenschappelijke plannen en
natuurgebieden in de grensgebieden, waarbij geabstraheerd wordt van de
grens. Voor het Westerscheldebekken is een dergelijk plan in ontwerp gereed.
In de sfeer van het algemene, sociale, economische (industrieIe) en
financiele beleid, blijkt geen strikte harmonisatie nodig te zijn. Het gaat er
slechts om dat de te nemen maatrege1en, in deze tijd van stagnatie, geen
distorsies veroorzaken. De hierboven genoemde gradaties van overleg komen
aile v~~r. In beginsel zou m.L prealabele consultatie gewenst zijn. De nationale overlegstructuren zijn evenwel vaak reeds zo complex en tijdrovend, dat
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grote aarzeling bestaat om hieraan nog een internationale dimensie te geven.
Men moet voorts het be lang van de informatie achteraf niet onderschatten.
Indien deze informatie-uitwisseling goed is georganiseerd, blijken veel misverstanden over elkaars beleid weg te vallen en het beleid vormt niet zelden
een voorbeeld voor de partner, waardoor hij zich in zijn eigen beleid laat inspireren. Convergentie is dan het resultaat. Op het ogenblik is in Benelux een
exercitie gaande om ten aanzien van de belangrijkste raakvlakken tussen het
sociale en industriele beleid te komen tot afspraken en een prioriteitenprogramma met betrekking tot de gewenste intensiteit van het overleg. Ik hecht
persoonlijk erg veel belang aan dit overleg, omdat ik ervan overtuigd ben dat
de gevaren van desintegratie gelegen zijn in onvoldoende tijdig overleg nu de
overheidsinterventies in deze tijd van stagnatie toenemen.
Nog een enkel woord over de sectoren landbouw en vervoer. De E.E.G.
heeft een gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Voor Benelux is aileen van
belang, dat over leg over in te nemen standpunten in E.E.G.-verband plaatsvindt. De Benelux-Iandbouwmarkt is overigens de meest vrije markt in de
E.E .G. omdat door de bereikte koersstabiliteit geen heffingen aan de grenzen
nodig zijn . Het onderstreept nog eens het belang van koersstabiliteit en
maakt duideIijk waarom de Benelux-regeringen in 1971, na de ineenstorting
van het I.M.F.-systeem van vaste wisselkoersen, onmiddellijk het initiatief
namen om althans in Europa een systeem van vaste koersen te handhaven.
Dit voorstel werd toen door de overige Europese partners niet gevolgd. De
Beneluxlanden gingen echter onmiddellijk over tot hun eigen systeem van
vaste koersen, dat bekendheid heeft verworven onder de naam van de "Beneluxworm" .
Nieuw is tenslotte het exportprobleem. De 60er jaren lieten een bevredigende "export performance" zien en de neiging bestond, vooral in Nederland
met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt, de exportbevordering af te
bouwen. De laatste tien jaren is de klad in onze uitvoer gekomen . Vooralop
de meer expansieve markten verliezen wij terrein op onze concurrenten. Benelux is de vierde exportmogendheid ter wereld achter de VS, de Bondsrepubliek en Japan en v66r Frankrijk en het V.K. V~~r ons is de uitvoer een levensbelang. Vandaar dan ook dat op dit terrein niet zonder succes pogingen
worden gedaan om een begin te maken met gemeenschappelijke activiteiten,
hetgeen misschien zou kunnen uitmonden in een gemeenschappelijk exportbeleid.
7.

BENELUX IN EUROPA

De ervaringen van Benelux in de periode voorafgaand aan de totstandkoming van het Verdrag van Rome zijn van vee I nut geweest v~~r de bouwers
van Europa. Overigens is genoegzaam bekend dat de gemeenschappelijke
initiatieven van Bech, Beyen en Spaak na de impasse, die ontstaan was door
het niet ratificeren door Frankrijk van de Europese Defensie Gemeenschap,
geleid hebben tot de conferentie van Messina en uiteindelijk tot het Verdrag
van Rome.
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Voor Benelux is de eenwording van Europa een levensbelang. Naarmate
Europa zich echter uitbreidt zal de besluitvorming in Europa moeilijker worden en blijft het eveneens een groot belang om de Benelux gemeenschappelijke markt in stand te houden en te verdiepen. Zoals reeds werd vermeld is
Benelux 50070 van de afzet buiten eigen gebied van Vlaanderen en Wallonie.
Zekerheid daarover is een levensvoorwaarde.
Ook zal met de uitbreiding de neiging bij de grotere E.E.G.-partners ontstaan om onder elkaar de leiding van Europa op zich te nemen en de overige
partners te balkaniseren. Benelux zal met de overige kleine partners het
hoofd moeten bieden aan dergelijke tendenties. Vandaar dat grote aandacht
moet worden besteed aan onderling overleg over Europese vraagstukken.
Andere kleine Europese landen verwachten trouwens van de Beneluxlanden,
als zijnde de grootsten onder de kleinen, een leidinggevende ro!.
Een les van Benelux voor Europa is dat een stabiele koersverhouding een
conditio sine qua non is voor het goed functioneren der gemeenschappelijke
markt.
Het Europese monetaire systeem, dat op het ogenblik in onderhandeling is,
dient het dreigende gevaar van Europese desintegratie door onzekerheid over
de koersontwikkeling te keren 3 ).
Het Europese monetaire systeem moet niet verward worden met een monetaire Unie, een waardevolle doelstelling, die helaas echter nog niet voor
verwezenlijking vatbaar is. Men kan zich slechts afvragen of gegeven de nog
grote politieke-conomische verschillen in Europa een Europese Monetaire
Unie wei zo wenselijk is. Spanningen, die nu kunnen worden opgelost door
koersaanpassingen, die van tijd tot tijd in de slang en ook in het Europese
monetaire systeem mogelijk zijn, zouden dan een uitweg moeten vinden in
anderssoortige spanningen binnen Europa, die misschien veel minder makkelijk tot een oplossing zijn te brengen.
In Benelux is de aangewezen weg in ieder geval intensifiering van het overleg over het sociale-economische en financiele beleid teneinde convergentie te
bereiken.
Naarmate in Europa eveneens door een dergelijke aanpak meer koersstabiliteit tot stand komt, zal de volgende stap naar een definitieve monetaire Unie
makkelijker vallen.
3) Sedert het uitspreken van onze rede heeft het E.M.S. ook zonder dee Ina me van
het V.K . goed gefunctioneerd. Het intensieve overleg over koersverhoudingen in het
E.M.S. is een enorme stap. vooral vergeleken met de ongecoordineerde koerswijzigingen van vroeger.
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